
VEELGESTELDE 
VRAGEN (FAQ)

HANDCRÈME

WAT IS TRUESCIENCE HANDCRÈME?

TrueScience Handcrème combineert natuurlijke oliën en 
siliconenalternatieven, die het vocht- en vetgehalte van 
uw huid versterken en uw huid zachter en gladder maakt 
- zonder de vettigheid. We hebben het ook gemaakt met 
een frisse grapefruit-eucalyptusgeur.

HOE GEBRUIK IK TRUESCIENCE 
HANDCRÈME?

Breng de hoeveelheid die je wilt aan op schone handen 
en geef ze een grondige (maar vorzichtige) wrijfbeurt 
totdat het absorbeert. En als je overdag meer nodig 
hebt, ga ervoor.

HOE WEET IK DAT DE HANDCRÈME  
VEILIG IS?

We voldoen aan de regelgeving voor de cosmetische 
industrie en voerden uitgebreide veiligheidstests uit. 
Tijdens de Human Repeated Injury Patch Testing (HRIPT) 
werden geen irritaties of allergische contactsensi-
bilisatie gevonden.

OP WELKE TIJDEN MOET IK TRUESCIENCE 
HANDCRÈME GEBRUIKEN?

‘s Nachts, in de ochtend, in de middag. Wanneer je maar 
wilt, behalve waarschijnlijk niet in de douche.

HEEFT DE TRUESCIENCE HANDCRÈME 
EEN SPF-BEOORDELING?

Nee. TrueScience Handcrème bevat geen ingrediënt-
en voor een zonnefilter.

IS DIT OP DIEREN GETEST?

Geen sprake van. Wij geloven dat menselijk fatsoen ook 
van toepassing is op dieren.

KAN TRUESCIENCE HANDCRÈME OP 
ANDERE DELEN VAN HET LICHAAM WORDEN 
GEBRUIKT?

Ja. Het is rijk genoeg om aan te brengen op extreem 
droge plekken. Pro tip: begin met je knieën, ellebogen 
en voeten. En dan zien hoe dat uitpakt.

WAAR WORDT TRUESCIENCE HANDCRÈME 
GEPRODUCEERD?

De TrueScience Handcrème wordt geproduceerd in 
de VS.

HOE RUIKT TRUESCIENCE HANDCRÈME?
Het ruikt lichtelijk naar grapefruit-eucalyptus.

HOE BEWAAR IK MIJN HANDCRÈME?

Bewaar het op kamertemperatuur en probeer het niet 
voor een te lange tijd bloot te stellen aan direct zonlicht 
of extreme temperaturen.

BEVAT TRUESCIENCE HANDCRÈME DE NRF2-
TECHNOLOGIEËN?

Absoluut. We hebben het ontworpen met de wereldwijde 
Protandim-mix waaraan LifeVantage-klanten gewend 
zijn (de combinatie van mariadistel, bacopa, kurkuma, 
groene thee en piperine).
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