
 

  

Wrinkle Corrective Eye CreamWrinkle Corrective Eye CreamWrinkle Corrective Eye CreamWrinkle Corrective Eye Cream 

15 ml./0.5 OZ. krukke Ref.: D40R 

 
Silkeblød creme der reparerer forekomsten af linjer og dybe rynker i 
øjenomgivelserne, samtidigt med at den naturlige glød fornys og smidigheden 
genskabes. Øjenomgivelsene fremstår, blødere, mere udglattet og med en god 
glød.  
 

Hud type:Hud type:Hud type:Hud type:   Alle 

Hud tilstandHud tilstandHud tilstandHud tilstand:    Hud der viser linjer og dybe rynker. 
 
 

Kundens aktuelle behov:Kundens aktuelle behov:Kundens aktuelle behov:Kundens aktuelle behov:    Mindske tydelige linjer og rynker    
    Mindske tørhed 

Reducere træt hud 
    

ProduktegenskaberProduktegenskaberProduktegenskaberProduktegenskaber::::    Hjælper med at udglatte forekomsten af linjer, rynker og ”kragetæer” 
    Huden forekommer mere mættet 

 Nærer og genskaber hudens depoter 
Hjælper med at beskytte mod miljømæssige aggressorer 
Fornyr hudens udstråling 

 

NøgleNøgleNøgleNøgleiiiingredienserngredienserngredienserngredienser::::    
 
Oligo peptiderOligo peptiderOligo peptiderOligo peptider    Støtter produktionen af de laminære celler og reducerer derved 

dybden og antallet af synlige rynker.    
Hexa peptiderHexa peptiderHexa peptiderHexa peptider    Styrker overgangen mellem epidermis og dermis, ved at stimulere 

produktionen af laminin 5, et vigtigt protein i hudens basalcellelagets 
opbygning. 

MagnoliaMagnoliaMagnoliaMagnolia    Forebygger rødme    
Siegesbeckia ekstraktSiegesbeckia ekstraktSiegesbeckia ekstraktSiegesbeckia ekstrakt    Beskytter de kollagene fibre ved at hindre nedbrydning af disse    
HyaluronsyreHyaluronsyreHyaluronsyreHyaluronsyre    Har en stor kapacitet til at holde på fugt og udfylder derved linjerne 

nedefra. Virker som en gelésvamp i huden, der udfylder den med fugt.    
E VitaminE VitaminE VitaminE Vitamin Antioxidant og ophelende. 
AcetylglucosamineAcetylglucosamineAcetylglucosamineAcetylglucosamine Fremmer den naturlige cellefornyelse, ved at fjerne døde hudceller fra 

overfladen. Derved øges penetreringen af de andre virkestoffer. 
FlobeadsFlobeadsFlobeadsFlobeads    Lysreflekterende partikel der reflekterer lyset og giver derved en 

umiddelbar opklaring af huden 
LipolightLipolightLipolightLipolight    Lysreflekterende partikel der reflekterer lyset og giver derved en 

umiddelbar opklaring af huden 
Marie TidselMarie TidselMarie TidselMarie Tidsel Beroliger 
BomuldsolieBomuldsolieBomuldsolieBomuldsolie Genskaber hudens lipide film og gør huden blød. Rig på omega 6 

fedtsyrer 
KakaosmørKakaosmørKakaosmørKakaosmør Genskaber hudens lipide film og gør huden blød 
SheasmørSheasmørSheasmørSheasmør Genskaber hudens lipide film og gør huden blød 
HypnHypnHypnHypnea algerea algerea algerea alger Korrigerer forekomsten af pigmentpletter ved at regulere melanin 

produktionen. Modvirker irritation 
Gellidea algerGellidea algerGellidea algerGellidea alger Korrigerer forekomsten af pigmentpletter ved at regulere melanin 

produktionen. Modvirker irritation 
    



 

  

Produktresultater/fordeleProduktresultater/fordeleProduktresultater/fordeleProduktresultater/fordele::::    Huden ser mere udglattet ud 
Huden er mere blød og smidig 
Øjenområdet fremstår lysere og mere klart 

 

AnvendelseAnvendelseAnvendelseAnvendelse::::   Morgen og aften 
Fordel en lille mængde creme fra det indre - til det ydre øjenområde 
samt omkring læberne med små cirkulære bevægelse 

    
Link produkLink produkLink produkLink produkterterterter::::            Dark Circle Relief & Depuffing Eye Serum  

Lifting & Firming Eye Serum 
Soothing Eye Contour mask 


