
Elke dag doet uw huid ongelooflijke dingen 
voor uw lichaam en geest. Het beschermt u. 
Het absorbeert vitaminen, voedingsstoffen 
en energie. Het reguleert uw lichaamstem-
peratuur en stelt uw cellen in staat om te 
functioneren. Het leest uw omgeving en 
stuurt signalen naar uw hersenen. Het zorgt 
ervoor dat u de mooie mens bent die u bent.
Met alles wat uw huid doet voor u, is het tijd 
om wat meer voor uw huid te doen, met een 
oplossing van hoge kwaliteit. 

DE ESSENTIËLE ELEMENTEN VAN HUIDVERZORGINGSWETENSCHAP



STAP EEN 

REINIGEN
De eerste stap voor een mooie teint, is het grondig reinigen van de 
huid, waarbij u alle vuil, bacteriën, make-up- en olieresten verwijdert.

Elemence Cleansing Gel (Elemence 
reinigingsgel) zuivert en verfrist de huid met een 
natuurlijke combinatie van reinigende 
ingrediënten. De gel reinigt de huid grondig, 
zonder dat het ruw of agressief aanvoelt. Het 
bevat een mengsel van citroenmelisse en 
hondsroos dat kalmeert en van nature 
vochtinbrengend werkt. Het gaat veroudering 
door vrije radicalen tegen met behulp van 
Braziliaanse acaibes, antioxidanten, 
plantensterolen en anthocyanen. Het normaliseert 
de natuurlijke olieaanmaak van uw huid, maar 
bovenal voedt het uw huid en is het vrij van 
schadelijke parabenen en chemicaliën.

Elemence Facial Scrub (Elemence 
gezichtsscrub) voor essentiële diepe reiniging 
en effectieve scrubactie. Deze geavanceerde 
reiniger verwijdert overtollige oliën en 
onzuiverheden die zich op de huid verzamelen 
en de poriën verstoppen. Exfoliërende 
micro-korreltjes van natuurlijke jojoba, scrubben 
de dode huidcellen weg die de huid een mat en 
verouderd voorkomen geven. Deze minuscule, 
perfect ronde korreltjes maken de gevoelige 
huid glad en zuiver zonder hem te 
beschadigen. We hebben een royale 
hoeveelheid zeezout toegevoegd, die de huid voedt met vitale 
mineralen en spoorelementen. Vitaminen die veroudering 
tegengaan en plantaardige elementen die nieuwe kracht geven, 
zorgen voor een gezonde huid. 

STAP TWEE 

VERSTEVIGEN
Elemence Hydrating Toner (Elemence 
hydraterende toner). Bereid uw huid voor op de 
voedende en vochtinbrengende producten met de 
pH-evenwichtige, plantaardige verstevigende toner. 
Dit is een alcoholvrije formule vol natuurlijke 
hydraterende en kalmerende plantenextracten. De 
hydraterende toner vermindert de zichtbaarheid 
van poriën, balanceert en hydrateert het 
huidoppervlak en ondersteunt de huidfunctie om 
schadelijke elementen en onzuiverheden tegen te 
gaan.

STAP DRIE 

BEHANDELEN
Elemence Repair Complex (Elemence 
herstellend complex). Of u een jonge of oudere huid 
hebt, deze speciale behandeling beschermt tegen 
schade die is veroorzaakt door uv-straling en 
schadelijke milieu-invloeden. Het is een krachtige 
combinatie van geavanceerde enzymen en plant- en 
algenextracten die het DNA van de huid gezond 
houdt, het natuurlijke herstel van de huid bevordert 
en de huid helpt de schadelijke effecten van giftige 
stoffen van buitenaf en cellulaire stress van binnenuit 
tegen te gaan. Dit vierde-generatie complex vertegenwoordigt de 
toekomst van huidwetenschap en biedt zeer geavanceerde 
bio-beschermende, omgevingsherstellende eigenschappen die de 
jeugdige processen van de huid herstellen.  

Elemence Bright Renewal Serum (Elemence 
vernieuwend serum) hernieuwt en verstevigt de 
huidskleur en zorgt voor een jeugdige teint. Met het 
ouder worden of met blootstelling aan de zon, kan 
ongelijke of overmatige melanine-aanmaak 
verkleuring en andere problemen veroorzaken.  Om 
dit tegen te gaan, hebben we dit vernieuwde serum 
gemaakt met een combinatie van unieke peptiden, 
organische materialen en plantenextracten. Het 
product werk doelgericht op specifieke huidcellen 
om verkleuring te verminderen en celaanmaak en 
collageenproductie te stimuleren, waardoor de huid herleeft en 
verstevigt. 

De Synergy Elemence-lijn is gemaakt met krachtige ingrediënten. Het 
verbetert niet alleen het voorkomen en de prestaties van uw huid, maar 
heeft tal van andere voordelen. En het enige wat u hoeft te doen, is 
deze drie eenvoudige stappen volgen:

Bestel vandaag nog door

contact op te nemen met

Synergy WorldWide op:

08002900013 


