GOODNIGHT LIP MASK
UTJÄMNANDE OCH REGENERATIV LÄPPVÅRD.

Medan ansiktshud innehåller över 20 lager av död hud, består läpparnas
hud endast av 3-5 lager. Dessutom saknar den det skyddande yttre skikt och
till skillnad från resten av huden, har ingen fuktgivande sebum och
svettkörtlar. Därför förlorar läpparna fukt snabbare. Detta leder till synliga
rynkor och fina linjer på kanterna av läppen samt sköra läppar. Goodnight
LIP MASK ger läpparna näring på natten, när huden är särskilt upptagen
med förnyelse och kollagenuppbyggnad och reparationsmekanismer är i full
gång.
Den rika läppmasken appliceras på kvällarna och ligger kvar på huden över
natten. Goodnight LIP MASK innehåller värdefulla, växtbaserade lipider
som smälter och bildar en silkeslen skyddande hinna när den appliceras på
läpparna. Sheasmör, solrosvax och kandelillavax mjukgör den känsliga
huden på läpparna märkbart och skyddar den mot fuktförlust. Bomullsfrö olja
och linfröolja förser huden med essentiella fettsyror och vitaminer. Berikad
med parakrasse-extrakt och hyaluronsyra, slätar masken även ut huden i
angränsande övre läppområdet.
Resultatet: torra, sköra läppar får en oemotståndlig, silkeslen mjukhet över
natten. Läpparna är återfuktade och verkar mer fylliga.

Applicering
Goodnight LIP MASK appliceras
på rengjorda läppar på kvällen och
behandlar den känsliga huden i tre
steg:
1.

Massera in masken generöst
över läpparna och längs
läppkonturerna

2.

Låt det dess värdefulla
ingredienser som snabbt
tränger in i huden verka över
natten

3.

Vakna med släta och
oemotståndligt smidiga läppar
Fördelar:

AKTIVA INGRENDIENTS

•

Intensiv nattvård

•

•

Läker torra och sköra läppar

•

Regenererar fuktbalans

•

Ger silkeslen mjukhet

•

Skyddande

•

Lämpar sig även för läpparnas
konturer

•

Förbättrar läpparnas volym

•
•

Shea butter: Högkvalitativ naturlig substans från nötter av
Sheasmörträd (Butyrospermum parkii), återfuktande, utjämnande och
mjukgörande, och hindrar huden från att torka ut
Sunflower wax: Från solrosfrön; skapar en behaglig känsla på huden;
Skyddande
Candelilla Wax: Erhålls från blad och stjälkar av Candelilla busken
(Euphorbia antisyphilitica) växer vilt i norra Mexiko och sydvästra
förenta staterna; ger skydd

•

Linseed oil: Härrör från linfrö och är rik på omega-3 och Omega-6
fettsyror; stärker hudens barriärfunktion

•

Cottonseed olja: Pressade bomullsfrön, rik på vitamin E; skyddar
huden

•

Paracress extract (Spilanthes Acmella): Reducerar uttryckslinjer och
jämnar ut hudytan

•

Hyaluronic acid: Ger fukt
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