PRODUCTINFORMATIE

CLEANSER

GEZICHTSREINIGENDE GEL

Was de dag weg met deze zeepvrije, reinigende gel met
verfraaiende plantaardige producten. Gel wast olie, vuil
en make-up (zelfs waterproof mascara!) weg zonder het
natuurlijke vocht van je huid te verwijderen.
• Verwijdert olie, vuil en make-up, zelfs waterproof
mascara!
• Reinigend schuim maakt de huid perfect schoon en
zijdezacht
• Plantaardige producten met verfraaiend effect zorgen
voor zachte reiniging zonder uit te drogen
• Combineer met Facial voor optimale resultaten!

INGREDIËNTEN

INSTRUCTIES

Aqua, Cocamidopropyl Betaine, Disodium Laureth
Sulfosuccinate, Sodium Cocoamphoacetate,
Glycerin, PEG-120 Methyl Glucose Dioleate,
Propylene Glycol, PEG-7 Glyceryl Cocoate
(Coconut Glycerides / Glycérides de noix de coco
/ Los glicéridos de coco), Phenoxyethanol, Caprylyl
Glycol, Polysorbate 20, Panthenol, Allantoin, Citrus
aurantium dulcis Peel Oil, Lavandula angustifolia
Oil, Citric Acid, Disodium EDTA, Sorbic Acid,
Calendula officinalis Flower Extract, Camellia sinensis
Leaf Extract, Anthemis nobilis Flower Oil, Sodium
Benzoate. Limonene, Linalool, Geraniol.

Handen en gelaat nat maken met warm water.
Breng een kleine hoeveelheid Cleanser aan op de
handen. Wrijf totdat er zich een soort schuim vormt
en masseer op het gelaat en de hals met zachte
cirkelvormige bewegingen. Spoelen met warm water
en droog deppen
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VEELGESTELDE VRAGEN
V. Mogen mijn kinderen dit product gebruiken?
A. Raadpleeg steeds uw pediater voordat u
supplementen geeft aan uw kinderen. Alle It Works!
-producten zijn aanbevolen voor volwassenen van 18
jaar of ouder.

V. Ik heb een gevoelige huid. Is het veilig voor mij om
dit product te proberen?
A. Praat eerst met een arts voordat u dit product
gebruikt. Raadpleeg altijd een arts voordat u nieuwe
gezichtscrèmes, behandelingen of andere lokale
producten gebruikt, vooral als u een geschiedenis van
huiduitslag of andere irritatie van de huid hebt.

V. Welke resultaten mag ik verwachten?
A. In elk geval, zoals bij elk product van dit type,
variëren resultaten van persoon tot persoon. Om
deze reden kan It Works! geen specifieke garanties
bieden.
V. Is dit product veilig als ik net zwanger ben?
A. We adviseren dat u uw arts raadpleegt voordat
u producten gebruikt als u zwanger bent of
borstvoeding geeft.
V. Ik heb een chronische medische aandoening. Is het
veilig voor mij om dit product te gebruiken?
A. Voordat u een nieuw product, of het nu een
voedingssupplement, lokale crème of behandeling
of eender welk ander artikel betreft, moet u altijd
contact opnemen met uw arts om te weten te komen
of het product veilig is voor u.
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