Lilly Huidverzorging
Goed geteste veganistische huidverzorgingscollectie van Zweedse producten, met biologische
ingrediënten. We willen de perfecte combinatie van milieudenken leveren door:
lokale productie (gemaakt door dezelfde als onze olie, handcrème en scrub)
natuurlijke grondstoffen
biologische grondstoffen
vegan-vriendelijke ingrediënten
Actieve ingrediënten die resultaten geven

We hebben drie collecties:

• Gentle Touch voor een droge en gevoelige huid
• Be Balanced voor een combinatie huid /normale huid
• Exclusieve Repair (herstellende) collectie, met anti-aging voor een rijpe
huid of voor jongere mensen die preventief met de huid willen werken.
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De Gentle Touch Collectie
Is ontwikkeld voor een gevoelige en droge huid. Het bevat grondstoffen die een kalmerend en
zeer hydraterend effect hebben. Stimuleert de bloedsomloop, hersteld beschadigd weefsel
en het doodt schimmel en bacteriën.
Gentle Touch Reinigingsmelk
Voor het reningen van de huid in de ochtend en avond.
Reiniging Melk wordt ingemasseerd in de droge huid, vervolgens af spoelen met water, je
kunt ook kiezen om het met een pad verwijderen.
Het verwijdert vuil, stof, vet en dode huidcellen op een zeer zachte manier op. Het verwijdert
make-up, zweet en onzuiverheden van de huid en de huid voelt hierna zacht en glad. Je voelt
dat de huid schoon is.
Gentle Touch Mist
De mist wordt direct op het gezicht of op een pad gespoten en na het reinigen met Gentle
Touch Reinigingsmelk op het gezicht aangebracht.
De mist is een alcoholvrije toner die de taak heeft om de poriën in het gezicht af te sluiten en
ervoor te zorgen dat de huid de juiste pH-waarde heeft.
Dit om ervoor te zorgen dat bacteriën zich niet kunnen ontwikkelen in de porien en de huid
kan een goede balans heeft. Het is alcoholvrij en heeft een sterk hydraterend effect, versterkt
de veerkracht van de huid en heeft een verfrissend effect.
Gentle Touch Day Cream
Masseer de dagcrème elke ochtend na de Mist in het gezicht.
Een zeer hydraterende dagcrème die ook een verzachtend effect heeft op de gevoelige huid.
Het versterkt de veerkracht van de huid en beschermt overdag tegen invloeden van buitenaf.
Gentle Touch Night Cream
Masseer de nachtcrème in het gezicht elke avond na de Mist.
's Nachts is je huid het meest actief het verwerkt en herstelt de schade die de huid overdag te
verduren heeft gekregen.
De nachtcrème heeft ingrediënten die de huid herstellen, het heeft een gemiddeld vetgehalte
dat veel vocht toevoegt aan de huid.
De Be Balanced Collectie
is ontwikkeld voor de gecombineerde huid of normale huid. Het voegt vocht toe zonder de
vetbalans te verstoren.
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The Be Balanced Collectie
Is ontwikkeld voor een gecombineerde huid of normale huid.
Het voegt vocht toe zonder de vetbalans te verstoren.
Be Balanced reinigingsfoam
reinining voor de ochtend en avond
Het is een foam dat de huid voorzichtig en effectief reinigt en ervoor zorgt dat de huid
gehydrateerd wordt. Het is zo mild dat het ook kan worden gebruikt op een halfdroge en
gevoelige huid of door diegene die liever reinigen met foam i.p.v. milk.
Be Balanced Mist
De mist wordt direct op het gezicht of op een pad gespoten na het reinigen van het gezicht
met reinigingsfoam.
De mist is een milde, alcoholvrije en neutraliserende toner, als spray.
Het past perfect bij de combinatie huid en biedt zowel vocht en de juiste balans van de pHwaarde om de bacteriën weg te houden. Kan ook worden gebruikt als een verfrisser en
moisturizer gedurende de dag.
