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Våra ingredienser:
Aqua, Helianthus Annuus Seed Oil*, Glycerin*, Cetearyl Alcohol*,  
Sulphur, Diatomaceous Earth, Perlite, Olive Oil Decyl Esters, Charcoal 
Powder, Glyceryl Stearate, Hydrogenated Vegetable Oil, Polyglyceryl-6 
Palmitate/Succinate, Lactobionic Acid, Zinc PCA, Brassica Oleracea 
Italica Seed Oil*, Salix Nigra Bark Extract*, Salicylic Acid, Niacinamide, 
Inulin*, Eriophorum Spissum Flower/Stem Extract*, Squalene*, Silica*,
Agar, Quartz Powder, Acacia Senegal Gum, Xanthan Gum, Eucalyptus 
Globulus Leaf Oil*, Fructose, Dextrin, Amylopectin, Polydextrose,  
Parfum, Lactic Acid, Sodium Benzoate Potassium Sorbate,  
Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Sorbic Acid

Rock Crystal Clear
Treatment Mask

Volym:
200 ml kabin, 50 ml konsument.

Hudtillstånd:
Normal, oljig, kombinerad. 

Funktion:
Exfolierande, rengörande, lugnande  
och balanserande.

Fördelar:
Rengör på djupet, drar ut smuts. Exfolierar och ger en 
vacker lyster. Normaliserar talgproduktionen. Dämpar 
inflammationer, läker och ger en ny balans. Reparerar 
kollagenet. Ökar mineralerna  i huden. Mjukgör och 
ger näring.

Beskrivning:
En lyxig svart mask berikad med naturens finaste alger från den
svenska västkusten, blomster extrakt och bergskristall. Effektiva
BHA & PHA syror exfolierar och hjälper huden att transformeras
och förfinas. Aktivt Kol och Sulfur rengör på djupet och hjälper
obalanser. Prebiotika* ger ett välmående och lugnar en orolig
hud. Dermatologiskt testad för känslig hud.

1 Stavfel på förpackningen.

Användning:
1.  Applicera över ansikte och hals, undvik ögonområdet.
2.  Låt verka i 10 min. Skölj bort med ljummet vatten.

Använd 1–2 ggr/vecka. Perfekt som SOS och spot treatment.

Våra huvudingredienser:
Prebiotika (Inulin, fruktos) Ger näring till hudens goda bakterier, bal-
anserar hudproblem.
Sulfur (Svavel). Mineral som effektivt  behandlar olika hudåkommor. 
Balanserar även talgproduktionen genom att avlägsna överflödig talg i 
porerna. Lugnar och motverkar rodnad i huden.
Naturlig salicylsyra (BHA) samt PHA (Lactobionsyra)  peelar huden 
skonsamt, men effektivt.
Diatomaceous Earth (Kiselgur) består av 89% av kiseldioxid, även känt 
som “skönhetsmineralet.” Reparerar kollagenet,  ger huden rikligt med 
mineraler och kan hjälpa vid tex acne eller eksem.
Aktivt Kol. Kallad “smutsmagnet”, tack vare sin förmåga att dra till sig 
andra ämnen samt rengör huden på djupet, från fett och föroreningar.
Ängsullsblomma. Bra för känslig hy och har en lugnande och skyddande 
effekt på huden. Innehåller olika sockerarter, polyfenoler och mineraler.
Bergskristall Vit kristall som sägs ge, fokusera och balansera energi. Rik 
på mineraler och spårämnen. 

*Ingredienser från ekologiskt certifierade odlingar

• Dubbelverkande peeling och glow-mask.
• Minimerar orenheter och pormaskar.
• Ger klarare och sidenmjuk hud.

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.


