
Perfecting lotion 

02Stap

Versterkt de huiddichtheid en 
stevigheid. natuurlijke oliën van de huid.

STEVIGHEID

Vermindert verkleuringen
en egaliseert de huidtint.

HUIDSKLEUR

Behoudt een sterke 
barrièrefunctie.  

BESCHERMING

Helpt de huid haar eigen 
vocht te behouden. 

VOCHTIGHEID

92% van de ondervraagden 
zei dat de huid schoner en 
frisser aanvoelde.*

REFRESHING

87% huid zag er helderder 
en stralender uit.* 

HELDERHEID

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.

The Perfecting Lotion is een evolutionaire stap in 
huidverzorging. Geen gewone toner of serum. Deze 
Nrf2-rijke formule is wetenschappelijk ontworpen om 
te helpen bij het verminderen van verkleuring, en de 
huidting zichtbaar te verbeteren en geeft u een 
gladdere, helderder en stralender uitziende huid.

Day 01 Day 56

van de ondervraagden zei dat de 
huid schoner en frisser aanvoelde.*

92%

huid zag er helderder 
en stralender uit.*

87%
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PERFECTING LOTION
Stap 02

gebruik

ongeveer één theelepel in de palm van je hand.

GEBRUIK

met uw vingertoppen op uw gezicht, nek en decolleté.

VERDEEL

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, Bupleurum Falcatum Root Extract, Brassica (Juncea/Oleracea Capitata/Oleracea Italica/Oleracea Botrytis/Oleracea 

Acephala) Sprout Extract, Xanthan Gum, Xylitylglucoside, Astragalus Membranaceus Root Extract, Anhydroxylitol, 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, Atractyloides Macrocephala Root Extract, Wasabia Japonica Root Extract, Xylitol, Isoceteth-20, 

Ethylhexylglycerin, Phenoxyethanol, Parfum (Fragrance), Malachite Extract, Tetrasodium Glutamate Diacetate, Sodium Hydroxide, Citric 

Acid, Glucose, D-Limonene.
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