Decrusto Ansiktsmaske - The
Original Black Peel Off Mask
Decrusto Ansiktsmaske - The Original Black Peel Off Mask
1165
Ingen forbindelse
Renser i dybden, fjerner urenheter, reduserer overflødig talgproduksjon og forbedrer hudens
elastisitet, passer like godt for både kvinner og menn.

Decrusto The Original Black Peel Off Mask er en parabenfri ansiktsmaske basert på naturlige
ingredienser. Den renser porene i dybden, reduserer hudens overflødige talgproduksjon og
bidrar til å hindre nye hudormer. Masken forbedrer dessuten hudens elastisitet og hjelper
huden til å gjenvinne den naturlige fuktighetsbalansen.
&nbsp;

Decrusto Black Peel Off Mask er den eneste peel-off masken i verden med patenterte beta 1,3 /
1,6 glukaner, som bidrar til å forbedre hudens regenerering. Kaolinleire absorberer overflødig talg
og renser tette porer. Beroligende planteekstrakter mykgjør og roer ned irritert hud, reduserer
porene og renser i dybden.

Decrusto Black Peel Off Mask binder seg effektivt til tette porer. Døde hudceller og andre
urenheter trekkes forsiktig ut av hudens overflate.

Decrusto Ansiktsmaske passer for alle hudtyper og er like velegnet for både kvinner og menn
uansett alder.
&nbsp;

&nbsp;

Innhold:
(INCI): Aqua, Polyvinyl alcohol, Alcohol denat., PVP, Pentylene glycol, Sodium polystyrene
sulfonate, Urea, Kaolin, Charcoal powder, Glycolic acid, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin,
Betaglucan, Cucumis sativus fruit extract (agurkekstrakt), Hamamelis virginiana leaf extract
(trollhasselekstrakt), Sodium acylate / Sodium acryloyldimethyl taurate copolymer,
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Isohexadecane, Polysorbate 80, Tromethamine magnesium, Aluminium silicate, Allantoin,
Disodium EDTA, O-Cymen ?5-ol, Glycerin, Potassium sorbate, Sodium benxoate, Parfum.
&nbsp;
&nbsp;

Bruksveiledning:
Det anbefales å bruke masken 1-2 ganger ukentlig for å oppnå et optimalt og varig resultat ? en
rensere og sunnere hud uten hudormer.
Påfør et jevnt lag i problemområdene i ansiktet ? det vil si: pannen, nesen og haken (unngå
øynene, hårfestet og øyenbrynene).
La masken virke i 25-30 minutter, til den er helt tørr.
Trekk deretter masken forsiktig av. Skyll av eventuelle rester med lunkent vann.
&nbsp;
Bruk gjerne
Decrusto Ansiktskrem (Liposome Facial Cream) rett etterpå, for å gi huden din en ekstra omgang
med fuktighet og for å lukke de nyrensede porene.
&nbsp;

&nbsp;

Historien bak den originale svarte masken
På slutten av 1970-tallet utviklet en ung kjemiker fra Ungarn en svart peel-off maske til fjerning av
hudormer og urenheter. Produktet inneholdt forskjellige aktive ingredienser og var egnet til alle
hudtyper. Masken ble en stor suksess, og mottok gode tilbakemeldingene fra ungarske og
japanske skjønnhetssalonger. I 2013 startet et team med kjemikere og farmasøyter en prosess
med å videreutvikle masken, basert på den siste oppdaterte forskningen innen hudpleie.
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Decrusto The Original Black Peel Off Mask er resultatet av dette samarbeidet. Masken er et
høykvalitetsprodukt og er utviklet for moderne kvinner og menn som er opptatt av naturlig,
parabenfri hudpleie.
Pris kr 239,00
100 ml
Nei
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