KAIKKI MITÄ SINUN TULEE TIETÄÄ…

DROPS OF YOUTH™ YOUTH
CONCENTRATE SHEET MASK –
NAAMIOSTA / Hinta 7,50€
MISTÄ ON KYSE?
Biohajoava sheet mask – kangasnaamio- , joka sisältää kaikki Drops of
Youth™ Youth Concentrate raaka-aineet raikkaamman, täyteläisemmän
ja terveemmän ihon saamiseksi vain 15 minuutissa!

MIKÄ TEKEE TÄSTÄ ERINOMAISEN?
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VÄLITÖN LOPPUTULOS: Raikkaampi, kiinteämpi ja
terveemmän näköinen iho vain 15 minuutissa!
Jo kertakäytön jälkeen iho on 195% kosteutetumpi,
raikkaampi ja heleämpi*.
LUONNOLLINEN: Koostumus on 100% vegaaninen,
99% raaka-aineista on täysin luonnollisia. Sisältää myös
kolmen kasvin kantasoluja. Kantasolut on tunnettu
niiden ihoa suojelevasta ja nuorekkuutta lisäävistä
ominaisuuksistaan.
TÄYSIN BIOHAJOAVA: Naamio kompostoituu yhdessä
kuukaudessa, ja sen voi laittaa kotikompostoriin.

VOIMAKAKSIKKO
Kun käytät naamiota yhdessä Drops
of Youth™ Youth Concentrate –
tehotiivisteen kanssa, ihosi näyttää
kuukauden kuluttua tasaisemmalta,
heleämmältä ja terveemmältä.**

TÄYSIN BIOHAJOAVA
Tavoitteenamme oli luoda vaihtoehto muille “kangasnaamiolle” sheet maskeille, joten valitsimme naamion materiaaliksi
VEOCEL™, luonnon raaka-aineen, joka on tehty uudistuvasta
puuaineksesta. Puut on kasvatettu vastuullisesti kestävän
kehityksen mukaisesti. Käytön jälkeen kuitu hajoaa täydellisesti
vahingoittamatta luontoa tai sen eliöitä.

HYVÄ TIETÄÄ:
Jokainen naamio sisältää 2/3 30ml pulloa Drops of Youth™ Youth Concentrate –tehotiivistettä.
*Testattu 22 naisella 15 minutia naamion poistamisen jälkeen kun jäämävoide on levitetty iholle.
**100 naisen itsearviointi, kun on käytetty Drops of Youth™ Youth Concentrate Sheet Mask –naamiota kaksi kertaa viikossa ja lisäksi Drops of Youth™ Youth Concentrate
seerumia päivittäin.

MITÄ NAAMIO SISÄLTÄÄ?

IKONINEN
DROPS OF YOUTH™ YOUTH CONCENTRATE
-TEHOTIIVISTE
Tunnetaan ihoa uudistavista vaikutuksistaan:
• ALPPITÄHDEN kantasoluja, jotka sisältävät
runsaasti antioksidanttisia happoja.
• MERIFENKOLIN kantasoluja, jotka korjaavat
kasvin, kun se on vahingoittunut.
• MERIPIIKKIPUTKI lisää ihon
kollageenipitoisuutta sekä elastisuutta.
• Kosteuttavaa luomubabassuäljyä Brasiliasta.
• Koivunsilmu-uutetta, salisyylihappo, joka
tunnetaan ihoa uudistavista ominaisuuksistaan.
• Silottavaa ja pehmentävää glyseriinia.
• Malvan kukan uutetta, uute tunnetaan ihoa
kosteuttavista ja kiinteyttävistä
ominaisuuksistaan.

HAUSKA YKSITYISKOHTA
Myymme yhden pullon Drops
of Youth™ Youth Concentratetehotiivistettä joka 22 sekunti!

VEOCEL™ KUITU
VEOCEL™ on erityinen kuitu, joka joka tehostaa
Youth Concentrate –tiivisteen imeytymistä iholle:
LUKITSEE KOSTEUDEN: Naamio tarttuu hyvin ihoon
ja pysyy paikoillaan kunnes kosteus on imeytynyt
siitä iholle.
IMEYTYY NOPEASTI: Naamiossa on runsaasti Youth
Concentrate –tiivistettä, mutta se ei tunnu
raskaalta iholla.

Enjoy the lightweight texture of this moisturiser. Leaving skin feeling
smooth and supple, sealing in all the goodness of your regime
KÄYTTÖOHJE:
Käytä naamiota kerran tai kaksi viikossa kasvojen puhdistamisen jälkeen, mutta ennen kosteusvoidetta.
Anna vaikuttaa 15 minuuttia. Kasvoja ei tarvitse huuhtoa, levitä naamion jälkeen kasvoille suoraan
kosteusvoide.
MITÄ MIELTÄ TESTIKULUTTAJAT OLIVAT?
“Naamio todellakin auttoi ihoani, siitä tuli kosteutetumpi ja sileämpi.
Otan tuotteen viikkorutiineihini, koska tulokset olivat vaikuttavat!”
POWER OF 3 PRODUCTS FRESHER, BOUNCIER AND HEALTHIER-LOOKING SKIN
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DROPS OF YOUTH™ LIQUID PEEL DROPS OF YOUTH™ YOUTH
CONCENTRATE SHEET MASK
Käytä kaksi kertaa viikossa, iho
kirkastuu ja vastaanottaa enemmän
kosteutta.

Käytä kaksi krt viikossa ja ihosi saa
enemmän elinvoimaa. Raikkaampi,
kiinteämpi ja terveemmän näköinen iho
15 minuutissa!
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DROPS OF YOUTH™ YOUTH
CONCENTRATE
Käytä tehotiivistettä päivittäin osana
ihonhoidon rutiinejasi.

