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• Milt exfolierande för ny lyster.

• Förbättrar pigmenteringar.

• Fyller ut fina linjer.

Volym:
150 ml kabin, 30 ml konsument.

Funktion:
Ger huden lyster, fukt och en förfinad struktur samt en mild exfoliering.
Kan minska pigmenteringar tack vare flertalet milda syror.

Hudtillstånd:
Normal, blandad, torr eller mogen hy.

Beskrivning:
Ett milt AHA & PHA serum med pärlextrakt som ger lyster och 
förfinar hudens struktur. Lugnande Betaglukaner och antioxidantrika 
Krusbär stärker och skyddar hudens barriär. Låg- och högmolekylär 
Hyaluronsyra fungerar som anti age genom att stimulera kollagen- 
halten för en fastare hud och ökad fuktnivå.

Fördelar:
Lakritsextrakt i kombination med ett komplex av Mandelsyra, Mjölk-
 syra, Glykolsyra och Laktobionsyra ljusar upp hudtonen, ger en anti 
age-boost och motverkar fina linjer och ojämn hudton.

Användning:
1. Applicera några droppar på huden morgon och kväll efter  
 rengöring.

Varning
Använd ej på skadad eller irriterad hud. Undvik kontakt med ögonen. 
AHA-syror kan göra huden extra känslig för UV- strålning. Använd 
alltid solskydd dagtid.

Våra huvudingredienser:
Pärlextrakt Antioxidantrikt extrakt med uppljusande och lugnande 
egenskaper. Ger en fastare och mer återfuktad hud. 
Laktobionsyra (PHA) Mycket mild, binder fukt, passar känslig hy. 
Mandelsyra (AHA) Antiinflammatoriska egenskaper, renande verkan.
Glykolsyra (AHA) Djupverkande, reducerar fina linjer och rynkor. 
Mjölksyra (AHA) Ökar fukthalten i huden, slätar ut fina linjer.
Lakritsrot (Eko) Populär i ”skin lightening-produkter”. Uppljusande, 
lugnande, utjämnande egenskaper och minimerar rodnad. 
Indiskt krusbär (Eko) Ger en jämn och klar hudton och skyddar mot 
oxidativ stress tack vare höga halter av C-vitamin. Uppstramande. 
Betaglukan Motverkar hudirritationer och rodnader. Ser till att en 
känslig hud klarar av ev påfrestningar bättre vid exfoliering.
Hyaluronsyra lågmolekylär Stimulerar kollagen och elastin för en 
fastare hud.
Hyaluronsyra (Veg.) Skapar en effektiv fuktbarriär och har anti 
age-egenskaper. Ökar dramatiskt hudens förmåga att binda fukt.

Våra ingredienser:
Aqua Purificata (Water), Glycerin*, Pentylene Glycol (From Sugar- 
cane)*,  Gluconolactone (PHA, Source Corn), Sodium Lactate  
(Source Sugar), Lactobionic Acid (PHA), Mandelic Acid (From Bitter 
Almonds), Hydroxyethylcellulose (Plant Derived), Glycyrrhiza Glabra 
Root Extract (Liquorice Extract)*, Sodium Hyaluronate (Veg. Hyaluronic 
Acid), Lactic Acid (AHA), Glycolic Acid (AHA), Phyllanthus Emblica 
Fruit Extract (Gooseberry Extract)*, Biosaccharide Gum-1 (Plant  
Derived)*, Sodium Carboxymethyl  Betaglucan (From Yeast), Hydro- 
 lyzed Pearl (Pearl Extract), Glyceryl Caprylate (From Veg Oils),   
Phenoxyethanol (Preservation), Ethylhexylglycerin (Preservation),  
Sodium Benzoate (Natural Preservative), Potassium Sorbate  
(Natural Preservative), Sodium Anisate (Natural Preservative),  
Sodium Levulinate (Natural Preservative), Citric Acid (pH balance)

*Ingredienser från ekologiskt certifierade odlingar

Pearl Luminous
Gentle PHA Serum


