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Bemærkning

Power Serum Serum, intens pleje argan, acai, jojoba X X X X X Meget nærende serum, både blødgørende og meget fugtgivende

Take Good Care Serum Serum, intens pleje
tamanu, kæmpenatlys, hjulkrone, 

abrikoskerne
X X X X X Antiinflammatorisk og anti-bakteriel pleje, ikke nærende nok til en meget tør hud

Recover My Skin Serum Serum, intens pleje
Squalane, jojoba, acai, kæmpenatlys, 

abrikoskerne
X X X X X mild pleje til skadet hud og hud som behøver beskyttelse og hjælp til genopbygning

Face Balance Serum Serum, intens pleje jojoba, macademia, hybenkerne X X X En lettere serum, som trænger hurtigt ind i huden - for dem, hvor olie kan "blive for meget"

Supertreatment Face Serum Serum, intens pleje
argan, kæmpenatlys, hjulkrone, jojoba, 

hybenkerne
X X X X X egnet til både øjenomgivelserne og til resten af ansigtet, kan også bruges som luksuspleje til læberne

Delicate Eye Serum Serum, intens pleje
Tranebærolie, granatæbleolie, grøn te olie 

og squalane 
X X X X X X

Målrettet den fine hud ved øjenomgivelserne, ekstra fugt og samtidigt beskyttelse, indeholder mange anti-

oxidanter.

Calm & Kiss Lotion, hverdagspleje
macademia, mangosmør, kæmpenatlys, 

kamille,  agurk
X X X X X fokus på fugten til huden, efterlader en mat hud efterfølgende

Make Me Ageless Lotion, hverdagspleje shea, havtorn, lakrids, argan, avocado X X X X
nærende fugtcreme til ansigtet, samtidigt med regenerende egenskaber - er også med til blødgørende og 

beskytte

Therapy Lotion Lotion, hverdagspleje grøn te olie, hjulkroneolie, grøn te ekstrakt X X X X X let lotion - hjælp til skadet hud fokus på reparerende pleje og anti-inflammatoriske egenskaber

Lotion Superior Lotion, hverdagspleje
niacinamide, granatæble olie + ekstrakt, 

kamille
X X X X Fokus på fugt til huden, går særligt godt med Power Serum hvis der er tale om en moden hud.

Jojoba Face Scrub Rensning, hverdagspleje
abrikoskerneolie, kokosolie, kakaosmør, 

jojobaolie
X X X X X Dufter af chokolade, ikke velegnet, hvis man har tendens til tilstoppede porer

Gentle Clay Face Cleanser Rensning, hverdagspleje
mandel, jojoba, abrikoskerne, kaolin og 

grønt ler
X X X X X

Kan bruges af alle hudtyper, til at rense ansigtshuden. Velegnet et par gange om ugen, hvor der skal renses 

lidt dybere, hvor leren virker mere dybderensende end fx creamy cleanser lotion.

Cleansing Balm Rensning, hverdagspleje jojoba, avocado, macademia, mandelolie X X X X X X Anvendes til at fjerne snavs og al make-up, inkl. Øjenmake-up. Er 100 % oliebaseret. Kan anvendes dagligt.

Creamy Cleanser Lotion Rensning, hverdagspleje
Abrikoskerneolie, mangobutter, 

agurkeekstrakt og sød orange
X X X X X X

Anvendes til at fjerne snavs og al make-up, inkl. Øjenmake-up. Virker som en flydende lotion. Kan anvendes 

hver dag.

Purifying Chamomile Cleanser Rensning, hverdagspleje Kamilleblomst , Mandarin - uden sulfater X X X X
flydende og mild sæbe ansigtsvask. Fjerner snavs og frisker op. Anvendes ikke til at fjerne øjenmake-up. Bør 

anvendes max en gang dagligt.

Gentle Clay Face Cleanser Dybderensning
mandel, jojoba, abrikoskerne, kaolin og 

grønt ler
X X X X X X

Kan bruges af alle hudtyper, til at rense ansigtshuden. Velegnet et par gange om ugen, hvor der skal renses  

dybere, hvor leren virker dybderensende 

Kaolin White Clay Dybderensning
rig på silica, utrolig fin og hvid lertype, 

fransk
X X X X X X

Mildeste lertype. Vegnet til alle hudtyper, og i særdeleshed til sensitiv og tør hud, rensende, helende og re-

vitaliserende. Anvendes 1-2 gange ugentligt.

Green Clay Dybderensning montmorrillionite, rig på mineralske salte X X X X Afgiftende, dybderensende og re-generende, let opstrammende maske. Anvendes 2 gange ugentligt.

Pink Clay Dybderensning Montmorillonite og illite X X X X X X
Meget mild, exfolierende og rensende, medvirker til at give en mat overflade på huden. Anvendes 1-2 gange 

ugentligt; kun 1 gang hvis sensitiv hud.


