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APRICOT SORBET MOISTURE CRÈME
50ml (19521)

Een unieke romige, opgeklopte, vochtinbrengende crème die in de huid smelt, waardoor alle
huidtypen soepel en glad worden. Abrikozenboter verzacht en behoudt de hydratatie en elasticiteit van
de huid, terwijl de Australische Desert Peach voedt en essentiële antioxidanten en mineralen bevat om
de huid te beschermen. De lichte, veerkrachtige textuur is perfect voor het aanbrengen op de huid en
zelfs onder de make-up. De Quince Leaf Extract egaliseert de huidtextuur en minimaliseert de poriën
voor een gezonde, comfortabele en vredige huid.

BELANGRIJKSTE INGREDIËNTEN & VOORDELEN
• Abrikozenboter: gemaakt met abrikozenpittenolie, rijk aan Omega 9 en Omega 6 om de huid te
hydrateren en elasticiteit te behouden.
• Kweepeerbladextract: afkomstig uit de bladeren van de kweepeerboom, die bekend staat om zijn
strengheid, waardoor het uiterlijk en de vergroting van de poriën worden verminderd en de huid
gladder wordt. Bevat fytonutriënten in de vorm van fenolische en organische zuren, die de
huidtextuur egaliseert en zorgt voor een rustiger, comfortabelere huid.
• Australian Desert Peach (Quandong Extract): afgeleid van de unieke inheemse Australische
Woestijnperzikfruit, rijk aan antioxidanten en essentiële mineralen om de huid te beschermen tegen
omgevingsstressoren die voortijdige veroudering veroorzaken. Hydrateert en voedt de huid.
• Rose Geranium etherische olie: bevordert huidregeneratie en gelijkmatige teint. Biedt een zacht en
bloemig aroma dat kalmerend en opwekkend is.
Vegan-vriendelijk
Gemaakt met: Natuurlijke extracten, etherische oliën, natuurlijke kleurstoffen en geuren.

VOOR WIE?
• Alle leeftijden en huidtypen, inclusief de gevoelige (indien gevoelige huid, altijd eerst testen).
• Degenen met minder tijd en een gemakkelijke huidverzorging in drie stappen willen.
• Een assortiment voor een gezonde, gehydrateerde huid met antioxidantbescherming om vroegtijdige
veroudering te voorkomen. Een gemakkelijk te begrijpen huidverzorgingsprogramma dat zowel mooi
is om naar te kijken als om te gebruiken.
• Vrouwen die op zoek zijn naar een product dat zorgvuldig geselecteerde natuurlijke ingrediënten
bevat die goed zijn voor de huid, waardoor deze gezond en vredig blijft zonder irriterende
ingrediënten of synthetische kleuren en geuren.

HOE AAN TE BRENGEN?
Masseer na het reinigen voorzichtig een kleine hoeveelheid over het gezicht en de hals, waarbij het
gebied rond de ogen wordt vermeden. Laat in het de huid trekken. Kan 's morgens en' s nachts
worden aangebracht, afhankelijk van de behoeften van uw huid.
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WAARMEE TE COMBINEREN?

I R Y N A Coconut &
Matcha Cleansing Mousse
(19520)

I R Y N A Rose
Antioxidant Elixir
(19522)

VEEL GESTELDE VRAGEN
V: Wat betekent I R Y N A?
VAN HET BEAUTYLAB
Stress kan schadelijke
gevolgen hebben voor de
gezondheid van de huid.
I R Y N A is ontworpen om
je kalmte, vreugde en geluk
te brengen. Dit schone,
veganistische en vriendelijke
assortiment is gemaakt in
Australië met 96%
natuurlijke ingrediënten
waaronder Matcha-thee,
biologisch rozenwater en
marula-olie.
I R Y N A is een eenvoudige,
bewuste schoonheidsroutine
die effectief is om je te laten
stralen.
Vegan-vriendelijk. Gemaakt
met: Natuurlijke extracten,
etherische oliën, natuurlijke
en geen kunstmatige
kleuren en geuren..
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A: Het woord I R Y N A (uitgesproken als eye-REE-nah) betekent 'vrede'. Een perfecte beschrijving van de
filosofie van het assortiment en de zorgvuldig gekozen eenvoudige natuurlijke ingrediënten, waardoor alle
huidtypen gezond, gehydrateerd en vredig aanvoelen. Om dit te garanderen, is het I R Y N A-assortiment
samengesteld met natuurlijke extracten, essentiële oliën, natuurlijke kleurstoffen en geuren, zodat er geen
onnodig agressieve of irriterende ingrediënten zijn toegevoegd. Pure ingrediënten die de huid ten goede
doen, essentiële voedingsstoffen leveren en bescherming bieden tegen antioxidanten.
V: Wat betekent 'vegan-vriendelijk'?
A: Alle I R Y N A-producten zijn veganistisch vriendelijk, dat betekent dat ze geen dierlijke of dierlijke
nevenproducten bevatten. Het is belangrijk dat alle gekozen ingrediënten niet alleen voor de huid vredig
zijn, maar ook vredig zijn geproduceerd.
V: Wat betekent ‘natuurlijke oorsprong’ en wat zijn de overige ingrediënten in de formule?
A: Het I R Y N A huidverzorgingsprogramma bevat 96% ingrediënten van natuurlijke oorsprong.
'Natuurlijke oorsprong' verwijst op ingrediënten die van de natuur afkomstig zijn, in plaats van chemisch
of synthetisch vervaardigd (bijvoorbeeld ingrediënten die zijn verkregen uit fossiele brandstoffen).
Het resterende percentage ingrediënten garandeert de stabiliteit en zorgt voor een langere houdbaarheid
van het product. Deze essentiële toevoegingen zijn zorgvuldig gekozen om de huid vredig te houden in
combinatie met formules die werken en ook goed voor je zijn.

