Περιποίηση Δέρματος
Π Ρ O Σ Ω Π O

Aloe Fleur de Jouvence ®
Mask Powder
Η Mask Powder, μάσκα προσώπου σε
σκόνη, αποτελείται από ένα μοναδικό
συνδυασμό πλούσιων, θρεπτικών
συστατικών, που έχουν επιλεγεί για τις
ιδιαίτερες ιδιότητες που έχουν, ώστε να
επαναφέρουν το δέρμα και να καθαρίζουν
τους πόρους. Έχει σχεδιαστεί για να
μπορεί να χρησιμοποιείται τέλεια, σε
συνδυασμό με τον Aloe Activator
(Ενεργοποιητή Αλόης), ώστε να δημιουργεί
μια λεπτή μάσκα για εύκολη εφαρμογή στο
πρόσωπο και το λαιμό. Το ασπράδι αυγού
(Λευκωματίνη) και το άμυλο καλαμποκιού
προσφέρουν ιδιότητες σύσφιξης, ενώ η
Καολίνη απορροφά το υπερβολικό λίπος.
Η Αλλαντοΐνη και το Χαμομήλι θα προετοιμάσουν και θα βοηθήσουν στην
αναζωογόνηση του δέρματος.

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ
Albumen, Zea Mays (Corn) Starch, Kaolin,
Allantoin, Chamomilla Recutita
(Matricaria)Flower Extract, Diazolidinyl
Urea, Fragrance (Parfum), Red 27 Lake
(CI 45410).

OΔΗΓΙΕΣ
Αναμείξτε ένα κουταλάκι Mask Powder με
περίπου ένα κουταλάκι Aloe Activator, μια
σταγόνα κάθε φορά, μέχρι να σχηματιστεί
μια λεπτή υφή μιας λοσιόν.
Χρησιμοποιώντας το πινέλο, απλώστε μια
παχιά, λεία στρώση στο πρόσωπο, με
κινήσεις προς τα πάνω και προς τα έξω.
Ξαπλώστε και αποφύγετε τις κινήσεις του
προσώπου, για περίπου 30 λεπτά. Αφαιρέστε τη μάσκα μαλακώνοντάς την πρώτα με
μια υγρή, ζεστή πετσέτα και μετά
ξεπλύνετε απαλά το πρόσωπο και το λαιμό
με χλιαρό νερό. Συνεχίστε εφαρμόζοντας
το toner και την αγαπημένη σας
ενυδάτωση.

• Αναμείξτε με τον Ενεργοποιητή Αλόης
• Λειαίνει, καθαρίζει και συσφίγγει το
δέρμα

• Περιέχει Χαμομήλι, για να μαλακώνει
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ενδέχεται να παρατηρήσετε και
να αισθανθείτε κάποιο μυικό τράβηγμα, μετά
την εφαρμογή του μείγματος. Πιθανό να υπάρξει μια ελαφριά φαγούρα. Εάν συμβεί αυτό,
απλά πιέστε απαλά την περιοχή με το δάκτυλό
σας, μέχρι να σταματήσει η φαγούρα. Μην
τρίβετε, ούτε να ξύνετε την περιοχή αυτή.

και να καταπραΰνει το ευαίσθητο
δέρμα

• Συνδυάστε με ½ κουταλιά μέλι, για
έξτρα ιδιαίτερη περιποίηση
ΚΩΔΙΚOΣ #341

ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝO
1 oz (29g).
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