PRODUCTINFORMATIE

STRETCH MARK

VOCHTINBRENGENDE GEL-CRÈME

Je huid eindigt niet onder je nek, dus je
huidverzorgingsroutine ook niet! Ervaar de luxueuze
hydratatie voor de huid en minimaliseer de verschijning
van striemen, lijntjes en andere littekens met deze
vochtinbrengende bodycrème.
• Verminder de verschijning van striemen, lijntjes en
andere littekens
• Brengt de huidskleur in evenwicht dankzij plantaardige
producten met verfraaiend effect
• Ervaar luxueuze hydratatie met een niet-vette formule
• Herstel je jeugdige gloed dankzij een zachte, gladde en
stralendere huid

INGREDIËNTEN

INSTRUCTIES

Aqua, Propylene Glycol, Glycerin, Urea, Aloe
barbadensis Leaf, Caprylic/Capric Triglyceride,
Ceteareth-12, Simmondsia chinensis Seed Oil, Glyceryl
Stearate, Alcohol Denat., Decyl Oleate, Palmitic
Acid, Stearic Acid, Phenoxyethanol, Caprylyl Glycol,
Tocopheryl Acetate, Panthenol, Hyaluronic Acid,
Polysorbate 20, Aminomethyl Propanol, Carbomer,
Centella asiatica Leaf Extract, Disodium EDTA,
Equisetum arvense Leaf Extract, Lavandula angustifolia
Oil, Sorbic Acid, Sodium Benzoate, Calendula officinalis
Flower Extract, Glycyrrhiza glabra Root Extract, Mimosa
tenuiflora Bark Extract, Rhizophora mangle Bark Extract,
Helianthus annuus Seed Oil, Myristic Acid, Methylsilanol
Mannuronate, Retinyl Palmitate, Heptadecanoic Acid,
BHT (Butylated Hydroxytoluene / Butylhydroxytoluène
/ Butilhidroxitoluol). Linalool.

Zowel ‘s ochtends als ‘s avonds zacht masserend
aanbrengen op de gereinigde huid tot crème volledig
is geabsorbeerd.
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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.

2
Individuele resultaten kunnen en zullen variëren. Deze beschrijvingen zijn niet bedoeld als beweringen dat deze producten bedoeld zijn om ziekten te diagnosticeren,
behandelen, genezen of voorkomen. Deze beweringen zijn niet klinisch bewezen of beoordeeld door de regelgevende autoriteiten of overheidsinstanties.
It Works! Marketing International, PO Box 12568, Dublin 2, Ireland. euinfo@itworksglobal.com

pis-stretchmark-nl-du-001-a4

