GOODNIGHT HAND MASK
OVER-NIGHT HAND OCH NAGELMASK

Goodnight HAND MASK är en näringsrik och fuktgivande handcreme från
JANSSEN COSMETICS.
I vardagen har externa stressfaktorer en särskilt skadlig inverkan på
händerna. Handtvätt, temperaturförändringar och negativa miljöpåverkan är
bara några av de faktorer som får huden att bli torr och känslig. Dessutom
har händerna en naturlig tendens att bli torra eftersom de innehåller få
talgkörtlar.
Goodnight HAND MASK ger märkbart mjukare händer över natten. Den
rika formulan ger näring åt torr och stressad hud med en fuktgivande och
lugnande kombination av glycerin, urea och bisabolol.
Även huden runt naglarna får intensiv näring. Masken främjar regenerering
av spruckna nagelband. Dessutom stärker biotinet i masken nagelns struktur
och ökar dess resistens. Torra, spröda naglar blir återigen fasta, elastiska
och glänsande.
Goodnight HAND MASK är en spabehandling för hemmabruk. När den
appliceras en till två gånger i veckan resulterar det i utmärkt släta, märkbart
sammetslena händer och vackra naglar..

APPLICERING

Applicera på rena händer på kvällen;
du kan också bära en
bomullshandske och låta masken
verka över natten.

FÖRDELAR:
•
•

AKTIVA INGREDIENSER
•

Biotin: ett B-vitamin som behövs för att upprätthålla frisk hud, naglar och
hår. Det stärker nagelns struktur och stöder hudens naturliga
barriärfunktion. Termen H-vitamin används på tyska för att hänvisa till
biotin. Detta understryker biotinets stora betydelse för skönheten i
huden, eftersom H står för "Haut", vilket betyder "hud" på tyska

•

Urea: en del av hudens naturliga fuktighetsfaktor (NMF). Applicering av
urea kan förbättra hudens förmåga att binda vatten betydligt effektivt

•

Bisabolol: har en antiinflammatorisk effekt och stöder hudens naturliga
förnyelse

•
•

För märkbart mjukare
händer
Ger naglarna fasthet och
elasticitet
Stärker nagelns struktur
Ger näring till nagelbandet

Glycerin: återfuktar huden och förbättrar dess elasticitet
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