
5WERKINGEN

IN1 RESULTATEN

GEHYDRATEERDE HUID

STRALEND EFFECT

RIMPELS OPGEVULD

en huid behoed voor 
veroudering

MINDER
ONZUIVERHEDEN

EGALE en
stralende TEINT

++

+

+

+

Alle vrouwen, ongeacht hun leeftijd

Vrouwen die geen verschillende voedingssupplementen 
tegelijk willen gebruiken

Vrouwen die huidveroudering willen voorkomen en een 
mooie huid willen

Vrouwen die BB crèmes gebruiken

Voor WIE ?
Voor WAT ?

Succes van de BB crèmes (Blemish Balm cream*) 

BEOOGDE RESULTATEN

Hydrateren 

Het “Zwitsers zakmes” van de cosmetica

sinds een jaar een ware explosie in de winkels

* Balsem tegen onvolkomenheden

Rimpels doen vervagen

Onzuiverheden
corrigeren

Verouderering
voorkomen

Fris ogende huid

Stralende teint  

1 product met tal van werkingen
-> perfectionerende alles-in-één
verzorging 

HYALURONZUUR
Hydrateert en
“vult” de huid

Gehydrateerde huid

CERAMIDEN
uit tarwe

Beschermt de huid
tegen oxidatieve stress

Verstevigt de celmembranen
Stralende huid

BERNAGIE-OLIE
Tegen veroudering en tegen 

rimpels
Maakt de huid weer elastisch, 

soepel en veerkrachtig
Huid behoed

voor veroudering

BETAGLUCANEN
uit biergist

Gaat de ontwikkeling van 
onzuiverheden tegen

Zuivere huid

ASTAXANTHINE
uit rode algen

Pigment dat de huid kleurt
Getinte huid

ZINK EN VITAMINE E 
sporenelement en vitamine 

Antioxidanten
Beschermde huid

Huidverzorgingsgamma

BB caps
®

Perfecte
huid 

Gebruiksaanwijzing Samenstelling

Ingrediënten (2 capsules) : Bernagie-olie (Borago officinalis) met 10% GLA 300mg ; Maltodextrine ; Extract van 

Haematococcus pluvialis 120 mg (waarvan 4,2 mg astaxanthine) ; Bètaglucanen  uit gist 75 mg ; Hyaluronzuur 60 mg ; 

Tarwekorrelextracten (Triticum aestivum) met hoog ceramidengehalte 60 mg (waarvan 30 mg ceramiden) ; Zinksul-

faat (waarvan zink 11,6 mg, goed voor 116 % van de ADH) ; Antiklontermiddelen: magnesiumstearaat, siliciumdioxide ; 

Vitamine E 8 mg (goed voor 67% van de ADH) ; Niacine (vitamine B3) 4 mg (goed voor 25% van de ADH) ; Omhulsel van 

de capsule: gelatine, kleurstoffen (titaandioxide, ijzeroxide).

2 capsules per dag, 
gedurende 3 maanden.

60 capsules
ACL : 5368420 - EAN : 3401553684209
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