Hudvårdsrutinen som ger dig glow – fyra fantastiska nyheter för ansikte och kropp!
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Lansering: Éminence Mangosteen Bliss
Collection
Hudvårdsrutinen som ger dig glow – fyra fantastiska nyheter
för ansikte och kropp!
Ge din hud fantastisk lyster med nya Mangosteen Bliss Collection. Först ut var
Mangosteen Lactic Acid Collection med Éminence unika Lactic Acid Complex
som skonsamt exfolierar huden, förfinar porer och ger lyster. Den perfekta
serien även för känsliga hudtyper som hyllats världen över. Skäm bort huden
med en antioxidantrik tropisk superkur!

Vad är mangosteen?
Den tropiska superfrukten Mangosteen är känd som drottningen av frukter
– fullproppad med nyttiga antioxidanter. Den har även
antiinflammatoriska och antibakteriella egenskaper.
Mangosteen Revitalizing Mist
Varje droppe av denna uppfriskande ansiktsmist tar dina sinnen direkt
till paradiset. En fantastisk kombination av antioxidantrik Mangosteen,
energigivande ribose och rödklöverextrakt som tillsammans minimerar
porerna och verkar revitaliserande. En mist rik på antioxidanter som skyddar
din hud mot fria radikaler och för tidigt åldrande.
Användning: Använd efter rengöring, peeling och/eller mask samt för att ta
bort alla spår av tidigare produkt som finns på huden. Ger även en klarare
hudton. Spraya direkt på ansikte och hals, eller på bomull. Undvik
ögonpartiet. Låt torka in i huden.
Nyckelingredienser: Mangosteen, rödklöverextrakt, ribose.
Pris: 395 kr, 125ml
Mangosteen Gel Moisturizer
En ansiktscreme med lätt »gelcreme« konsistens som gör din hud redo
för strålkastarljuset. Denna unika formula med en återfuktande gel-effekt
smälter samman med huden till en halv-matt finish som minimerar porerna
med synlig effekt. Applicera cremen efter Mangosteen Daily Resurfacing
Concentrate för bästa resultat –perfekt under makeup och ger samma känsla
som en primer.
Användning: Används morgon och/eller kväll på ansikte och hals. För lättare
konsistens, späd ut cremen med några droppar vatten. Massera in i huden
med cirklande rörelser. Applicera ett extra lager på torra partier.
Nyckelingredienser: Mangosteen, rödklöverextrakt, ribose.

Pris: 795 kr, 60 ml
Mangosteen Body Lotion
Återfukta huden på djupet med denna ljuvliga bodylotion med doft av
Mangosteen. Innehåller Lactic Acid Complex som mikroexfolierar huden och
ger en fantastisk lyster. Lotionen har en lätt formula som absorberas direkt
och gör huden silkeslen. Med hjälp av xantones från mangosteenens
skal verkar denna bodylotion antiinflammationshämmande och stärker
hudens barriär.
Användning: Applicera en liten mängd på ren hud och massera in i huden. För
en lättare applicering, späd med lite vatten, ekologiskt te eller juice. Använd
inte på skadad eller försvagad hud
Nyckelingredienser: Mangosteen, mjölksyra, rödklöverextrakt, ribose.
Pris: 445 kr, 250 ml
Mangosteen Replenishing Hand Cream
Skäm bort dina händer med denna lyxiga anti-age handcreme som med
sin silkeslena formula skonsamt exfolierar och åtefuktar huden vid varje
applicering. Handcremen är berikad med kraftfulla antioxidanter som skyddar
huden mot yttre påfrestning, för tidigt åldrande och ger mjuka, händer full av
ungdomlig lyster. Mjölksyran berikar handcremen med dess egenskaper för
ökning av cellförnyelse.
Användning: Ta en liten mängd produkt och massera in i händerna tills
cremen har absorberats helt.
Nyckelingredienser: Mangosteen, mjölksyra, rödklöverextrakt, ribose.
Pris: 369 kr, 60 ml
För information om återförsäljare, kontakta Ellancé press@ellance.se

Ellancé Pro. Beauty är sedan 1994 distributör för professionella varumärken inom
hudvård, makeup och apparatur. Varje varumärke är noggrant utvalt för att
motsvara Ellancés krav på kvalitet och synbara, hudförbättrande resultat. Alla
varumärkenligger i framkant vad gäller forskning och utveckling. Ellancé Pro
Beautys produkter säljs enbart via professionella hudvårdssalonger, spaanläggningar och kliniker. För mer information, besök www.ellance.se.
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