
SKÖNHET 



Programmet börjar med att försiktigt och grundligt 
rengöra huden samt förbereda den för ansiktsmasken. 
Masken stärker och stramar upp dina ansiktsmuskler 
genom ”isometrisk träning”. Du kan känna hur masken 
stramar åt i ansiktet vilket ger kraftfulla 
åldersbekämpande e�ekter. Avsluta med den lätta 
fuktighetskrämen som återfuktar och gör huden 
smidig, silkeslen och ger dig en strålande lyster. Ta dig 
tid att njuta av denna kvalitetsprodukt och de unika 
fördelar som detta program ger dig. Innehåller inga 
parabener.

Du förtjänar att se tidlös ut, utan att behöva betala en 
förmögenhet. Förbättra ditt yttre på bara 30 minuter om 
dagen med Skindulgence 30 Minute Firming System. 
Detta innovativa 3-stegsprogram innehåller välgörande 
örter och växtextrakt som minskar förekomsten av fina 
linjer och rynkor samt ger en ökad spänst. Redan efter 
första användningen har du fått en mer ungdomlig lyster.

30 MINUTE 
FIRMING SYSTEM



• Aloe Vera

• Jojoba

• Silkesaminosyror

• Hyaluronsyra

VIKTIGA INGREDIENSER

VIKTIGASTE FÖRDELARNA 

• Lösligt kollagen  

• Karragentång  

• Akaciagummi och ytterligare 

växtextrakt 

Ett omfattande hudvårdsprogram i tre steg som försiktigt 
rengör, stärker och återfuktar huden, vilket hjälper dig att 
bekämpa uppkomsten av flera synliga tecken på åldrande och 
att återställa ungdomlig utstrålning.
Förbättrar utseendet på fina linjer och 
rynkor. 

Förbättrar utseendet på hudens fasthet 
och ton. 

100 % fri från parabener och sulfater.  



Häll en liten mängd mask i handflatan och blanda med vatten tills du får 
samma konsistens som rengöringskrämen. Börja därefter applicera uppåt 
och utåt vid halsen. Gå sedan upp och ut från mitten av hakan mot 
hårfästet. Fortsätt att gå uppåt och utåt längs kinderna och ovanför 
ögonbrynen. Applicera masken från det yttre hörnen av ögonen och in 
mot näsan (se bild). Låt torka i 20–25 minuter. Skölj noggrant med 
ljummet vatten.

Rengör ansiktet med rengöringskrämen. Skölj väl 
med ljummet vatten.

MANUFACTURED EXCLUSIVELY FOR 

ANVÄNDARINSTRUKTIONER

Produkterna är endast avsedda för 
extern användning. Avbryt 
användningen omedelbart om 
irritation eller utslag uppstår.
Undvik ögonkontakt.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

Applicera krämen på huden 
uppåt och utåt.

609 Deep Valley Drive, Suite 395
Rolling Hills Estates, CA 90274
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STEG 1: Rengöringskräm

STEG 2: Uppstramande mask

STEG 3: Fuktighetskräm


