XANGO AERIS™ 2 MINUTE MIRACLE GEL™: ZICHTBAAR RESULTAAT BINNEN 2 MINUTEN

XANGO AERIS 2 Minute Miracle Gel in een oogwenk:
XANGO Aeris 2 Minute Miracle Gel is een klinisch bewezen 7-in-1 veelzijdige antioxidant met mangosteen om op de huid aan te brengen. Van
deze formule is bewezen dat het het natuurlijke afweersysteem van de
huid versterkt door UV-geïnduceerde aanmaak van vrije radicalen die
kunnen zorgen voor een vroegtijdig veroudering van de huid te verminderen.* Deze krachtige en toch vriendelijke gel zorgt ervoor dat uw huid er
significant jonger uitziet door schoon te maken, strakker te maken, dode
huidcellen te verwijderen, vocht in te brengen, te verhelderen, de aanblik
van poriën te minimaliseren en de huid voor te bereiden - en dit allemaal
in 2 minuten!
De verbeterde formule met mangosteen, een krachtige natuurlijke antioxidant, helpt de huid te beschermen
tegen agressieve vrije radicalen die onze huid kunnen aanvallen en voor een verouderd uitziende huid kunnen
zorgen. Mangosteen staat bekend om zijn krachtige plantaardige voedingsstoffen, waaronder xanthonen en
antioxidanten, en wordt al eeuwenlang in Azië gebruikt. Het extract dat wordt gebruikt in deze unieke formule
zorgt voor een sterkere werking van de antioxidanten dan andere bekende ingrediënten, zoals vitamine C, resveratrol, CoQ10 en groene thee.†
Met onze exclusieve mix klinisch bewezen ingrediënten, samen met natuurlijke plantaardige stoffen en extracten.
kunt u nu zeven producten vervangen door één. Ideaal voor mensen met een druk leven. Deze krachtige en
toch vriendelijke antiverouderingsformule geeft u iedere dag een professionele behandeling op spa-niveau,
lekker bij u thuis. Het is geschikt voor gebruik op het gezicht, hals en nek, decolleté en lichaam.
Zorg dat uw huid er volkomen vernieuwd uitziet en voelt. Onthul een stralende huid zien in slechts 2 minuten!
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* Lactobacillus/mangosteen pericarp fermentfiltraat
† Bron: Japan Food Research Laboratories
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Aeris 2 Minute Miracle Gel is een 7-in-1 veelzijdige huidverzorging:
1. Reinigt de huid zonder sulfaten die de huid uitdrogen
2. Zorgt voor een strakkere huid door alle huidtypen een juiste pH-waarde te geven
3. Verwijdert dode huidcellen zonder het gebruik van harde schurende middeltjes
4. Verheldert door de laag dode huidcellen te verwijderen
5. Hydrateert en zorgt voor een zachte, gladde huid
6. Minimaliseert de aanblik van poriën door deze schoon te houden
7. Bereidt de huid voor, zorgt voor het perfect aanbrengen van make-up en optimaal profiteren van aanvullende behandelingen voor de huid
Belangrijkste ingrediënten:
• Lactobacillus/Mangosteen Pericarp Fermentfiltraat —Eigen mangosteeningrediënt maakt gebruik van een
exclusieve biofermenteringstechnologie voor het versterken van de plantaardige voedingskracht van mangosteen. Het zorgt voor het krachtigste gebruik van antioxidanten, die een keten continue plantaardige voedingsstoffen vormen, die de huid tegen stressfactoren van buitenaf beschermen.
• Aphanizomenon Flos-aquae Extract —Blauwgroene algen beschermen de huid tegen oxideren en leveren
meerdere soorten vitamine B om de huid te helpen verjongen en energie te geven.
• Pseudoalteromonas Fermentextract—Beschermt huid tegen vochtverlies en zorgt voor een soepele en
jonger uitziende huid.
• Aloë Barbadensis Bladsap –Verzacht tekenen van ontsteking van de huid, terwijl het helpt vocht in de huid
vast te houden.
Klinisch bewezen / geschikt voor alle huidtypen / dermatologisch getest / hypoallergeen / geurvrij & vrij van
kunstmatige kleurstoffen / sulfaatvrij / parabeenvrij / niet op dieren getest
Aanwijzingen:
Breng een dunne laag aan op de droge huid (gezicht, hals en nek, handen en andere delen van het
lichaam). Laat 45-60 seconden zitten en masseer dan met cirkelvormige bewegingen, totdat de gel
vloeibaar wordt, de dode huidcellen oprolt en wegneemt. Als de gel niet vloeibaar wordt en wegrolt,
wacht dan nog een minuut en ga verder met masseren. Goed afspoelen en droogdeppen.
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