Product Fact Sheet

Dr. Chen® Verjongend masker
ONMIDDELLIJKE HYDRATATIE, LANGDURIGE RESULTATEN
Dit zeer verfrissende en "dorstlessende" crème-gelmasker hydrateert de bovenste
huidlagen onmiddellijk en bevat botanische ingrediënten voor een mooie huid. De huid ziet
er na gebruik gehydrateerd, stevig en gelift uit. Door ervoor te zorgen dat de huid vocht goed
vasthoudt, is het resultaat van ons masker een zachte, soepele huid. En het Dr. Chen®
Verjongende masker hydrateert niet alleen, maar voedt de huid ook met revitaliserende
nutriënten om de veerkracht te vergroten. Het doet wonderen voor alle huidtypes en is een
goede optie voor zowel mannen als vrouwen.

PHILOSOPHY OF REGENERATION®
Het Dr. Chen® Verjongende masker is gebaseerd op de Philosophy of Regeneration® en
samengesteld om in harmonie met de huid te werken zodat deze gezond is en er natuurlijk
mooi uitziet. Het voedt de huid met verschillende plantaardige ingrediënten en bevat geen
dierlijke of van aardolie afgeleide bijproducten.

HIGHLIGHTS INGREDIËNTEN
KARITÉBOTER

Dankzij de hoge concentratie natuurlijke vitamines en vetzuren is karitéboter een
ontzettend voedend en hydraterend ingrediënt voor de huid. Het wordt vaak gebruikt voor
de droge huid en om de natuurlijke vetten van de huid te beschermen. Ook ondersteunt
deze boter de natuurlijke collageenproductie van de huid.

TOCOFERYLACETAAT

Deze vorm van vitamine E bevat antioxidanten, bestrijdt veroudering en hydrateert en
kalmeert de huid.

NATRIUM-PCA

Deze hydraterende stof, die van nature in de huid voorkomt, kan veel water
absorberen en zelfs vocht uit de lucht. Natrium-PCA kan meerdere malen zijn eigen
gewicht aan water vasthouden.

VEELGESTELDE VRAGEN
FORMULE GEBASEERD OP DE
EXPERTISE VAN DE EIGENAAR
IN EIGEN BEHEER VERVAARDIGD

VOORDELEN
• zorgt voor onmiddellijke hydratatie
• voor een huid die zacht, glad en soepel
aanvoelt
• vermindert fijne lijntjes en rimpels
aanzienlijk
• bevat geen minerale en andere
synthetische oliën

V: Vervangt het Dr. Chen® Verjongende masker het Oi-Lin® Kleimasker en het Kandesn®
Revitaliserende masker?
A: Nee. Het Dr. Chen® Verjongende masker is een hydraterend masker en geen
reinigingsmasker. Het kan ook 's nachts worden gebruikt als "slaapmasker", voor diepe
hydratatie van de huidcellen die dat hard nodig hebben. Maar je moet nog steeds het Oi-Lin®
Kleimasker aanbrengen om je poriën diep te reinigen of het Kandesn® Revitaliserende
masker voor een boost van antioxidanten om veroudering tegen te gaan en vitamines die de
huid energie geven, de textuur van de huid verbeteren en de zuurmantel versterken.
V: Kan ik het Dr. Chen® Verjongende masker overdag gebruiken?
A: Je kunt het masker altijd gebruiken wanneer je behoefte hebt aan langdurige hydratatie. 's
Nachts herstelt je huid zich het meest, dus als je het masker dan op doet, garandeert dat de
beste resultaten. Het is ook een ideaal product als je met het vliegtuig reist, want daar droogt
je huid van uit.

AANBEVELING
Normale huid: Eens per dag gebruiken (bij voorkeur in de avond) na het aanbrengen van
een reiniger en toner. Masker genereus op je gezicht en de bovenkant van je torso (onder
meer op de nek, decolleté en schouders) aanbrengen. Het product hoeft niet te worden
verwijderd.
Intensieve behandeling: Breng, als je huid erg droog is, twee keer per dag een laagje van het
masker over je vochtinbrengende crème aan. Doe dit een week of langer. Het product hoeft
niet te worden verwijderd.
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