
Oogserum

03Stap

Oogzone voelt gehydrateerd aan
de hele dag door. (tot 7 uur lang*)

BEVOCHTIGE

Bestrijdt de tekenen van 
vermoeidheid en doorhangen  
in het bovenste ooglid.

VERZAKKING

82%: huid rond de ogen
ziet er jonger en stralender uit. *

HELDERHEID

78%: Kraaienpootjes rond de ogen 
waren minder opvallend.

KRAAIENPOOTJES

72%: huid op oogleden
lijkt minder vermoeid *

VERMOEIDHEID

voordelen

resultaten

*Als onderdeel van een klinisch onderzoek van acht weken werden de deelnemers gevraagd om een zelfevaluatie uit te voeren op basis van hun gebruik van de TrueScience-producten. 
Individuele resultaten kunnen verschillen.

Door het uiterlijk van donkere cirkels, fijne lijntjes en fijne 
rimpels te verminderen, is TrueScience Eye Serum een 
verfrissende en andere benadering om het beste in je ogen 
naar voren te brengen. Je ogen maken de eerste indruk. 
Helaas zijn ze de eerste die tekenen van veroudering 
vertonen. Wanneer je ogen groter lijken en helderder, dan 
doet je ziel dat ook. Van steviger ogende huid naar minder 
donkere kringen. TrueScience Eye Serum levert de delicate 
aandacht die je ogen nodig hebben en verdienen om er op 
hun best uit te zien en te voelen.

Huid rond de ogen ziet er 
jonger en stralender uit.* 

82%

Day 01 Day 56
Kraaienpootjes rond de ogen 
waren minder opvallend.* 

78%



01
02

03

OOGSERUM
Stap 03

gebruik

een kleine hoeveelheid op de rug van uw hand.

VERDEEL

je ringvinger en tik voorzichtig het serum rond beide ogen. 
Breng aan op de bovenste en onderste oogleden.

BRENG AAN

Gebruik 's ochtends en 's avonds. 

FREQUENTIE

ingrediënten

Heb je een gevoelige huid?
Test het product op de onderarm voordat u het op het 
gezicht gebruikt. Breng een kleine hoeveelheid aan 
op de binnenkant van je onderarm. als je huid na 
enkele minuten geen reactie vertoont, kunt u het op 
het gezicht of ogen zoals aangegeven gebruiken. 

Aqua (Water), Glycerin, Polysorbate 20, Ethylhexyl Palmitate, Albizia Julibrissin Bark Extract, Alpha-Glucan Oligosaccharide, 

Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Plantago Lanceolata Leaf Extract, Brassica (Juncea/Oleracea Capitata/Oleracea 

Italica/Oleracea Botrytis/Oleracea Acephala) Sprout Extract, Aloe Barbadensis Leaf Juice, Algae Extract, Darutoside, Bacopa 

Monniera Extract, Silybum Marianum (Milk Thistle) Fruit Extract, Curcuma Longa (Turmeric) Root Extract, Piper Nigrum (Black 

Pepper) Seed Extract, Camellia Sinensis (Green Tea) Leaf Extract, Wasabia Japonica Root Extract, Allantoin, Xanthan Gum, 

Panthenol, Phenoxyethanol, Carbomer, Caprylyl Glycol, Ethylhexylglycerin, Hexylene Glycol, Tocopheryl Acetate, Citric Acid, 

Tetrasodium Glutamate Diacetate, Sodium Hydroxide.

©2018 LifeVantage Corporation • 180515.01
VOOR MEER INFORMATIE:  LifeVantage Netherlands BV
Beech Avenue 54-62, 1119PW Schiphol-Rijk, Netherlands (LFVN) 1.877.488.1711・nl.LifeVantage.com

PATENTNUMMER: US,928,374 B2


