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Våra ingredienser:
Aqua (Aqua Purific.), Kaolin (White Clay), Cellulose, Glycerin (Coconut Oil)*, 
Caprylic/Capric Triglyceride (Coconut Oil)*, Diatomaceous Earth (Kiselgur), 
Mandelic Acid (AHA), Cetearyl Alcohol (Coconut), Glyceryl Stearate (Olive 
Oil), Butyrospermum Parkii Butter (Sheabutter)*, Lactobionic Acid (PHA), 
Tocopheryl Acetate (Vit. E), Persea Gratissima Oil (Avocado Oil)*, Hydro- 
genated Vegetable Oil, Polyglyceryl-6 Palmitate/Succinate (Fatty Acids), 
Phragmites Karka Extract (Reed)*, Poria Cocos Extract (Mushroom)*, Inulin 
(Chicory Root)*, Calluna Vulgaris Flower Extract (Heather Flower)*, Silica (Algae), 
Squalene (Olive Oil), Quartz Powder, Lactic Acid, Sodium Lactate, Allantoin, 
Xanthan Gum, Panthenyl Triacetate, Fructose, Hydroxypropyl-cellulose, 
Glycine Soja Oil, Tocopherol (Vit.E), Beta-Sitosterol (Plants), Sodium Benzoate 
(Natural Preserv.), Potassium Sorbate (Natural Preserv.), Phenoxyethanol 
(Preserv.), Ethylhexylglycerin (Preserv.), Sodium Hydroxide (pH regulator)

Aventurine Radiance 
Treatment Mask

Volym:
200 ml kabin, 50 ml konsument.

Hudtillstånd:
Normal, blandad, torr, mogen hud.

Funktion:
Exfolierande, stimulerande, lugnande, närande  
och balanserande.

Fördelar:
Exfolierar och ger en huden en fantastisk lyster och 
jämnare hudton. Ger djupgående näring och dämpar 
inflammationer, läker och ger en ny balans. Repare-
rar kollagenet. Verksamma peelingkorn fyllda med 
lugnande Vit. B5 aktiveras vid en lätt massage och ger 
en extra antioxidantbehandling. 

Beskrivning:
En lyxig anti age-mask berikad med Alger från den svenska västkusten, 
Ljungblommor och Aventurinkristall. Effektiv Mandelsyra och Lakto-
bionsyra ger en huden ny lyster-boost,  jämnare hudton och en bättre 
struktur. Vit Lera tillsammans med Kiseldioxid, även kallad ”skönhets 
mineralet”, Avokado och Sheasmör stimulerar kollagenet och skänker 
huden ny styrka. Prebiotika och Svampextrakt lugnar och balanserar. 
Dermatologiskt testad och godkänd för känslig hy.

1 Stavfel på förpackningen.

Användning:
1.  Applicera ett jämnt lager på väl rengjord hud. Undvik ögonområdet.
2.  Låt verka i 10 min. Skölj bort med ljummet vatten. Använd 1–2 ggr/v.

Våra huvudingredienser:
Prebiotika (Inulin, fruktos) Ger näring till hudens goda bakterier, 
balanserar hudproblem.
Mandelsyra (AHA) Anti age; bla minskar rynkor, fina linjer och solfläckar.
Lactobionsyra (PHA) hjälper pigmentproblem, ojämn hudstruktur och 
bygger upp fukten. 
Diatomaceous Earth (Kiselgur) består av 89% av kiseldioxid, även känt 
som “skönhetsmineralet.” Reparerar kollagenet,  ger huden rikligt med 
mineraler och kan hjälpa vid t.ex. acne eller eksem.
Vit Lera (Kaolin) Något sammandragande, mild lera som verkar lugnande  
för huden. Rikt på mineraler. Lämplig även till en känslig hud.
Ljungblomma. Lugnande och har en antiinflammatorisk verkan på 
känslig hud. Sägs även ge huden en god elasticitet. 
Phragmites Kharka Ett kinesiskt vass som har antiinflammatorisk 
verkan och Anti Redness-egenskaper. Lugnande och återställer hudens 
naturliga balans. Ingår i ett patent tillsammans med en lugnande svamp 
Poria Cocos.
Biogommagekorn Små korn som smälter vid friktion, frigör ren lugnande 
Panthenyl Triacetate (Vit. B5) 
Aventurin En grön kristall som sägs ge tur och hjälpa oss att följa våra 
drömmar. Rik på mineraler och spårämnen. 

*Ingredienser från ekologiskt certifierade odlingar

• Ger fukt och fyller ut fina linjer.
• Klarare hud och jämnare hudton.
• Ger både en mask- och peelingeffekt.

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.


