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En unik maske skabt til den miljøpåvirkede hud, sikrer at hudens beskyttelse og reparation sættes i fokus. De 
aktive ingredienser fodrer huden med plejende fugt, kraftfulde antioxidanter og beriger barrieren med essentielle 
fedtsyrer. Hudens værste fjende er udefra kommende påvirkninger, og det er derfor vigtigt at huden får hjælp 
til at bekæmpe disse. Denne maske er spækket med antioxidanter, som styrker hudens forsvar. De er effektive 
i bekæmpelsen af frie radikaler, som har en negativ effekt på hudens raske celler. Hudens modstandsdygtighed 
opretholdes mens cellefornyelsen stimuleres i dybden, og huden får mulighed for at restituere.  Huden får 
mulighed for at optage collagen stimulerende virkestoffer, hvilket resulterer i en strålende teint, øget volume 
og ny vitalitet til huden. Det unikke ingrediens Adenosine, fremmer hudcellernes energi og hudens egen 
foryngelsesprocessor stimuleres. Derudover gives en antiseptisk og talg-regulerende effekt, hvilket er en fordel 
hvis man lider af urenheder i perioder.

Masken indeholder blandt andet:

Glycerin: En naturligt fugtgiver fra bl.a. planteolier. Udglatter og fugter huden.

Sodium Hyaluronate (Hyaluronsyre): Stoffet findes naturligt i huden, men koncentrationen aftager med alderen. 
Den mest effektive naturlige fugtbinder der findes. Modvirker den dehydrering i huden, der kan føre til rynker og 
tab af elasticitet.

Adenosine: Effektivt ingrediens som fremmer cellernes energi, og derved hudens overflade, hvilket resulterer i 
en finere, opstrammet og mere ungdommelig hudstruktur. Adenosine fremmer collagen produktionen i huden, og 
giver derved en øget volume til en tynd og atrofisk hud. 

Sommerfuglebusk ekstrakt: En plante med stærke antioxidant egenskaber, som tilmed beroliger huden. 
Ekstraktet hjælper med at beskytte huden mod UVA skader, og fremmer hudens egen reparation. 

Timian ekstrakt: Har antioxidant egenskaber. Virker antiseptisk, stimulerende og rensende på huden. 

Citrullus Lanatus ekstrakt (vandmelon): Rig på vitaminerne A, B, C og E og mineralske salte. Tilfører masser 
af fugt til huden. Giver antioxidant beskyttelse og beriger huden med aminosyrerne citrulline og arginine, som 
bidrager til opbygningen af hudens barriere. 

Hydrolysed collagen (peptider): Byggesten til collagen. Fremmer fugten og collagen produktionen i huden, og 
hjælper med at give huden mere volume, og derved mindske synligheden af fine linjer og rynker. 

Centella Asiatica ekstrakt: Plante med enestående beroligende og lindrende egenskaber. Fremmer hudens egen 
opheling og fornyer hudens barriere. 

Corylus Avellana bud ekstrakt (Hasselnød): Rig på nærende essentielle fedtsyrer og beskyttende antioxidanter 
såsom: E-vitamin, tanniner og flavonoider. Phytoseteroler fornyer huden og fremmer collagen produktionen. 
Hasselnødolien er kendt for at regulere talg produktionen og har en poresammentrækkende effekt på huden. 

Olea Europaea (Oliven): Har en beskyttende virkning på hudens barriere. Forstærker hudens egen elasticitet. 
Virker anti-inflammatorisk.
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