FULL OF INSTANT HYDRATION
FREE OF DULL-LOOKING, LACKLUSTER SKIN
NEW SKINLONGEVITY
Vital Power Moisturizer SPF 30
WHAT IS IT?
Återupplivar, Återfuktar, Ljusar upp, Skyddar, bareMinerals SKINLONGEVITY Vital Power Moisturizer SPF 30
är en lättviktig, återfuktande dagkräm som ger fyra nyckelfördelar i ett enkelt steg.
Krämen är berikad med Long Life Herb, liksom resterande SKINLONGEVITY serien. Den mineralrika växten
från Okinawa, Japan hjälper till att öka hudens motståndskraft för att skydda mot miljörelaterad stress och
minska ålderstecken. Tillsammans med lystergivande pionextrankt, stärkande extrakt från grön kaffeböna
och icke-kemiskt mineralbaserat solskydd som skyddar mot skadliga UVA/UVB strålar. Den här kraftfulla
formulan hjälper huden att se hälsosam och yngre ut längre. Som vanligt, ren utan kompromissa, är denna
hudvårdande dagkräm ett perfekt första steg i din hudvårsrutin.

KEY BENEFITS:
Återfuktar och förnyar: Återfuktar omedelbart och ger
näring till huden med essentiella mineraler och
växtextrakt som hjälper till att minska synligheten av fina
linjer, rynkor och ojämn hudton samtidigt som den
skyddar mot ålderstecken.
Icke-kemiskt skydd: Passar perfekt även för känslig hud.
Irriterar inte, täpper inte till. Titandioxid och zinkoxid
skyddar mot skadliga UVA och UVB strålar.
Lättviktig och ej portilltäppande: Passar alla hudtyper
och förenklar din morgonrutin med en
snabbabsorberande fjäderlätt kräm som gör sig perfekt
även som makeupunderlag.
Vegansk: "Full of what’s good and free of what
fake" denna dagkräm innehåller inga animaliska
ingredienser. bareMinerals gör inga djurtester vi arbetar
inte heller med några tillverkare som djurtestar.

FULL OF
Long Life Herb
Förbättrar hudens motståndskraft, skyddar mot miljörelaterad stress och förebygger ålderstecken.
Denna vitamin- och mineralrika ört växer på ön Okinawa, Japan, som också är känd som "The Island
of Long Life".
Grön kaffeböna
Hjälper till att återuppliva och fräscha upp en trött hud.
Pionextrakt
Återfuktar och ger lyster
Skyddar mot skadliga UV strålar med titandioxid och zinkoxid.

CLINICALS AND CLAIMS
EFTER 1 ANVÄNDNING:
Huden känns omedelbart återfuktad, mjuk och slät*.
EFTER 1 VECKA:
Huden känns rikt återfuktad*.

ANVÄNDNING:
Applicera 1-2 pump över ansikte och has på rengjord hud. Massera in ordentligt.

LAUNCH DATE: 15 april
SUGGESTED RETAIL PRICE: 595 kr
CONTACT: mimmi.cederstrand@dermarome.se

*Baserad på en konsumentstudie med 33 kvinnor i åldrarna 30 -55 år.

EFTER 4 VECKOR:
Förbättrad hudstruktur och jämnare hudton*.

