
NØGLEINGREDIENSER
• APT-200 - avanceret polypeptide teknologi der fornyer 

huden, så den får en ny og fantastisk udstråling

• Sheasmør

• Asiatisk græsrod

• Kokos

FUNKTIONER
• Fugter og hydrerer

• Hjælper med at minimerer effekterne fra 
miljømæssige påvirkninger

• Passer til alle hudtyper

FOR AT LÆRE MERE OM HYDRASHIELD MASK, BEDES DU KONTAKTE DIN JEUNESSE FORHANDLER.
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APT-200 er et handelsmærke tilhørende Nathan Newman, M.C.

H Y D R A S H I E L D  M A S K ™ 

V I  H A R  D I G  D Æ K K E T.

Fremstillet af kokos biocellulose vil Luminesce HydraShield 
Mask™ hjælpe med at minimere effekterne fra de 
miljømæssige påvirkninger, med fire kraftfulde elementer: 
Antiforurening, afgiftning, hydrering og APT-200™. 
Fremstillet af kokos biocellulose er denne maske beriget 
med antioxidantrig sheasmør og ultra-hydrerende ekstrakt 
fra asiatisk græsrod. Kedelig, træt hud vil omgående blive 
udjævnet og fugtet. Dette 4-i-1 skjold hjælper med at styrke 
hudens beskyttende barriere, for at afsløre en mere strålende 
og ungdommelig hudtone.

ANVENDELSE
Fjern forsigtigt masken fra posen, og fold den ud. Fjern det beskyttende lag i bunden, og placer 
masken på ansigtet, placer hullerne over øjne, næse og mund.
Bemærk: Ved at efterlade det øverste lag mens du placerer den, vil gøre biocellulosen mere stiv, og 
dermed nemmere at placere. Fjern det øverste beskyttende lad. Lad masken sidde i 20-25 minutter. 
Fjern masken og kasser den. Masser forsigtigt resterende produkt ind i huden. Skal ikke skylles efter.

DENNE PRODUKTINFORMATION ER KUN GÆLDENDE FOR EU
Ingredienser og krav er beregnet for produkter solgt på dette marked. Hvis du er på et andet marked, 

bedes du venligt anvende produktbladet for dette marked. Nuværende fra 6/01/2019.
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