
Hver dag gjør huden din fantastiske ting 
for deg. Den beskytter deg. Den 
absorberer vitaminer, næring og energi. 
Den regulerer kroppstemperaturen slik at 
cellene dine fungerer godt. Den sanser 
omgivelsene og sender signaler til hjernen 
din. Den bevarer din ekte skjønnhet. Med 
tanke på alt huden din gjør for deg, er det 
på tide å gjøre mer for huden din. 

DE ESSENSIELLE ELEMENTER AV VITENSKAPELIG HUDPLEIE 



FØRSTE TRINN 

RENSE
Første trinn mot perfekt hud er å rense den grundig for å fjerne 
urenheter, bakterier, sminkerester og overskudd av olje.

Elemence Cleansing Gel inneholder naturlige 
ingredienser som renser og frisker opp huden 
din. Denne gelen renser huden grundig uten å 
irritere eller virke uttørrende. Den inneholder en 
unik blanding av Melissa Officinalis og Rosa 
Canina som pleier huden og tilfører naturlig 
fuktighet. Brasiliansk acai, antioksidanter, 
fytosteroler og antocyaniner reduserer 
aldringseffektene av frie radikaler og 
inflammasjon. Denne gelen bidrar til å 
normalisere hudens naturlige oljebeskyttelse. 
Men det viktigeste er at den tilfører huden næring 
i stedet for skadelige parabener og kjemikalier.

Elemence Facial Scrub for nødvendig 
dyprens og effektiv eksfoliering. Dette avanserte 
renseproduktet fjerner overskudd av olje og 
poretettende urenheter fra huden. Eksfolierende 
mikrokuler fremstilt av naturlig jojoba, fjerner 
døde celler fra hudens overflate, som ellers kan 
gi et matt og aldrende utseende. Disse perfekt 
runde mikrokulene gjør huden myk og klar, uten 
å skade sensitiv hud. En rikelig mengde havsalt 
nærer huden med viktige mineraler og 
sporstoffer. Aldersbekjempende vitaminer og 
revitaliserende planteekstrakter bidrar til optimal hudhelse og 
velvære. 

 

ANDRE TRINN 

TONE
Elemence Hydrating Toner Denne 
pH-balanserte, plantebaserte toneren forbereder 
huden din for næring og fukt. Den alkoholfrie 
formuleringen inneholder naturlige hudfuktende 
midler og beroligende planteekstrakter. Hydrating 
Toner bidrar til å redusere porestørrelsen, 
balanserer og fukter hudens overflate og støtter 
hudens funksjon ved å blokkere skadelige stoffer 
og urenheter.

TREDJE TRINN 

BEHANDLE
Elemence Repair Complex Uansett om du har 
ung eller moden hud, vil dette unike produktet 
forebygge hudskader forårsaket av UV-lys og 
skadelige miljøfaktorer. Det er en effektiv 
kombinasjon av avanserte enzymer og plante- og 
algeekstrakter, som støtter hudens DNA-helse, styrker 
hudens naturlige legende evne og hjelper den til å 
motstå virkningene av ytre toksiner og indre 
belastninger på cellene. Dette 
fjerdegenerasjons-produktet representerer fremtidens 
vitenskapelige hudpleie. Det har avanserte 
egenskaper som beskytter huden mot skader og gjenoppretter 
hudens foryngende prosesser.   

Elemence Bright Renewal Serum bringer frem 
en jevnere hudtone og en ny glød og gir et 
ungdommelig utseende. Huden eldes når vi utsetter 
oss for sol, og ujevn eller for stor melaninproduksjon 
kan forårsake pigmentflekker og andre problemer. 
Bright Renewal Serum inneholder en unik 
kombinasjon av spesifikt målrettede peptider, 
organiske materialer og planteekstrakter, som bleker 
pigmentflekker og stimulerer kollagenproduksjonen 
og tilveksten av nye celler, for en gjenopplivet og 
styrket hud. 

Synergys produktserie Elemence er fremstilt ved bruk av 
effektive ingredienser og nyeste teknologi og vil styrke din 
huds utseende og funksjon - og har også andre fantastiske 
egenskaper. Følg disse tre enkle trinnene:

Bestill i dag ved å kontakte 

Synergy WorldWide på:

80056025