Be Balanced Mist dag en nachtcrème
Masseer de dag en nachtcrème elke avond na de Mist in het gezicht.
De gecombinnerde huid heeft geen behoefte aan een grote toevoeging van vet, terwijl de
behoefte aan vocht groot is. Met deze gecombineerde dag- en nachtcrème krijgt de huid een
echte vochtboost! Het dringt snel door de huid, vlekt niet en is uitstekend te gebruiken
wanneer je make-up draagt
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De exclusieve Repair (herstellende) collectie
is voor een rijpe huid of voor degenen die willen beginnen met het voorkomen van huidveroudering. Het bevat peptiden voor Anti-age en hyaluronzuur, vitamine A, C en E die
allemaal antioxidanten zijn en stimuleren celvernieuwing.
De exclusieve herstellende Reiniging Foam
reinining voor de ochtend en avond.
Het is een reinigend schuim dat de huid voorzichtig en effectief reinigt en ervoor zorgt dat de
huid de juiste vocht- en vetbalans behoudt, zodat de elasticiteit van de huid wordt bereid,
zodat de anti-aging ingrediënten kunnen werken. Het is zo mild dat het ook kan worden
gebruikt op een halfdroge en gevoelige huid of door diegene die liever reinigen met foam
i.p.v. milk.
De exclusieve herstellende Mist
De mist wordt direct op het gezicht of op een pad gespoten en na het schoonmaken op het
gezicht aangebracht.
De mist is een niet-alcoholische toner die zeer hydraterend is, het heeft de taak om de poriën
aan af te sluiten en ervoor te zorgen dat de de huid de juiste pH-waarde heeft. Om dehuid zijn
elasticiteit te laten behouden, dienen we vocht toevoegen in alle drie de stappen in de
dagelijkse verzorging. (Mist, dag en nacht crème)
De exclusieve herstellende Dag Crème
Masseer de dagcrème dagelijk na de Mist in het gezicht.
De dagcrème heeft een sterk anti-aging effect. Het verbetert de weerstand van de huid door
zijn ontstekingsremmende inhoud en bloedcirculatiebevorderende stoffen. Het past bij alle
huidtypes, behalve de gevoelige huid, omdat het zo actief is.
De exclusieve herstellende nacht crème
Masseer de nachtcrème in het gezicht elke avond na de Mist.
Tijdens de nacht is de huid het meest actief in het herbouwen en herstellen van cellen.
Daarom is het zo belangrijk om 's nachts een nachtcrème en overdag een dagcrème te
gebruiken. De nachtcrème is een zeer goede antie rimpelcrème.
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Het exclusieve herstellende Serum
Wanneer je de huid extra wil stimuleren tegen de veroudering, gebruik dan de Serum.
Masseer goed in, onmiddellijk na Mist - vóór dag of nachtcrème
Door het serum te gebruiken als aanvulling op de dagelijkse verzorging,
Wordt het effect van de andere producten tot 3 keer verhoogd, dus 3x meer intensieve
verzorging.
Lilly Skincares Serum geeft de huid een sterk verbeterde elasticiteit en heeft een
rimpelverminderend effect. Het serum zorgt ook voor het verwijderen van afvalstoffen, en
geeft de huid een gezondere huids en verbeterd profiel. Het serum helpt de huid ook om
vocht te binden en uitdroging te voorkomen.
Exclusieve Repair Eye Cream
Onmiddellijk na de Mist te gebruiken - voor het serum, dag- of nachtcrème. (Zorg er voor dat
je geen serum of crème aan je vingers hebt)
De milde ongeperfumed oogcrème dien je zeer voorzichtig rond het oog aan te brengen, je
zorgt dan tegelijkertijd dat de bloedsomloop in de huid rondom deverhoogt. De oogcrème
bevat een zeer goede anti-aging.
De huid rond de ogen is extra dun en gevoelig en de veroudering verschijnt eerst rond de
ogen zoals rimpels, donkere kringen of zakken.
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