Marlyse Blue geschenkset – Smooth

Optimale huidverzorging voor de vette huid, met de 100 % natuurzuivere, hoogwaardige producten
van Marlyse Blue, rijk aan organische extracten en oliën. Bevat de volgende zes producten:
30 ml cleanser salicylic. Deze reinigingsmelk maakt de huid schoon zonder irritatie en vermindert
puistjes. De huid wordt fris, schoon en in balans. Bevat maar liefst 2% salicylzuur welke talg oplost en
zorgt voor een goed gereinigde huid.
30 ml toner. Deze toner voedt en verfrist de huid en herstelt de natuurlĳke pH-waarde. De basis is
huidherstellende Aloë Vera met een pH-waarde van 3,5. Daarnaast bevat dit product glycolzuur: dit
verwijdert effectief dode huidcellen en helpt zo het talg beter weg te laten vloeien.
Ampul acne treatment. Dit ampul bevat 5% tea tree oil en werkt desinfecterend en steriliserend. De
ampul gaat de vorming van bacteriën tegen die puistjes, mee-eters en onzuiverheden veroorzaken en
zorgt voor het herstel van de huidbalans. Geen last van puistjes? Dan kan dit ampul vervangen worden
door de ampul hyaluron. Dit ampul bevat 1 % hyaluronzuur, waardoor kleine lijntjes gladgestreken
worden. Daarnaast bindt het vocht in de huidcellen voor een gladde huid.
Ampul clearifying treatment. Een cocktail van fruitzuren lost dode huidcellen effectief op. Hierdoor
kan het talg beter wegvloeien. Daarnaast zorgt deze ampul voor een mooie egale en frisse huid en
helpt bij het vervagen van pigmentvlekjes en huidverkleuringen.
5 ml serum day. Dit serum bevat de hoogwaardige werkstoffen waar appel, meloen en blauwe bessen
rijk aan zijn. Deze fruitcocktail in combinatie met zeewier-extract én hyaluronzuur bindt vocht in de
huid, zorgt voor meer veerkracht, beschermt en strijkt de huid glad.
5 ml day cream salicylic. Deze crème vermindert verstopte poriën en
gaat de vorming van mee-eters tegen. Ontstekingsremmende
ingrediënten helpen de huid rustiger te maken. Bevat 1% salicylzuur
(werkt talgoplossend) en wordt gewonnen uit wilgenbast, fruit en
cactussen.
De producten worden geleverd in geschenkverpakking. Deze kan iets
afwijken van de afbeelding.

