ADVERTORIAL

NATUURLIJK MOOI!
Een mooie en gezonde huid, dat willen we natuurlijk allemaal. En dat
kan! Door te smeren met één van de vier bodylotions uit de lijn
Intensive 7 days van Garnier. De natuurlijke ingrediënten verzorgen
de huid én houden haar 7 dagen lang perfect gehydrateerd.

KARITÉBOTER: VOOR DE ZEER DROGE HUID
De zeer droge huid kan wel wat extra voeding
gebruiken. Aan de shea tree, een boomsoort uit
West-Afrika, groeien bessentrossen waarvan de
bessen een nootje met een witte pit bevatten.
Die worden verwerkt tot sheabutter. Dit ingrediënt
voedt, hydrateert en verzacht de zeer droge huid.

Na smeren met
Intensive 7 days
bodylotion is
de huid direct
zachter en frisser

CACAOBOTER: VOOR
DE DONKERE DROGE HUID
De donkere huid heeft vaak wat wijdere poriën waardoor de huid snel
kan uitdrogen. Een droge donkere
huid heeft een oneffen en ruw huidoppervlak en kan er wat doffer uitzien.
Cacaoboter hydrateert snel en maakt
de huid zowel soepeler als glanzend.

ALOË VERA:
VOORDENORMALEHUID

MANGO: VOOR
DE DROGE HUID
Hebt u last van een droge
huid? Dan komt de huid
zowel vet als vocht tekort.
Gelukkig is daar wat aan
te doen. Mango-olie
wordt uit de pit van de
tropische vrucht gewonnen. Deze olie bevat essentiële vetzuren, die de
juiste voeding en verzachting geven voor het herstel van droge huid.

NIEUW: 7 DAGEN
PERFECTE HYDRATATIE
De nieuwe lotions van Garnier verbeteren
de natuurlijke vochtreserves van de huid
en versterken de huidbarrière om de
lichaamseigen hydratatie beter te
beschermen. Het probioticum L-Bifidus
wekt als een schild om de huid waardoor
de hydratatie tot wel 7 dagen na het
laatste gebruik voelbaar blijft.

Ook de normale huid verdient
de nodige verzorging om mooi
te blijven. Aloë Vera staat bekend om zijn unieke helende
eigenschappen op de huid.
Dit ingrediënt kan de huid
repareren na een beschadiging en biedt verkoeling
op ruwe plekjes. Aloë Vera
zorgt ook voor celvernieuwing, waardoor de huid
zachter en sterker wordt.
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