NEODERMA BEAUTY

De kracht van Neoderma
Het is volop zomer en de zon laat zich ijverig zien. Hoe fijn is
het om juist in deze warme periode verkoeling te zoeken? Niet
alleen in het bos of aan het water, maar vooral voor je huid …
De Neoderma-specialist heeft alles in huis voor een cool effect.
REBALANCING TREATMENT

Je kunt niet
meer zonder

Als je eenmaal de Body
Scrub en Body Lotion hebt
gebruikt, dan wil je niet meer
zonder. De frisse geuren en
kleurrijke uitstraling, refereren meteen aan zomerse dagen. Overigens bevat de Body
Lotion onder andere Fucogel,
Avocado-olie, Vitamine E en
Aloë Vera, en daarmee voorkom je vochtverlies en zorg
je voor langdurige hydratatie.
Ook ideaal als aftersun.

Zo

koel
Rebalancing Treatment van
Neoderma is gebaseerd op de
werking van algen, spirulina en
menthol. De algen en spirulina
bevatten een hogere concentratie
aan mineralen en vitaminen dan
aardse planten. Aangevuld met
krachtige kruiden zoals berkenblad, korenbloem en vlierbes.
Door actieve ingrediënten en het
goede uit de natuur te combineren, krijg je drie effecten. Het
normaliseren van de werking van
de talgklieren, het bestrijden van
bacterievorming en het tegengaan
van ontstekingen. Alsof dat niet
genoeg is, is het eindresultaat
een huid die mooi gematteerd is.
Fijn in deze zomertijd!

Bio-Peeling

feeling
De Bio-Peeling van Neoderma is al ruim 20 jaar een paradepaardje in het assortiment.
Geen wonder want deze peeling van natuurlijke kruiden en plantenextracten, werkt
van binnen uit en vernieuwt de huid binnen 10 dagen zonder deze te verdunnen.
De beloftes aan uw klant zijn dus duidelijk. De Bio-Peeling is niet agressief, geeft geen
roodheid, vervelling of pijn. Extra aandacht schenkt u natuurlijk aan het feit dat de
peeling zo goed door de huid te verdragen is, dat deze het hele jaar toe te passen is.
Zelfs in de zomer, met als enige kanttekening dat uw klant geen last heeft van
pigment vlekken. Neoderma, gewoon natuurlijk. Altijd vertrouwd.

tip: Adviseer uw klant de Bio-Peeling tien dagen voor de vakantie te
ondergaan. De belofte? Sneller, dieper, egaler en langer bruin.

The essence of
natural beauty
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Handig: deze crème is niet vet op de
huid. De lichte substantie voelt lekker
aan, vooral op warme zomerdagen.

Beetje vocht graag

Water drinken, daar zijn we nu wel aan
gewend, maar het gebruiken van een
hydraterende crème zit nog niet altijd in het
systeem. Ons advies: doen, want Hydration
Light Moisturizing Cream van Neoderma is
een lichte, herstellende 24-uurs crème die
niet alleen voor een optimale hydratering
zorgt, maar de huid ook beschermt en de
elasticiteit van de huid herstelt.

Talg te lijf
Iwona Hettinga, directeur Neoderma:
“Talgklieren produceren lipiden (vetten)
en deze klieren worden gereguleerd
door hormonen die vooral in de puberteit
een actieve rol gaan spelen. Talg, ook
wel sebum genoemd, is het eindproduct
van de talgklier. Dit vette bestandsdeel
word afgescheiden in de haarschacht,
net onder de opening van het haarzakje.
De vette en gecombineerde huid heeft
veel baat bij Rebalancing Treatment
omdat alles er op gericht is om grove
poriën tegen te gaan en een egaler
huidbeeld te realiseren.”

