
EXFOLIATING 

CREAM 

FACE EXFOLIATIOR 

MET VITAMINE C & E 
EDELWEISS EXTRACT 
HOUTSKOOLPARELS 

With 
>96% natural
ingredients

PRODUCTOVERZICHT
Deze stimulerende exfoliërende crème gemaakt met 
zwarte houtskoolparels, exfolieert de huid op een milde 
wijze en verwijdert alle onzuiverheden. Tevens wordt de 
huid diep gereinigd. Masseer de exfoliating cream in op 
een vochtige huid en masseer met zacht 
draaiende bewegingen over het hele gezicht.  
Vermijd het ooggebied. De zwarte korrels lossen zich 
op. Verwijder de Exfoliating Cream grondig met een warm 
compres

WERKING

• milde exfoliëring van de huid
• revitaliseren van de huid

• hydrateert de huid

• laat de huid stralen

WERKZAME STOFFEN:

• Edelweiss extract:  verstevigd de huid door het
herstellen van de mitochondria van de cel. Neutraliseert
oxidatieve stress, geeft de huid souplesse terug.

•Vitamine C: gecombineerd met het Edelweiss extract
versterkt het elkaars werking, en helpt aanmaak van
vitamine C. Laat de huid weer stralen.

• Zwarte houtskool parels: exfolieërt en reinigd de huid op
een milde, niet agressieve wijze.
•Vitamin E: Antioxidant.

BEHANDEL PROTOCOL 30 MINUTEN 

(voor vette huid, grove poriën en acne )

• Optioneel:korte welkomstmassage.
• Warme kompresdoek gezicht.
• Luxurious Cleansing Cream: maak de huid goed schoon en

neem af met een warme kompresdoek.
• Revitalising Lotion: breng lotion met watjes aan.
• Extrem Peel: aanbrengen met draaiende bewegingen en laat

2 minuten inwerken. Reinig de huid grondig met twee
warmte kompresdoeken.

• Exfoliating Cream: masseer in met kleine draaiende
bewegingen, verwijder met warm compres.

• Day Cream Multi- Actions: breng de dagverzorging aan.
• Optioneel: korte schouder/nek massage

Provence 
Cosmetics 

INGREDIENTS 

AQUA (WATER), GLYCERIN, BUTYROSPERMUM PARKII 
(SHEA BUTTER), PROPANEDIOL, DICAPRYLYL CARBONATE, 
HYDRATED SILICA, PENTYLENE GLYCOL, SODIUM 
ACRYLATES COPOLYMER, MANNITOL, LECITHIN, 
TOCOPHERYL ACETATE, CELLULOSE, GLYCERYL CAPRYLATE, 
XANTHAN GUM, SCLEROTIUM GUM, PARFUM 
(FRAGRANCE), CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE, 
CHARCOAL POWDER, HYDROXYPROPYL METHYLCEL
LULOSE, ASCORBYL GLUCOSIDE, SODIUM PHYTATE, 
SODIUM HYDROXYDE, IRON OXIDES, LEONTOPODIUM 
ALPINUM CALLUS CULTURE (EDELWEISS) EXTRACT, 
TOCOPHEROL, ALCOHOL, CITRIC ACID, BENZYL 
SALICYLATE. 

GEBRUIK
Vermijd gebied rondom de ogen. Verwijder de Exfoliating 
Cream grondig met een warm compres

PRESENTATIE
Pot 250 ml.

www.ProvenceCosmetics.com 




