
HOOFDINGREDIËNTEN
• APT-200 - geavanceerde polypeptide-technologie 

verjongt de huid voor een nieuwe en prachtige 
uitstraling

• sheaboter 

• Aziatisch graswortel

• kokosnoot

EIGENSCHAPPEN
• vochtinbrengend & hydraterend

• helpt de effecten van blootstelling aan schadelijke 
omgevingsfactoren te verminderen

• geschikt voor alle huidtypen

VOOR MEER INFORMATIE OVER HYDRASHIELD MASK KUNT U CONTACT OPNEMEN MET UW JEUNESSE-DISTRIBUTEUR.
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H Y D R A S H I E L D  M A S K ™ 

W I J  N E M E N  U  O N D E R  O N Z E  H O E D E .

Luminesce HydraShield Mask™ minimaliseert de effecten 
van blootstelling aan schadelijke omgevingsfactoren met 
vier krachtige elementen: anti-verontreiniging, ontgifting, 
hydratatie en APT-200™. Dit masker is gemaakt van 
biocellulose uit kokosnoot en zit boordevol antioxidanten uit 
sheaboter en ultra-hydraterend Aziatisch-graswortel-extract. 
Doffe, vermoeide huid wordt onmiddellijk gekalmeerd en 
gehydrateerd. Dit 4-in-1-masker versterkt de beschermlaag 
van de huid en zorgt voor een stralender en jeugdiger teint

GEBRUIKSAANWIJZING
Haal het masker voorzichtig uit het sachet en vouw het uit. Verwijder het onderste beschermlaagje en 
leg het masker op het gezicht. Plaats de uitsparingen over de ogen, neus en mond. Opmerking: Door 
het toplaagje te laten zitten wordt de biocellulose steviger en makkelijker te plaatsen. Verwijder het 
beschermlaagje aan de bovenzijde. Laat het masker 20 tot 25 minuten zitten. Verwijder het masker en 
gooi het weg. Masseer zachtjes het resterende product in de huid. Spoel het gezicht niet af.      

DEZE PRODUCTINFORMATIE IS ALLEEN VOOR EUROPA
De ingrediënten en claims zijn bedoeld voor producten, die in deze markt verkocht worden.  Als u zich in een andere markt bevindt, 

raadpleegt u het productblad voor die markt. Actueel vanaf 1-6-2019.

HSM-EU-PST1-REV1

5 maskervelletjes per doos


