
Gezichtsreiniger

01Stap

zonder de natuurlijke oliën 
van de huid te strippen. 

REINIGT

en hydrateert de 
huid natuurlijk.

VERZACHT

een schone huid. De huid ziet er 
zacht en uitgebalanceerd uit.

BEHOUDT

genoeg voor een 
gevoelige huid.

ZACHT

voordelen

resultaten

Verwijdert vuil, olie en lichte make-up net zoals je zou 
verwachten van een high-end cleanser. Zeepvrij en 
parabenenvrij. Deze reiniger is zacht genoeg voor de 
gevoelige huid en om te gebruiken rond de ogen.

De huid voelde schoon
zonder droog te voelen.*
 89%

*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.
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GEZICHTSREINIGER
Stap 01

gebruik

een kleine hoeveelheid in de palm van je hand.

VERDEEL

met water om een schuim te creëren. Masseer zachtjes over 
het gezicht, nek en decolleté. Spoel af met lauw water.

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), Sodium Cocoyl Isethionate, Sodium Methyl Cocoyl Taurate, Acrylates Copolymer, Cetearyl Alcohol, Alpha-Glucan 

Oligosaccharide, Xylitylglucoside, Panthenol, Aloe Barbadensis Leaf Juice, Ceteareth-20, 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, Algae Extract, Phenyl Trimethicone, Anhydroxylitol, Sodium Hydroxide, Glycerin, Hydroxypropyl 

Guar Hydroxypropyltrimonium Chloride, Hydrogenated Lecithin, Xylitol, Caprylyl Glycol, Ethylhexylglycerin, Hexylene Glycol, 

Phenoxyethanol, Dimethicone, Parfum (Fragrance), Hydroxyacetophenone, Dimethiconol, Tetrasodium Glutamate Diacetate, 

Glucose, Sodium Carbomer, D-Limonene.
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