Comfort PLUS

DAY CRÈME
60ml (19912)

ZUIVER COMFORT VOOR LEEFTIJDLOZE RESULTATEN
Comfort Plus Day Crème kalmeert de gevoelige en kwetsbare huid, kalmeert roodheid en irritatie
en geeft het vocht en de voeding die nodig zijn voor de huid om er zacht, soepel en mooi uit te zien.
Geformuleerd met Camellia en Banana Flower Extracts, helpt het de verschijning van donkere
vlekken en rimpels te verminderen terwijl de stevigheid van de huid wordt verbeterd voor een
merkbaar jongere, stralende huid.
8 van de 10 vrouwen vonden hun huid minder droog en strak *
8 van de 10 vrouwen voelden hun huid gevoed en gehydrateerd *
7 van de 10 vonden hun huid comfortabel en minder geïrriteerd *
7 van de 10 vonden hun huid helderder en stralender met een meer gelijkmatige teint *
Gebaseerd op zelfevaluatie door de consument van het Comfort Plus-assortiment na 4 weken gebruik.

INGREDIËNTEN
• DEFENSIL-complex (combinatie van Ballonplant, paarse Slangenkruid en specifieke
olie-deel van Zonnebloemzaad): zorgt voor een onmiddellijk kalmerend effect op de huid.
Beschermt en versterkt de huidbarrière om huidgevoeligheid te verminderen en
huidtolerantie te optimaliseren.
• Camellia-extract: herstel de glans van de huid en verbetert de teint door het voorkomen
van donkere vlekken en roodheid voor een meer gelijkmatige teint.
• Bananenbloemextract: helpt de verschijning van fijne lijntjes en rimpels te verminderen
en verbetert de stevigheid en elasticiteit van de huid voor een gladdere huid.

VOOR WIE?
Alle huidtypes, met name die met een gevoeligheid en/of lichte irritatie. Vrouwen op zoek
naar een gevoelig assortiment met antiverouderingsvoordelen.

HOE TE GEBRUIKEN?
Breng 's ochtends aan na reiniging en toning. Masseer zachtjes en klop het product in de
huid. Vermijd contact met de ogen.

COMBINEER MET?

Comfort PLUS
Cleansing Crème
(19910)

Comfort PLUS
Toning Lotion
(19911)

Comfort PLUS
Night Crème
(19913)

Comfort PLUS
Eye Crème
(19914)

Comfort PLUS

Volgens wetenschappelijke studies en industrie nieuws claimen steeds meer vrouwen een
gevoelige huid te hebben, vooral in geïndustrialiseerde landen. Het kunnen aanbieden van
een huidverzorgingsregime dat niet alleen de gevoelige huid verzacht en kalmeert, maar
ook anti-verouderingsvoordelen biedt zonder de huid te irriteren, is een van de
belangrijkste uitdagingen in de beautymarkt.

OVER COMFORT PLUS
Comfort PLUS is speciaal samengesteld met de mildste ingrediënten om roodheid en
irritatie te verzachten en kalmeren, terwijl het krachtige anti-ageing voordelen biedt. Het
beschermt en versterkt de huidbarrière om huidgevoeligheid te verminderen en
huidtolerantie te optimaliseren. Het helpt het verschijnen van donkere vlekken en
rimpeldiepte te verminderen terwijl de stevigheid van de huid wordt verbeterd voor een
merkbaar jongere, stralende huid.
• Comfort PLUS huidverzorging is vrij van gluten, geur, kleur en alcohol.
• Klinische tests met 50 vrijwilligers met een gevoelige huid toonden aan dat Comfort
PLUS in 98% van de gevallen compatibel is met gevoelige huid.

