DE VÆSENTLIGE ELEMENTER I SKIN SCIENCE

Hver dag udfører din hud fantastiske ting
for din krop og dit sind. Den beskytter dig.
Den optager vitaminer, ernæring og
energi. Den regulerer din kropstemperatur
og får dine celler til at fungere. Den
aflæser dit miljø og sender signaler til din
hjerne. Den får dig til at ligne den smukke
person du er. Med alt det din hud gør for
dig, er det tid til at gøre mere for din hud
med en høj kvalitets-løsning.

Ved at bruge suveræne teknologier inden for
ingrediens-området, vil Synergy Elemence serien forbedre
din huds udseende og ydeevne, samtidig med andre
vidtrækkende fordele. Følg disse tre enkle trin:
TR I N ET

TRIN TO

RENS

Opstramning

Det første skridt mod din ideelle teint er en grundig rensning af
huden og fjerne tegn på snavs, bakterier, makeup rester og
fedtophobning.

Elemence Hydrating Toner. Forbered din hud
til næring og fugtighed med den pH-afbalancerede,
botaniske blanding, der strammer op. Dette er en
alkohol-fri formel, der omfatter naturlige fugtgivere
og hud-beroligende planteekstrakter. Hydrating
Toner har nogle egenskaber, der hjælper med
minimere porestørrelsen, balancerer og fugter
hudens overflade, og støtte hudens funktion ved at
blokere for skadelige stoffer og urenheder.

Elemence Cleansing Gel renser og opfrisker
ved at bruge en blanding af naturlige stoffer.
Denne gel renser grundigt huden uden at det
føles hårdt eller kradser. Den indeholder en unik
blanding af Melissa Officinalis (Citron melisse)
og Rosa Canina (Hunderose), der lindrer og
fugter naturligt. Det bremser den aldrende
virkning fra frie radikaler og inflammation ved
hjælp af brasilianske acai, antioxidanter,
phytosteroler, og anthocyaniner. Det hjælper til at
normalisere hudens naturlige fedtproduktion, og
vigtigst: det giver næring til din hud i stedet for
skadelige parabener og kemikalier.

TRIN TRE

BEHANDLING

Elemence Facial Scrub til grundig rensning i
dybden og effektiv fjernelse af døde hudceller.
Denne avancerede rensecreme fjerner
overskydende fedt og pore-blokerende
urenheder, der gradvist dannes på hudens
overflade. Mikro-perler, der stammer fra den
naturlige jojoba-plante fjerner hudens døde
hudceller, der kan forårsage et kedeligt,
aldrende udseende. Disse perfekte runde
mikro-perler glatter og forfiner uden at skade
følsom hud. Rigelige mængder af havsalt nærer huden med vitale
mineraler og sporstoffer. Vitaminer, der modvirker aldring samt
revitaliserende planteekstrakter er med til at sikre hudens optimale
sundhed og velvære.

Elemence Repair Complex. Uanset om din hud
er ungdommelig eller moden, beskytter denne
særlige behandling mod skader forårsaget af
UV-eksponering og skadelige miljømæssige
elementer. Dens kraftfulde kombination af avancerede enzymer med plante- og algerekstrakter
understøtter hudens DNA-sundhed, forbedrer hudens
naturlige evne til gendannelse og hjælper med at
beskytte huden mod påvirkning af eksterne giftstoffer
og internt cellulært stress. Disse fjerde-generations
præparater repræsenterer fremtiden for hudvidenskab og har avancerede egenskaber mht. bio-beskyttelse og
genopretning af hudens ungdommelige egenskaber.
Elemence Bright Renewal Serum vil forny og
nuancere hudfarven og give et ungdommeligt
udseende. Når vi bliver ældre eller udsætte os for
solen, kan ujævn eller overdreven melanin produktionen forårsage misfarvning og andre problemer.
Heldigvis, er unikke peptider, organisk materiale og
planteekstrakter blevet kombineret og har medført
udviklingen af Bright Renewal Serum. Denne
blanding er målrettet specifikke hudceller for at
ændre misfarvning og stimulere cellefornyelse og
kollagenproduktion, hvilket revitaliserer og styrker huden.

Bestil i dag ved at kontakte Synergy WorldWide på:
80252512

