PRODUCTINFO

LIP & EYE

VOCHTINBRENGENDE GEL-CRÈME
Verminder je kraaienpootjes en lachrimpels dankzij de
gladmakende, natuurlijke plantaardige producten in deze
gerichte moisturizer. Lip & Eye maakt lijntjes, rimpels,
wallen en gezwollen ogen gladder om de delicate gebieden
rond je lippen en ogen een jeugdige lift geeft. Daar ga je
pas van glimlachen!
• Verzacht de verschijning van fijne lijntjes en rimpels
• Maakt de huid glad dankzij een mix van plantaardige
producten met verfraaiend effect
• Herover je jeugdige look dankzij het liftende tensoreffect
• Vermindert wallen en gezwollen ogen dankzij een
strakkere, stevigere huid

INGREDIËNTEN

INSTRUCTIES

Aqua, Rosa centifolia Flower Water, Propylene Glycol,
Glycerin, Glyceryl Stearate, Hyaluronic Acid, Rosa
moschata Seed Oil, Aloe barbadensis Leaf, Alcohol
Denat., Ceteareth-12, Simmondsia chinensis Seed
Oil, Tocopheryl Acetate, Phenoxyethanol, Caprylyl
Glycol, Carbomer, Panthenol, Aminomethyl Propanol,
Polysorbate 20, Helianthus annuus Seed Oil, Retinyl
Palmitate, Camellia sinensis Leaf Extract, Centella
asiatica Leaf Extract, Disodium EDTA, Equisetum
arvense Leaf Extract, Lavandula angustifolia Oil,
Anthemis nobilis Flower Oil, Panax ginseng Root
Extract, Sorbic Acid, Sodium Benzoate, BHT
(Butylated Hydroxytoluene / Butylhydroxyztoluène /
Butilhidroxitoluol). Geraniol, Linalool.

Breng ‘s ochtends en/of ‘s avonds een kleine
hoeveelheid aan op het gebied rond de ogen
en lippen.
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Individuele resultaten kunnen en zullen variëren. Deze beschrijvingen zijn niet bedoeld als beweringen dat deze producten bedoeld zijn om ziekten te diagnosticeren,
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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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