White-Age

MIDNIGHT RADIANCE NIGHT CRÈME
60ml (19393)

ONTHUL HET INNERLIJKE LICHT VAN JE HUID
White-Age Midnight Radiance Night Crème is een rijke, voedende nachtcrème die de
huid intensief hydrateert tijdens de nachtrust, waardoor donkere vlekjes en
verkleuringen langzaam verdwijnen. Het werkt 's nachts om de helderheid van de
huid te stimuleren en geeft elke ochtend een verlichtend effect voor een helderdere
teint. Geformuleerd met extracten van pioenrozen en knoopgras, vermindert het de
verschijning van oneffenheden en geeft elke ochtend een frisse tint, voor een
frissere, helderdere en stralende teint.
80% VAN DE VROUWEN IS HET ERMEE EENS DAT HUN HUID ER HELDERDER
UITZIET *

BELANGRIJKSTE INGREDIËNTEN & VOORDELEN
• Pioenroos Extract: helpt pigmentvlekken, donkere vlekken en verkleuringen te
verminderen voor een gelijkmatigere huidtint. Verhoogt de luminescentie van de huid
en bevordert het verhelderen van de huid.
• Knoopgras Extract: anti-verouderingseffect dat fijne lijntjes en rimpels verstevigt,
opvult en vermindert.
• Evodia Fruit Extract: bestrijdt dofheid en helpt een vlekkeloze huid te behouden door
de huidskleur te egaliseren en de uitstraling en helderheid van de huid zichtbaar te
vergroten. Verbetert de huidskleur voor een gezonder ogende teint.
• Skin Brightener: bevordert het verhelderen van de huid. Het zorgt voor een aanzienlijk
oplichtend effect op de huid en bestrijdt ook photoaging (veranderingen van de huid
veroorzaakt door overmatige blootstelling aan UVA en UVB)
• Citrus Kaviaar: werkt om de huidtint te egaliseren. Maakt de teint glad en helder, voor
een stralender uiterlijk.
• Vitamine C: antioxidant. Beschermt de huid tegen oxidatie en vermindert zo de donkere
pigmentatie.

VOOR WIE?
Personen van 18 jaar en ouder die huidonvolkomenheden ervaren, bezorgd zijn over
een ongelijkmatige teint, dofheid en beschadiging door de zon. Iedereen die een
helderdere, stralende teint wil.

HOE TE GEBRUIKEN?
'S Avonds na het reinigen aanbrengen. Vermijd het gebied rond de ogen.

WAARMEE TE COMBINEREN:

White-Age Pure
Cleansing
Lotion (19390)

White-Age Pearl
Toning Essence
(19391)

White-Age
Even Plus Day
Crème SPF 15
(19392)

*Gebaseerd op zelfevaluatie door de consument van de White-Age Midnight Radiance Night Cream na 56 dagen aanbrengen.

White-Age

De huidige trend van verhelderende producten bestaat niet alleen uit producten die de huid lichter
maken zoals huidpigmentatie, donkere vlekken of zonnevlekken. Het gaat meer om de correctie van
de huidtint, tegen lichtweerkaatsing op de huid, het ophelderen van de huid en tegelijkertijd UV- en
IR-bescherming bieden tegen het ontstaan van verdere schade. Een heldere huidskleur is de
essentie van een gezonde en egale huid.

WHITE AGE MIDNIGHT RADIANCE NIGHT
CRÈME Q + A
Q: Voor wie is het bedoeld?
A: White-Age Midnight Radiance Night Crème is geschikt voor personen van 18 jaar en ouder
die een heldere, egale teint met een stralende gloed wensen.
Q:Hoe gebruik ik het?
A: 'S Avonds na het reinigen aanbrengen. Vermijd het gebied rond de ogen.

Q: Wat doet het?
A: Midnight Radiance Night Crème hydrateert de huid intens terwijl u slaapt, om donkere
vlekken en verkleuringen te helpen verminderen. Tijdens de rustfase van het lichaam geeft de
Nachtcrème de hoognodige boost aan de huid, zodat u wakker wordt met een zichtbaar
helderdere, stralende teint.
Q: Ik heb een gevoelige huid, kan ik dit gebruiken?
A: Ja, Midnight Radiance Night Crème is geschikt voor alle huidtypes.
Q: Ik heb een vette tot gemengde huid, kan ik dit gebruiken?
A: Ja, Midnight Radiance Night Crème is geschikt voor alle huidtypes.

Q:Wat is Knoopgras Extract en wat doet het?
A: Knoopgras Extract is rijk aan plantaardige pigmenten en beschermt de huid tegen factoren
die bijdragen aan photoaging. Dit ingrediënt heeft ook een anti-verouderingseffect op de huid
dat de teint verstevigt, voller maakt en fijne lijntjes en rimpels vermindert.

Q:Wat is photoaging?
A: Photoaging is de vroegtijdige veroudering van de huid veroorzaakt door herhaalde blootstelling aan UV
(voornamelijk van de zon).
Q:Hoe verbetert Evodia Fruit Extract de huidskleur?
A: Evodia Fruit Extract werkt om dofheid te bestrijden en om een vlekkeloze teint te behouden
door de huidtint te egaliseren. Door de microcirculatie te stimuleren, brengt Evodia Fruit Extract
voeding en zuurstof in de huid, wat resulteert in een betere uitstraling en helderheid.
Q:Wat doet Citrus Kaviaar voor de huid?
A: Citrus Kaviaar werkt om de huidtint te egaliseren, terwijl het de teint verzacht en verheldert
voor een stralender uiterlijk.

