
REINIGING

Een goede, milde reiniger is een must!

Talg, dode huidcellen en vuil stapelen

zich op in de loop van de dag. Als je dit

laat zitten, wordt je huid dof en heb je

meer kans op puistjes. Door juist te

reinigen kan je huid de actieve

ingrediënten van een serum of dag- en

nachtrcrème goed opnemen.

PRODUCTEN OVERZICHT

 

 

IN 5 STAPPEN NAAR EEN MOOIE GEZONDE HUID 

 

In de praktijk zie ik zoveel mensen die een fout of géén

beautyritueel hebben. Zerker over de 2 eerste stappen , de huid

reinigen word nogal vlug overgeslaan of  niet grondig

uitgevoerd. Daarom overloop ik graag nog eens hoe je je huid

best thuis verzorgt.

 
PRODUCTEN STEEDS TE KOOP VOOR THUISGEBRUIK

Ik ben altijd telefonisch of per mail te bereiken voor tips en

persoonlijk advies.
 

 

 

TONIFIEREN

 

De Toner brengt de balans terug in de

huid. Daarnaast zorgt de Toner ervoor

dat de actieve stoffen van je andere

verzorgingsproducten, zoals de

Moisturizer, beter worden opgenomen

 

WELK PRODUCT IS GOED VOOR MIJ ?

 

https://exuviance.be/nl/producten/exuviance/?type=1
https://exuviance.be/nl/producten/exuviance/?type=3


MOISTURIZER

De moisturizer vormt een belangrijk

onderdeel in de huidverzorging. 

Een krachtige mooimaker.

Dit product zorgt om te beginnen voor

een goede vochtbalans van

de huid. Daarnaast gebruik je de

moisturizer om de huid te voeden én te

beschermen tegen invloeden van

buitenaf. 

WELK PRODUCT IS GOED VOOR MIJ?

 

 

EXFOILEREN

Een nog vrij onbekende speler op onze

wastafel. Toch kan dit product je huid

een ontzettende oppepper geven. Een

exfoliant verwijdert namelijk dode

huidcellen en geeft de huid een frisse

en egale uitstraling. 

En dat is vanaf je dertigste geen

overbodige luxe. Gebruik 2 à 3x week

 

 

ZONNEFILTER

 
 
 

UV- filter zou eigenlijk bij niemand meer

mogen ontbreken in de dagelijkse

huidverzorging. Zowel in de zomer als in de

winter!  Wist je dat UV-A-stralen ook door

wolken en glas gaan? De zon is

verantwoordelijk voor maar liefst 90% van de

veroudering van de huid. UV-filter is als het

ware een beschermer van een jeugdige

gezonde huid. 

 

Heliocare UV-filters, ultra licht, niet vet ook in

getinte varianten SPF30 tot SPF90



 
 

BIJ AANKOOP 5 STAPPEN SYSTEEM 

 

PROMO NU GRATIS

lipdrink of

magic mitt

 (demaquillant washandje)
 

 

BETALINGEN KAN VIA OVERSCHRIJVING

BNP PARIBAS FORTIS  

BE 66 0016 6267 1643

 

U kan het pakketje komen afhalen of ik breng het naar

huis, regio groot Lochristi, Laarne.

 

Bedankt om te shoppen bij mij...

en hou jullie gezond.

RIVIERSTRAAT 70 9080 BEERVELDE 0470/22 92 02 
 

WWW.INSTITUUTSOLEIL.BE

https://instituutsoleil.be/

