
Varje dag utför din hud otroliga saker för 
din kropp och själ. Den skyddar dig. Den 
absorberar vitaminer, näring och energi. 
Den reglerar kroppstemperaturen och gör 
att cellerna fungerar. Den läser av miljön 
och skickar signaler till hjärnan. Den får 
dig att se ut som den vackra person du är.
Med allt som huden gör för dig är det 
dags att göra mer för din hud med en 
lösning i toppklass. 

DE VIKTIGASTE ELEMENTEN INOM HUDVETENSKAP



STEG ETT 

RENGÖR
Första steget för en perfekt hy är att noggrant rengöra huden och ta 
bort tecken på smuts, bakterier, makeup-rester och fettavlagringar.

Elemence Cleansing Gel (Elemence 
rengöringsgel) rengör och fräschar upp med 
hjälp av en naturlig blandning av ämnen. Denna 
gel rengör noggrant huden utan att den känns 
hård eller sträv. Den innehåller en unik blandning 
av Melissa Officinalis och Rosa Canina för att ge 
lindring och rikligt med fukt. Den motverkar fria 
radikalers åldrande effekt och inflammation med 
hjälp av brasiliansk acai, antioxidanter, 
fytosteroler och antocyaniner. Den hjälper till att 
normalisera hudens naturliga oljeproduktion och 
framför allt ger den huden näring i stället för 
skadliga parabener och kemikalier.

Elemence Facial Scrub (Elemence 
ansiktsskrubb) för grundlig rengöring på djupet 
och effektiv exfoliering. Den här avancerade 
rengöringskrämen skrubbar bort överflödigt fett 
och orenheter som samlats på hudens yta och 
täpper till porerna. Exfolierande mikropärlor 
från naturlig jojoba avlägsnar döda hudceller 
som kan skapa ett matt och åldrat utseende. 
Dessa perfekt rundade mikropärlor jämnar ut 
och rengör huden utan att skada känslig hy. En 
riklig mängd havssalt ger näring åt huden med 
viktiga mineraler och spårelement. Åldersbekämpande vitaminer 
och föryngrande växter hjälper till att göra huden frisk och 
välmående.

 

STEG TVÅ 

TONA
Elemence Hydrating Toner (Elemence 
fuktgivande ansiktsvatten). Förbered huden för 
näring och fukt med detta pH-balanserade och 
vätskebaserade ansiktsvatten. Det här är en 
alkoholfri sammansättning som inkluderar naturliga 
fuktgivande ämnen och lugnande växtextrakt. Det 
fuktgivande ansiktsvattnet har egenskaper som 
hjälper till att minska storleken på porerna, 
balansera och fukta hudytan och stöttar hudens 
arbete med att blockera skadliga ämnen och 
orenheter.

STEG TRE 

BEHANDLA
Elemence Repair Complex (Elemence 
reparerande komplex). Vare sig du har ung eller 
mogen hy, skyddar den här speciella behandlingen 
mot skador från solen och skadliga miljöelement. 
Dess kraftfulla kombination av avancerade enzymer 
med växt- och algextrakt stöder hudens DNA, 
förbättrar hudens naturliga återhämtningsprocess 
och hjälper den att motstå effekterna från externa 
toxiner och intern stress på cellnivå. Dessa fjärde 
generationens sammansättningar representerar 
hudvetenskapens framtid och ger mycket avancerade 
bioskyddande, miljöreparerande egenskaper som återställer hudens 
ungdomliga processer. 

Elemence Bright Renewal Serum (Elemence 
förnyande serum) förnyar och förbättrar hudfärgen 
och ger ett ungdomligt utseende. När vi åldras eller 
utsätter oss för sol, kan ojämn eller för hög 
melaninproduktion orsaka missfärgning och andra 
problem. Som tur är har unika peptider, ekologiska 
material och växtextrakt kombinerats för 
sammansättningen i detta förnyande serum. Den här 
blandningen riktar sig till specifika hudceller för att 
bleka missfärgning och stimulera ökad cellomsättning och 
kollagenproduktion för att förnya och stärka huden. 

Med kraftfulla ingredienstekniker förbättrar Synergy 
Elemenece-serien hudens utseende och prestation samtidigt 
som den ger andra omfattande fördelar. Följ de här tre 
enkla stegen:

Beställ i dag genom att kontakta 

Synergy WorldWide på:

020109140


