

	Tekst1: poreCleanse™  Krachtige Porie reinigende L-amandelzuur voor de Vette & Combineerde huidOntwikkeld, met name voor een diepe porie reiniging en vernieuwing van de dagelijkse afschilfering, poreCleanse bevat de juiste chirally AHA L-amandelzuur, waarvan is aangetoond dat het soortgelijke afschilferings eigenschappen heeft als glycolzuur, maar zonder dezelfde mate van prikkeling of irritatie wat uiteindelijk leidt tot een superieur resultaat en een veel meer comfortabele ervaring. L-amandelzuur is uniek onder de alfa hydroxy zuren omdat het lipide oplosbaar is en daardoor in staat is om binnen te dringen in de poriën voor een diepe reinigende actie, zodat het de perfecte vruchtenzuur reiniging maakt voor de vette huid en probleem huid types.Theeplant olie is een natuurlijke antibacteriële beschermer, die de poriën diep infiltreerd en helpt bij het aanpakken en voorkomen van de oorzaken van een probleem huid. De theeplant heeft ook een onderscheidende en een prettige frisse geur met een van de voordelen dat er geen kunstmatige parfums gebruikt worden. · L-amandelzuur is een krachtige reiniger, maar in tegenstelling tot glycolzuur, niet irriterend en veroorzaakt geen roodheid of branding.· L-amandelzuur heeft ook antiseptische kenmerken, waardoor het geschikt is voor de overgevoelige acne gevoelige huid types.· Klinische studies tonen aan, dat een duurzame en continue gebruik van amandelzuur drastisch fijne lijntjes en rimpels kan verminderen in een soortgelijke manier als glycolzuur doet, maar in een niet-schurende wijze en zonder de vaak bijbehorende ihyperpigmentatie.· Het gebruik van poreCleanse wordt sterk aanbevolen, voor en na professionele peeling behandelingen· Theeplant olie is een natuurlijke antibacteriële substantie· Glycerine is een natuurlijke bevochtigingsmiddel, die het water uit de lucht trekt en het in de huid brengt, wat zorgt voor hydratatie.Reinig de huid tweemaal per dag. Pomp een kleine hoeveelheid reinigingsmiddel in de palm van de hand en massage in vochtig gezicht en hals gebied. Verwijder het product met lauw water en dep het gezicht droog.Gebruik vervolgens een Medik8 antioxidant product gevolgd door een Medik8 hydrator. Bevat: L-amandelzuur, Theeplant Olie, Naturlijke Glycerine Ingrediënten: Aqua Cocamirdopropyl Betaine, Sodium Cocoamphoacetate, L-amandelzuur, Cocoglucoside, Decyl Glucodise, Glycerin (veg), Melaleuca Alternifolia Oil, Kaliumsorbaat, Natrium Benzoaat, Benzylalcohol, Quillaja saponaria, Yucca Vera, Citric Acid, limoneen   


