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Natuurlijk mooi!
Wilt u zelf van uw vette of acnegevoelige huid af of is het iets waar
uw puberzoon of -dochter mee kampt? Probeer dan eens de producten
uit de lijnen Pure en Pure Active van Garnier. Boordevol natuurlijke
ingrediënten voor een gezonde huid zónder onzuiverheden.
zoek de
verschillen
Het verschil tussen
Pure Active en Pure is:
• Het percentage salicylzuur dat wordt gebruikt.
• Pure Active is bedoeld

Wist u dat...

voor de acné gevoelige

... deze Garnier-lijn veel
natuurlijk ingrediënten
bevat? Zoals HerbaRepair
(een stof die wordt gewonnen uit bosbessen),
shea butter, aloë vera en
komkommerextracten.

Met Garnier Pure en
Pure Active zorgt u
voor een huid zonder
onzuiverheden

huid en bestrijdt puistjes
onmiddellijk. Pure is bedoeld voor de vette huid
met onzuiverheden.

AcnÉÉ!
Garnier Pure Active combineert krachtige natuurlijke en
antibacteriële ingrediënten om acne tegen te gaan.
De actieve formule vermindert puistjes en mee-eters én
maakt littekens minder zichtbaar.
De Pure Active-lijn bestaat uit een scrub- en reinigings
product, een lotion die puistjes vermindert, anti-puistjes 24uurs verzorgende crème en een anti-puistjesroller waarmee
ze meteen kunnen worden behandeld. Deze roller heeft een
handig formaat waardoor hij makkelijk is mee te nemen. Stip
een puistje een paar keer per dag aan en het droogt vanzelf
uit. De roller is verrijkt met HerbaRepair, een natuurlijke
werkzame stof met huidherstellende eigenschappen. Daarnaast is er een anti-puistjesroller 2 in 1 die puistjes niet alleen uitdroogt maar ze ook camoufleert. Met de Exfobrusher
is de huid makkelijk te scrubben. De 170 flexibele microborsteltjes reinigen ook de moeilijk bereikbare plekjes grondig
en verwijderen onmiddellijk alle onzuiverheden in het gezicht.

onzuivere huid?
De producten van de Pure-lijn van Garnier
bevatten ingrediënten die dit probleem actief
aanpakken, bij pubers én volwassenen:
• eucalyptus heeft een zuiverende werking.
• zink reguleert de talgproductie.
• salicylzuur gaat huidontstekingen tegen.
• natuurlijke micro-puimsteendeeltjes
verwijderen onzuiverheden.
Garnier Pure 3 in 1 is een wash, scrub
en masker tegelijk. Voor een intens schone,
stralende huid.

Bestel de producten nu ook via www.garnierzorgvoorjezelf.nl!

