
Mask Powder
Περιποιηθείτε και αναζωογονήστε το δέρμα με αλόη.

Καθαρίστε τους πόρους σας και μειώστε την εμφάνισή τους με μια 
μάσκα σχεδιασμένη να δρα σε συνδυασμό με το Aloe Activator για μια 
αναζωογονητική εμπειρία με τη δύναμη της αλόης.

Η Mask Powder είναι ένας μοναδικός συνδυασμός πλούσιων συστατικών 
που επιλέγονται για τις ιδιαίτερες ιδιότητές τους για την περιποίηση 
του δέρματος και τον καθαρισμό των πόρων. Έχει σχεδιαστεί για να 
συνδυάζεται τέλεια με το Aloe Activator για να δημιουργήσει μια λεπτή 
μάσκα, που εφαρμόζει εύκολα στο πρόσωπο και το λαιμό.

Η αλβουμίνη και το άμυλο από καλαμπόκι έχουν συσφικτικές ιδιότητες, 
ενώ η καολίνη απορροφά τη λιπαρότητα. Μαζί, αυτά τα συστατικά όχι 
μόνο καθαρίζουν τους πόρους σας, αλλά μειώνουν την εμφάνιση και 
βοηθούν στη σύσφιξη του δέρματος για νεανικό δέρμα.

Η αλλαντοΐνη και το χαμομήλι βοηθούν στην περιποίηση και την 
αναζωογόνηση του δέρματος ενώ παράλληλα λειτουργούν σε 
συνδυασμό με τον ενεργοποιητή της αλόης για να καταπραϋνουν και 
ηρεμήσουν το ευαίσθητο δέρμα. Χρησιμοποιήστε τη Mask Powder και το 
Aloe Activator για να αναζωογονήσετε το δέρμα σας.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ
• Ειδικά σχεδιαμσένο για χρήση με το Aloe Activator 

• Εξομαλύνει, καθαρίζει και συσφίγγει το δέρμα 

• Περιέχει χαμομήλι που καταπραϋνει το 

ευαίσθητο δέρμα 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
29 g

ΟΔΗΓΙΕΣ
Προσθέστε ένα κουτάλι Mask Powder στο μπολ 

ανάμειξης. Συνδυάστε με ένα κουτάλι Aloe 

Activator μέχρι να ομογενοποιηθεί το μείγμα. 

Χρησιμοποιήστε τo πινέλο εφαρμογής για να 

εφαρμόσετε μια λεπτή, ομοιόμορφη στρώση 

από το λαιμό και προς τα πάνω. Χαλαρώστε, 

περιορίζοντας την κίνηση του προσώπου για 

περίπου 30 λεπτά. Απλώστε μια υγρή πετσέτα στο 

πρόσωπο για να μαλακώσει η μάσκα, στη συνέχεια 

αφαιρέστε απαλά τη μάσκα και ξεπλύνετε με ζεστό 

νερό. Συνεχίστε την περιποίηση με την ενυδατική 

σας.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 
Δεν γίνονται δοκιμές στα ζώα, Kosher, Halal

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 
Albumen, Zea Mays Starch, Kaolin, Chamomilla 

Recutita Flower Extract, Allantoin, Aluminum 

Hydroxide, Aqua, Parfum, Diazolidinyl Urea, Ci 

45410.
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Χωρίς γλουτένη  Καταλληλο για χορτοφάγους  Κατάλληλο για vegans

ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΔΕΡΜΑΤΟΣ


