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R E I N I G E N



Om het verstoren van de natuurlijke beschermmantel 
van de huid te voorkomen, dient een reiniging 
zoveel mogelijk overeen te komen met de 
huideigen lipiden respectievelijk pH-waarde. 
Daarnaast hoeft een reiniging niet de huid binnen 
te dringen, omdat zij alleen gebruikt wordt voor 
de oppervlakkige behandeling van gezicht of 
lichaam. Door verkeerde, te sterke reiniging, wordt 
de huid droger, trekt meer en wordt de natuurlijke 
beschermlaag aangetast.

De Cleansing Milk is geschikt voor de meest 
gevoelige huid en reinigt de huid uiterst zacht, 
maar tevens intensief. Dankzij de hydrofi ele 
samenstelling laat deze rijke milk zich, na het 

aanbrengen en verdelen ervan over uw huid, 
gemakkelijk met water vermengen en spoelt u deze 
daarna eenvoudig af. 

Verwijder de Cleansing Milk bij voorkeur met een 
vochtig en warm microwavekompres. Hierdoor blijft 
de hoornlaag van uw huid in tact. Het resultaat 
is een zijdezachte, comfortabel aanvoelende en 
perfect gereinigde huid die ontdaan is van make-
up, overtollig talg en andere onzuiverheden. Na het 
gebruik van de Cleansing Milk is het noodzakelijk 
om de Sensitive Skin Lotion of Active Lotion te 
gebruiken. Bij waterproof (oog)make-up wordt bij 
voorkeur de Cleansing Oil gebruikt.

R E I N I G E N

Cleansing Milk

Aanbevolen producten: Sensitive Skin Lotion of Active Lotion. 

Voor een passende crème, vraag uw huidcoach om advies. Zie ook www.huidcoach.nl

• Hydrofi el
• pH-regulerend
• Verzachtend
• Verhoging opnamevermogen
• Egaliserend t.a.v. het huidoppervlak
• Kalmerend
• Makkelijk in gebruik

Verkrijgbaar in: 50 & 200 ml.

Ingrediënts: Aqua, Paraffi num Liquidum, Caprylic/Capric Triglyceride, Cetearyl Alcohol, Glycerin, Phenoxyethanol, 
PEG-40 Castor Oil, Persea Gratissima Oil, Propylene Glycol, Carbomer, Dimethicone, Sodium Cetearyl Sulfate, 
Ceteareth-12, Parfum, Cucumis Sativus Juice, Ethylhexylglycerin, Sodium Hydroxide, 2-Bromo-2-nitropropane-1,3-diol, 
Benzyl Alcohol, Glucose, Tilia Cordata Flower Extract, Coumarin, Citronellol, Alpha-Isomethyl Ionone, Butylphenyl 
Methylpropional, Benzyl Benzoate, Linalool, Hydroxyisohexyl 3-Cyclohexene Carboxaldehyde, Chamomilla Recutita 
Flower Extract, Sorbitol, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate



Na het reinigen met de Cleansing Milk kunt u 
voor de normale, gevoelige of geïrriteerde huid 
Sensitive Skin Lotion zonder alcohol gebruiken. Met 
deze ultrazachte en verfrissende lotion kalmeert de 
huid voelbaar en de structuur van uw poriën wordt 
zichtbaar verfi jnd. Hierdoor ervaart u direct een 
natuurlijke frisheid en onthult u een stralend frisse 
teint. 

Daarnaast verhoogt deze lotion de weerstand van 
de natuurlijke beschermlaag van uw huid. Breng 
de Sensitive Skin Lotion aan op een wattenschijfje. 
Reinig de gehele huid door deze van het midden 
naar de buitenkant van het gezicht af te nemen. 
Deze lotion is tevens zeer kalmerend wanneer u deze 
met de handen aanbrengt en inmasseert. Ook is de 
Sensitive Skin Lotion zeer geschikt voor het maken 
van een kalmerend oogkompres bij opgezwollen, 
branderige of vermoeide ogen of bij de behandeling 
van wallen en/of kringen onder de ogen.

R E I N I G E N

Sensitive Skin Lotion

Aanbevolen producten: Cleansing Milk of Cleansing Oil.

Voor een passende crème, vraag uw huidcoach om advies. Zie ook www.huidcoach.nl

• pH-regulerend
• Verfrissend
• Reinigend
• Zuiverend
• Weerstandsverhogend

Verkrijgbaar in: 50 & 200 ml.

Ingrediënts: Aqua, Glycerin, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Aloe Barbadensis Flower Extract, Hamamelis Virginiana 
Extract, Phenoxyethanol, Propylene Glycol, Alcohol Denat., Cucumis Sativus Juice, Benzoic Acid, Parfum, Dehydroacetic 
Acid, 2-Bromo-2-nitropropane-1,3-diol, Bisabolol, Tetrasodium EDTA, Benzyl Alcohol, Ethylhexylglycerin, Sodium Hydroxide, 
Coumarin, Citronellol, Alpha-Isomethyl Ionone, Butylphenyl Methylpropional, Benzyl Benzoate, Linalool, Sodium Benzoate, 
Hydroxyisohexyl 3-Cyclohexene Carboxaldehyde, Potassium Sorbate



Dit is een therapeutisch product, uitleg van een 
huidcoach is noodzakelijk.

Dit topproduct stimuleert de doorbloeding in de 
huid, waardoor het huidherstel bevorderd wordt. 
Active Lotion met daarin onder andere salicylzuur, 
glycolzuur, kamfer en menthol zorgt, naast een 
verhoogde huiddoorbloeding tevens voor het 
intensief reinigen en peelen van uw huid. U kunt dit 
product onder meer gebruiken bij de verzorging van 
acne, een vette T-zone, een grove huid, een sterk 
verdikte hoornlaag en/of een verouderde huid. 
Na het reinigen van uw huid met Cleansing Milk 

of Cleansing Oil, reinigt u de probleemgebieden 
stevig met een wattenschijfje met daarop Active 
Lotion. Neem een nieuw wattenschijfje met 
daarop Active Lotion wanneer u ziet dat dit na 
het reinigen donker van kleur is. U gaat hiermee 
door totdat het wattenschijfje schoon blijft. Op de 
probleemgebieden werkt u met een intensievere 
druk. De lotion geeft een prikkeling in de huid en 
stimuleert de huiddoorbloeding. Door een intensieve 
behandeling met Active Lotion kan de huid gaan 
schilferen. Dit geeft aan dat de huid goed verdund 
wordt. De huid daarna goed voeden is daarom van 
essentieel belang.

R E I N I G E N

Active Lotion

Aanbevolen producten: Cleansing Milk of Cleansing Oil, Active Mask, Active Dry, Active Complex.

Zie ook www.huidcoach.nl

• Peelend
• Stimulerend
• Zuiverend
• Intensieve reiniging
• Doorbloedingverhogend
• Ontvettend
• Bevordert het huidabsorptievermogen
• Ondersteunend op het bindweefsel

Verkrijgbaar in: 50 & 125 ml.

Ingrediënts: Aqua, Alcohol Denat., Glycerin, Menthol, Glycolic Acid, Camphor, Salicylic Acid, Sodium Hydroxide, CI 42090



P E E L E N



Na het reinigen gebruikt u bij voorkeur enkele malen 
per week Enzymatic Skin Peeling. Deze peelingmethode 
is speciaal ontwikkeld voor ieder huidtype, inclusief de 
gevoelige huid. De milde maar zeer effectieve peeling 
is tevens te gebruiken voor de tere huid rondom de ogen 
alsmede op hals en decolleté. 

Na de reiniging Enzymatic Skin Peeling dun met 
masserende beweging aanbrengen. Reeds na 
enkele minuten verwijderen. Bij een gevoelige huid 
verwijdert u deze bij voorkeur met een warm en vochtig 
microwavekompres. Voor de dikkere huid geldt, dat u 
de peeling ook zachtjes kunt ‘afrubbelen’, van binnen 
naar buiten toe en van de kin richting de oren, alvorens 
u het microwavekompres gebruikt. Dit geeft tevens een 

extra doorbloeding van de huid. Tijdens het gebruik van 
de peeling neemt u een prikkeling waar. Wanneer u 
geen prikkeling voelt, mag u de behandeling herhalen.

Wanneer de dode hoorncellen volledig zijn verwijderd, 
voelt uw huid zacht, glad en fris aan. De poriën zijn 
fi jner en de huidstructuur is gladder. Bovendien is uw 
huid veel beter ontvankelijk voor de huidverbeterende 
hannah producten die u daarna aanbrengt. De peeling 
reguleert tevens de natuurlijke beschermlaag van de huid 
en verhoogt het vochtvasthoudend vermogen. Na de 
peeling en een microwavekompres is het aan te raden 
om Vitamin Complex of Sparkling Spray aan te brengen 
voor het optimaal hydrateren en intensief voeden van uw 
perfect schone en gladde huid.

P E E L E N

Enzymatic Skin Peeling

Aanbevolen producten: Cleansing Milk, Sensitive Skin Lotion, Vitamin Complex of Sparkling Spray.

Voor een passende crème, vraag uw huidcoach om advies. Zie ook www.huidcoach.nl

• Peelend
• Celvernieuwend
• Egaliserend
• Adstringerend
• Oppepper voor de huid

Verkrijgbaar in: 40 ml.

Ingrediënts: Aqua, Palmitic Acid, Stearic Acid, Sorbitol, Glyceryl Stearate, Phenoxyethanol, Polyacrylamide, Triethanolamine, 
Propylene Glycol, C13-14 Isoparaffi n, Propylparaben, Hydrolized Soya Protein,  Parfum, Ethylhexylglycerin, Laureth-7, 
Benzyl Alcohol, Hamamelis Virginiana Extract, Coumarin, Citronellol, Alpha-Isomethyl Ionone, Butylphenyl Methylpropional, 
Benzyl Benzoate, , Linalool, Lecithin, Tocopherol, Hydroxyisohexyl 3-Cyclohexene Carboxaldehyde, Alcohol Denat., 
Ascorbyl Palmitate, Glyceryl Oleate, Citric Acid, Methylparaben, Potassium Sorbate



Dit is een therapeutisch product, uitleg van uw 
huidcoach is noodzakelijk.

Door met een percentage glycolzuur te werken, 
verbetert Glycolic Gel 6% de hydratatie, 
doorbloeding én de aanmaak van collageen in 
uw huid. Hierdoor blijft deze jeugdig, soepel 
en vitaal. U voorkomt hiermee een vroegtijdige 
rimpelvorming en huidveroudering. Glycolzuur 
bevordert de huidconditie, activeert de celdeling, is 
verantwoordelijk voor het gladder worden van de 
huid, hydrateert en verjongt de huid. Ook voor het 

vervagen van littekens en reeds aanwezige rimpels, 
kunt u regelmatig Glycolic Gel 6% gebruiken. Uw 
buitenste huidlaag blijft hiermee mooi glad en 
ontvankelijk voor de werkzame stoffen in de overige 
hannah producten. 

U brengt enkele druppels Glycolic Gel 6% aan in 
de hand en verdeelt deze vervolgens goed over uw 
huid. Daarna brengt u een passende crème aan. 
Glycolic Gel 6% is zo mild, dat deze ook rond de 
ogen prima te gebruiken is, zeker wanneer de Pure 
Cream erna aangebracht wordt.

P E E L E N

Glycolic Gel 6%

Aanbevolen producten: Cleansing Milk, Sensitive Skin Lotion, Juvi-Protect. 

Voor een passende crème, vraag uw huidcoach om advies. Zie ook www.huidcoach.nl

• Stimuleren van de huidcellen
• Diepe hydratatie
• Huidversteviging
• Blekend op pigmentvorming
• Peelend op de hoornlaag
• Collageenverbeterend

Verkrijgbaar in: 30 ml.

Ingrediënts: Aqua, Glycolic acid, Chitosan



S T I M U L E R E N



Dit is een therapeutisch product, uitleg van uw 
huidcoach is noodzakelijk.

Een van de oorzaken van degeneratie van de huid is de 
afname van de bloedcirculatie. Cell Active veroorzaakt 
een sterke doorbloeding in uw huid en geeft een intensieve 
zuurstofi mpuls. Reeds na enkele minuten ontstaat een 
weldadige warme gloed, die de zuurstoftoevoer 
en het transport van werkzame stoffen bevordert. 
Hierdoor vindt er een verbetering plaats van een 
eventueel verminderde doorbloeding. Dit laatste is zeer 
belangrijk voor een gezonde en vooral stralende huid.

Cell Active is toepasbaar bij iedere vorm van 
huidverbetering en verzorging. De unieke werkstoffen 
zijn bovendien uiterst effectief bij de bestrijding van 
cellulite. Cell Active is tevens een ideaal product 

voor het duurzaam behouden van een mooi en 
jeugdig decolleté, een stevige halslijn en een dito 
lichaamshuid. 

Na Cell Active brengt u Vitamin Complex aan voor 
een extra intens effect. Om het effect van Cell Active 
nog verder te intensiveren, kan een warm kompres 
gedurende enkele seconden aangebracht worden. 
U gebruikt Cell Active op een goed gereinigde huid. 
Masseer Cell Active in, totdat u een prikkeling voelt 
en roodheid van de huid optreedt. In het begin kan 
het een vlekkerige roodheid zijn. Daar waar de 
huiddoorbloeding niet volledig is, zijn er vaak tekenen 
van huidveroudering of huidproblemen en dient 
men de huid extra te masseren. Hierna brengt u de 
geadviseerde voedende crème aan.

S T I M U L E R E N

Cell Active

Aanbevolen producten: Cleansing Milk, Sensitive Skin Lotion, Vitamin Complex.

Voor een passende crème, vraag uw huidcoach om advies. Zie ook www.huidcoach.nl

• Doorbloedingverhogend
• Verhoogde zuurstoftoevoer
• Verhoogde werkstof opname
• Opheffen van blokkades
• Celvernieuwend
• Huidverbeterend

Verkrijgbaar in: 50 ml.

Ingrediënts: Aqua, Ethylhexyl Stearate, Cetearyl Alcohol, Dimethicone, Sorbitol, Palmitic Acid, Stearic Acid, Glycerin, 
Phenoxyethanol, Simmondsia Chinensis Seed Oil, Hydrolized Wheat Protein, Ceteareth-20, Betaine, Methyl Nicotinate, 
Parfum, Sodium Hydroxide, Allantoin, Ethylhexylglycerin, 2-Bromo-2-nitropropane-1,3-diol, Benzyl Alcohol, Coumarin, 
Citronellol, Alpha-Isomethyl Ionone, Butylphenyl, Methylpropional, Benzyl Benzoate, Linalool, Sodium Benzoate, 
Hydroxyisohexyl 3-Cyclohexene Carboxaldehyde



H E R S T E L L E N



Vitamin Complex is een intensieve vochtherstellende 
gezichtsspray voor de huid met daarin een hoge 
dosering in olie oplosbare vitamines A, E en F, 
alsmede intensief vochtregulerende ingrediënten. 
Dit zijn vitamines die daadwerkelijk dóór de huid 
heen kunnen dringen, om vervolgens de diepere 
huidlagen te bereiken en daar voor extra vitaliteit 
zorgen! Naast het toevoegen van belangrijke 
vitamines, zorgt deze spray voor een intensieve 
instant hydratatie en voeding van de huid. Een 
vochtarme huid bindt geen lipiden en vanwege 

de intensieve hydratatie die het Vitamin Complex 
teweeg brengt, zal de huid daarna een crème beter 
opnemen en heeft beduidend minder qua product 
nodig. 

Bij dagelijks gebruik na het reinigen en voor het 
aanbrengen van een crème, geeft het Vitamin 
Complex de huid direct een comfortabel en verfrist 
gevoel en zorgt voor een opvallend stralende 
teint. Deze unieke spray vormt een verfrissende 
multivitaminecocktail voor de huid!

H E R S T E L L E N

Vitamin Complex

Aanbevolen producten: Cleansing Milk, Sensitive Skin Lotion.

Voor een passende crème, vraag uw huidcoach om advies. Zie ook www.huidcoach.nl

• Hydraterend
• Voedend
• Verzorgend
• Effectiever crèmegebruik
• Matterende invloed

Verkrijgbaar in: 50 & 125 ml.

Ingrediënts: Aqua, Alcohol Denat., Betaine, Glycerin, PEG-35 Castor Oil, Ethylhexylglycerin, PEG-40 Hydrogenated 
Castor Oil, VP/VA Copolymer, Aesculus Hippocastanum Extract, Parfum, 2-Bromo-2-nitropropane-1,3-diol, Polysorbate 
20, Tocopherol, Benzyl Alcohol, Coumarin, Citronellol, Alpha-Isomethyl Ionone, Butylphenyl Methylpropional, Calcium 
Pantothenate, Inositol, Linoleic acid, Retinyl Palmitate, Benzyl Benzoate, Linalool, Hydroxyisohexyl 3-Cyclohexene 
Carboxaldehyde, Biotin, Citric Acid



Het is belangrijk voor het behouden of verkrijgen 
van een goede huidconditie, dat uw huid voldoende 
vocht bevat. Een te droge huid is een ‘schietschijf’ 
voor het verkrijgen van allerlei huidaandoeningen en 
voelt bovendien niet comfortabel aan. 

Door het Hydro Mask regelmatig te gebruiken geeft u 
uw huid een ware vochtinjectie. U kunt deze dagelijks 
of enkele malen per week als masker gebruiken en 
het Hydro Mask kan tevens rond de ogen worden 
aangebracht. Uw huid voelt na gebruik zacht, 

soepel en goed gehydrateerd aan. Breng het 
masker dun aan en laat even inwerken. Vervolg 
met de door de hannah huidcoach geadviseerde 
crème of neem af met een microwavekompres. 
Het vochtvasthoudende vermogen neem toe, de 
structuur van de poriën is zichtbaar verfi jnd en uw 
huid is gekalmeerd. Het Hydro Mask is tevens een 
ideaal product, bijvoorbeeld na het zonnen of bij 
huidirritaties en zorgt ervoor dat de hannah crème 
die u eerder heeft aangebracht ook volledig wordt 
opgenomen.

H E R S T E L L E N

Hydro Mask

Aanbevolen producten: Cleansing Milk, Sensitive Skin Lotion, Vitamin Complex of Sparkling Spray.

Voor een passende crème, vraag uw huidcoach om advies. Zie ook www.huidcoach.nl

• Huidregenererend
• Beschermend
• pH-regulerend
• Vochtregulerend
• Vitamines A, D, E en F
• Stimulerend

Verkrijgbaar in: 50 ml.

Ingrediënts: Aqua, Caprylic/Capric Triglyceride, Propylene Glycol, Sodium Acrylates Copolymer, Paraffi num Liquidum, 
Phenoxyethanol, Betaine, Caprylyl Glycol, Glycerin, PPG-1 Trideceth-6, Triticum Vulgare Bran Extract, Sorbitan Oleate, 
Ethylhexylglycerin, Citric Acid, Parfum, 2-Bromo-2-nitropropane-1,3-diol, Sodium Benzoate, Sodium Hyaluronate, Benzyl 
Alcohol, Potassium Sorbate, Tocopherol



Skin Elixer is een sterk hydraterende emulsie voor 
een extra verzorging van de vochtarme huid onder 
uw crème. Gelee Royale (Koninginnegelei), pro-
vitamine B5, vitamine E, hyaluronzuur, mineralen 
en kruidenextracten geven de huid een regelrechte 
energiestoot! 

Rond de ogen, hals, decolleté en handen, waar 
huidveroudering zich veelal het eerst manifesteert, 

zorgt de Skin Elixer voor extra vitaliteit en herstel van 
de vochtconditie van de huid. Tevens werkt de Skin 
Elixer weldadig bij een geïrriteerde of ontstoken huid. 
Het is een zeer geconcentreerd product en dus erg 
zuinig in gebruik. De Skin Elixer kan dagelijks of als 
kuur gebruikt worden. Na het gebruik van het Vitamin 
Complex en vóór het gebruik van de hannah crème 
aanbrengen en inmasseren. 

H E R S T E L L E N

Skin Elixer

Aanbevolen producten: Cleansing Milk, Sensitive Skin Lotion, Vitamin Complex, Defence Complex.

Voor een passende crème, vraag uw huidcoach om advies. Zie ook www.huidcoach.nl

• Wondherstellend en ontstekingsremmend
• Beschermend
• Regulerend op de pH-waarde
• Stimulerend op de doorbloeding
• Adstringerend
• Zuiverend
• Allergeenvrij

Verkrijgbaar in: 30 ml.

Ingrediënts: Aqua, Glycerin, Betaine, Panthenol, Propylene Glycol, Sodium Cocoyl Hydrolized Wheat Protein, Mel, Royal 
Jelly Extract, Tocopheryl Acetate, Phenoxyethanol, Lactic Acid, Potassium Chloride, Xanthan Gum, Sodium Hydroxide, 
Sodium Hyaluronate,Urea, Sorbitol, Parfum, Ethylhexylglycerin,PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Trideceth-9, Glucose, 
Benzyl Alcohol, Coumarin, Citronellol,  Alpha-Isomethyl Ionone, Butylphenyl Methylpropional, Benzyl Benzoate, Linalool, 
Hydroxyisohexyl 3-Cyclohexene Carboxaldehyde, Salvia Offi cinalis Leaf Extract, Rosmarinus Offi cinalis Leaf Extract, Ononis 
Spinosa Root Extract, Melissa Offi cinalis Leaf Extract, Equisetum Arvense Extract, Chamomilla Recutita Flower Extract, 
Althaea Offi cinalis Root Extract, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate



De 24-hour Skin Balancing heeft zich al jaren 
bewezen als rijke conditioner voor de huid. De 
zijdezachte formule brengt de huid optimaal in 
balans en voorziet de huid van directe voeding, 
hydratatie, bescherming en comfort. Deze crème 
is als eerste product door hannah ontwikkeld in 
combinatie de befaamde Bindweefselmassage. 

Deze crème is ontwikkeld om de huid binnen enkele 
dagen zichtbaar en voelbaar te verbeteren. De 
actieve, huideigen en hoogwaardige werkstoffen 
zorgen voor een zichtbare huidverbetering. Dit 
wordt bewerkstelligd door de hoge percentages 

aan werkstoffen zoals jojoba, calendula, vitamine 
E, aloë vera, hyaluronzuur, sheabutter en door de 
toevoeging van zuivere, natuurlijke oliën.

Gebruikt u de 24-hour Skin Balancing voor het eerst? 
Dan zien u en uw omgeving reeds binnen enkele 
dagen een zeer duidelijk verschil! 24-hour Skin 
Balancing geeft de huid voelbaar meer souplesse 
en een prachtige glans en is geschikt voor ieder 
huidtype. U brengt de crème aan na de reiniging, 
Vitamin Complex of Skin Elixer over het gezicht, hals 
en decolleté.

H E R S T E L L E N

24-hour Skin Balancing

Aanbevolen producten: Cleansing Milk, Sensitive Skin Lotion, Vitamin Complex, 24 Complex.

Zie ook www.huidcoach.nl

• Conditionerend
• Beschermend
• Hydraterend
• Weerstandverhogend
• Kalmerend
• Ontstekingremmend
• Normaliserend

Verkrijgbaar in: 45 ml.

Ingrediënts: Aqua, Cetearyl Alcohol, Isopropyl Palmitate, Butyrospermum Parkii Butter, Glycerin, Glyceryl Stearate, Ethylhexyl 
Stearate, PEG-20 Glyceryl Stearate, Simmondsia Chinensis Seed Oil, Tocopheryl Acetate, Aloe Barbadensis Flower 
Extract, Phenoxyethanol, Caprylic/Capric Triglyceride, Betaine, Ceteareth-20, Cetyl Palmitate, Cocoglycerides, Panthenol, 
Allantoin, Parfum, Helianthus Annuus Seed Oil, Dimethicone, Ethylhexylglycerin, Bisabolol, Calendula, Offi cinalis Flower 
Extract, 2-Bromo-2-nitropropane-1,3-diol, Sodium Hydroxide, Benzyl Alcohol, Tocopherol, Lecithin, Coumarin, Ascorbyl 
Palmitate, Citronellol, Alpha-Isomethyl Ionone, Butylphenyl Methylpropional, Sodium Hyaluronate, Benzyl Benzoate, 
Linalool, Hydroxyisohexyl 3-Cyclohexene Carboxaldehyde, Glyceryl Oleate, Daucus Carota Sativa Root Extract, Citric 
Acid, Beta-Carotene



Het hebben van rimpels en littekens is een van de 
grootste frustraties van vrouwen. Wanneer we ouder 
worden of wanneer we bijvoorbeeld door acne of 
andere huidbeschadigingen littekenvorming hebben 
verkregen, kan de zwaartekracht teveel van onze 
huid gaan vergen. Hierdoor zakt het volume van de 
huid naar beneden toe uit en komt de natuurlijke 
schoonheid van de huid niet optimaal meer tot haar 
recht.

De Remodelling Cream is speciaal ontwikkeld voor 
het gebruik bij rimpels, littekens, brandwonden, 
rosacea en eczeem. Het extreem hoge percentage 
aan natuurlijke vitamine E zorgt voor het herstel van 
een beschadigde huid. Wanneer u de Remodelling 

Cream gebruikt in combinatie met de peelende, 
stimulerende, hydraterende en voedende hannah 
producten, zullen huidproblemen beduidend sneller 
vervagen. 

U masseert de Remodelling Cream in totdat deze 
volledig door de huid is opgenomen. Tevens kunt u 
deze crème prima als oog-, hals- en decolletémasker 
toepassen. U brengt de crème dan (mesdik) aan en 
laat het geheel goed door de huid opnemen. Na 
15 minuten de crème inmasseren en afsluiten met 
een microwavekompres, gevolgd door de overige 
hannah verzorging. De Remodelling Cream dient 
te allen tijde op een goed voorbehandelde huid te 
worden aangebracht. 

H E R S T E L L E N

Remodelling Cream

Aanbevolen producten: Cleansing Milk, Sensitive Skin Lotion, Vitamin Complex, Juvination Complex.

Zie ook www.huidcoach.nl

• Activerend op de doorbloeding
• Regenererend
• Herstelt kapotte huidcellen
• Verstevigt het weefsel
• Bevordert het volledige zuurstofgebruik door de huid
•  Vermindert de verharding van de wanden van de 

kleine bloedvaten, waardoor de roodheid van 
littekens vermindert en littekens minder opvallen

Verkrijgbaar in: 45 ml.

Ingrediënts: Aqua, Cetearyl Alcohol, Tocopheryl Acetate, Glycerin, Petrolatum, Isopropyl Palmitate, Ceteareth-20, 
Phenoxyethanol, Dimethicone, Bisabolol, Ethylhexylglycerin, Parfum, 2-Bromo-2-nitropropane-1,3-diol, Benzyl Alcohol, 
Coumarin, Citronellol, Alpha-Isomethyl Ionone, Butylphenyl Methylpropional, Benzyl Benzoate, Linalool, Hydroxyisohexyl 
3-Cyclohexene Carboxaldehyde



“Ook een krent is ooit een druif geweest!” is een 
alom bekend gezegde. Vochtverlies in de huid of een 
tekort aan vocht, veroorzaken veel huidproblemen. 
Met name een voortijdige huidveroudering of 
een geïrriteerde huid zijn dan veel voorkomende 
gevolgen. 

De Cell Recovery Cream met daarin onder andere 
de werkstoffen lecithine, lanoline, glycerine en 
aminozuren, zorgt voor een aanzienlijke verbetering 
van de vet- en vochthuishouding in de huid. De 
toegevoegde vetzuren zorgen voor een vetfi lmpje 
op de huid en verminderen het vochtverlies. De 
oliën zorgen voor een natuurlijke penetratie van 
de huideigen vetten. Hierdoor komt de natuurlijke 

verhouding tussen vocht en vet in de huid weer in 
balans. Vooral de rijpere, vochtarme huid krijgt met 
deze rijke en zalfachtige crème weer een vitale 
basis, waardoor huidveroudering aanzienlijk wordt 
vertraagd. De Cell Recovery Cream is ook voor de 
eczeemhuid een ideale uitkomst. 

Deze crème kan ook gebruikt worden als masker. 
Dik aanbrengen op een voorbehandelde huid, 
vervolgens 20 minuten laten inwerken en inmasseren. 
Met een warm microwavekompres verwijdert u de 
restanten en brengt u de Clear Sparkling Spray aan. 
Tevens is deze crème erg geschikt tijdens de winter- 
en watersport als intensieve oppepper.

H E R S T E L L E N

Cell Recovery Cream

Aanbevolen producten: Cleansing Milk, Sensitive Skin Lotion, First Aid, Sparkling Spray, Defence Complex.

Zie ook www.huidcoach.nl

• Beschermend
• pH-regulerend
• Lipiden aanvulling op het huidoppervlak
• Regenererend
• Stimulerend op het immuunsysteem
• Gaat vochtverlies tegen

Verkrijgbaar in: 45 ml.

Ingrediënts: Aqua, Caprylic/Capric Triglyceride, Paraffi num Liquidum, Cera Alba, Ethylhexyl Stearate, Polyglyceryl-2 
Dipolyhydroxystearate, Betaine, Glycerin, Lanolin, Polyglyceryl-4 Isostearate, Magnesium Sulfate, Methylparaben, Parfum, 
Propylparaben, 2-Bromo-2-nitropropane-1,3-diol, Lecithin, Tocopherol, Benzyl Alcohol, Ascorbyl Palmitate, Glyceryl 
Stearate, Coumarin, Citronellol, Alpha-Isomethyl Ionone, Butylphenyl Methylpropional, Benzyl Benzoate, Linalool, Glyceryl 
Oleate, Hydroxyisohexyl 3-Cyclohexene Carboxaldehyde, Citric Acid



H A N N A H  B O D Y



Shower Treatment 
• Makkelijk in gebruik
• Kalmerend
• Respect voor de natuurlijke huidbescherming
• Herstelt de lipide laag van de huid

Shower Treatment is een rijke, intensief verzorgende en 
kalmerende doucheolie op basis van sojaboonolie met 
een heerlijke frisse geur en makkelijk in gebruik. Daar 
waar nodig herstelt deze rijke formule de lipidenlaag 
van de huid en is het zelfs uitermate geschikt voor een 
zeer droge of gevoelige huid. 

De toevoeging van calendula stabiliseert de pH-
waarde en werkt huidverzachtend. Deze werkstof 
heeft tevens reinigende, ontstekingremmende en 
schimmelbestrijdende eigenschappen. Hierdoor krijgt 
de huid aanzienlijk meer weerstand tegen schadelijke 
externe invloeden. De toevoeging van de antioxidant 
vitamines C en E zorgen voor een gladde, mooie 
en gezonde huid en een intensieve regeneratie. Het 
resultaat? Een fris geurende, perfect schone en goed 
gehydrateerde lichaamshuid!

H A N N A H  B O D Y

Body Treatment Kit

Aanbevolen product: Scrub Plus. Zie ook www.huidcoach.nl

Door het dragen van bedekkende kleding, het minder blootstaan aan 
daglicht en andere externe invloeden, heeft uw lichaamshuid specifi eke 
eisen ten aanzien van haar verzorging. Het is van groot belang dat de 
lichaamshuid goed beschermd wordt, soepel en goed gehydrateerd 
blijft en dat deze wordt voorzien van de juiste voedingsstoffen. De Body 
Treatment Kit bestaat uit een perfect op elkaar afgestemd duo van rijke 
hannah producten:

Verkrijgbaar in: 500 ml.

Ingrediënts: Laureth-4, MIPA-Laureth Sulfate, Glycine 
Soja Oil, Cocamide DEA, Ethylhexyl Stearate, Parfum, 
Caprylic/Capric Triglyceride, Tocopheryl Acetate, 
Calendula Offi cinalis Flower Extract, Tocopherol, Lecithin, 
Ascorbyl Palmitate, Glyceryl Stearate, Glyceryl Oleate, 
Citric  Acid

Body Treatment 
• Reparerend en regenererend
• Sterk beschermend tegen DNA-schade
• pH-huidneutraal
• Sterk huidconditieverhogend
• Herstelt de lipide laag van de huid

Body Treatment is een intensief regenererende, 
hydraterende en voedende bodylotion. De ultrarijke 
formule beschermt de lichaamshuid tegen DNA-
schade, uitdroging en voortijdige veroudering. 
Het werkt intensief herstellend en stimulerend op 
de celdeling en activeert daarmee het natuurlijke 
herstelvermogen van de huid. Tevens laat de Body 
Treatment een beschermend laagje achter op de huid 
en werkt pH-neutraliserend, terwijl de toegevoegde 
kamille zuiverend, ontstekingwerend, kalmerend en 
beschermend werkt. Door het ingrediënt Golden 
Seaweed wordt uw huid beschermd tegen oxidatieve 
stress door fotosynthese en blootstelling aan zonlicht. 
Daarom is de Body Treatment ook uitermate geschikt 
bij gebruik voor en na het zonnebaden. 

Ingrediënts: Aqua, Dicaprylyl Ether, Cocoglycerides, Cetearyl 
Alcohol, Butyrospermum Parkii Butter, Glycerin, Caprylic/
Capric Triglyceride, Betaine, Cetearyl Glucoside, Tocopheryl 
Acetate, Phenoxyethanol, Glyceryl Stearate Citrate, Parfum, 
Allantoin, Bisabolol, Ethylhexylglycerin, Laminaria Ochroleuca 
Extract, Polyglyceryl-10 Laurate, Lecithin, Tocopherol, 2-Bromo-
2-nitropropane-1,3-diol, Ascorbyl Palmitate, Biosaccharide 
Gum-1, Glyceryl Stearate, Glyceryl Oleate, Citric Acid



Dit is een therapeutisch product, uitleg van uw 
huidcoach is noodzakelijk. 

Wanneer er een teveel aan dode huidcellen op de 
huid aanwezig is, kan deze verstikken. Door dit proces 
is er minder activiteit en doorbloeding, waardoor 
de huid er vaal en grauw uit gaat zien. Scrub Plus 
pakt beide ‘afbraakprocessen’ tegelijkertijd aan. Er 
wordt een mechanische peeling gegeven door de 
korreltjes en tevens zal de toegevoegde vitamine B3 
de huid nog eens extra doorbloeden.

Alvorens u onder de douche stapt, brengt u Scrub 
Plus met stevige, ronddraaiende bewegingen aan. 
Hierna als gebruikelijk afdouchen met Shower 
Treatment of afnemen met een droge handdoek. 
Er wordt nu een intensieve warmte en roodheid 
waargenomen. Na het douchen uw huid intensief 
voeden met Body Treatment. Scrub Plus is ook 
geschikt voor sterk verhoornde, grove huidregio’s 
zoals de bovenlip, ellebogen en knieën.

H A N N A H  B O D Y

Scrub Plus

Aanbevolen producten: Shower Treatment, Body Treatment.

Zie ook www.huidcoach.nl

• Peelend
• Celvernieuwend
• Absorberend op vuildeeltjes
• Doorbloedend
• Hydraterend

Verkrijgbaar in: 200 ml.

Ingrediënts: Aqua, Silica, Propylene Glycol, Alcohol Denat., PEG-200 Hydrogenated Glyceryl Palmate, PEG-7 Glyceryl 
Cocoate, Acrylates / C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Methyl Nicotinate, Parfum, 
Menthol, 2-Bromo-2-nitropropane-1,3-diol, Sodium Hyaluronate, Sodium Hydroxide, CI 19140, CI 16255, CI 15985



R E D  L I N E
Juvination TreatmentJuvination TreatmentJuvination Treatment



Oxys Genes (=Grieks voor zuurstof-producent) zorgt 
voor een pure en intensieve zuurstofboost in de huid, 
waardoor deze gezonder en vitaler wordt, steviger 
en veerkrachtiger voelt en er opvallend frisser, goed 
doorbloed en stralend uitziet. Een verademing voor de 
huid!
Zuurstof is voor onze huid noodzakelijk voor een 
goede celstofwisseling, een gezonde celvernieuwing 
en natuurlijk mede door een optimale aanvoer van 
voedingsstoffen en dito afvoer van afvalstoffen. Pure 
zuurstof kan nomaliter niet toegevoegd worden aan 
een verzorgende crème vanwege de reactie met 
daglicht. In Oxys Genes zijn de zuurstofmoleculen 
echter luchtdicht en zonder direct contact met daglicht 
aanwezig, dankzij cerasomen. Dit geavanceerde 
transportsysteem is gebaseerd op huideigen 
ceramiden, een soort blaasjes van tarweceramiden. 
De plantaardige ceramiden hebben teven de capaciteit 
om de foto-veroudering (ofwel veroudering als gevolg 
van overmatige UV-straling) drastisch te verminderen.

Vanaf de leeftijd van circa 20 jaar vinden er 
veranderingen plaats in de uitwisseling van zuurstof 
in de huid dat er onvermijdelijk toe leidt, dat de huid 
minder goed in staat is om zichzelf in een goede 
conditie te houden. Invloeden die dit proces nog eens 
versneller zijn bijvoorbeeld leefgewoontes en klimaat. 
Met de Oxys Genes nemen de huidcellen naar 
behoefte de benodigde zuurstof op, om daaruit nieuwe 
energie te vormen.
Oxys Genes is ’s morgens en ’s avonds te gebruiken. 
Na het reinigen van de huid en eventueel het gebruik 
van Enzymatic Skin Peeling en/of Active Lotion (wat de 
werking intensiveert) aanbrengen op de gezichtshuid 
en decolleté. Masseer de crème in en verstuif 
vervolgens Vitamin Complex over het gehele gezicht. 
Breng hierna voor een intensieve werking Juvi-Lite 
en/of Personal Choice aan. Ook kan er bij de 
gevoeligere huidcondities gekozen worden voor de 
combinatie van First Aid en Youth Rocket.

R E D  L I N E

Oxys Genes

Aanbevolen producten: Oxys Genes, Personal Choice, Skin Conditioner, Juvination Complex.

Zie ook www.huidcoach.nl

• Pure zuurstofboost voor de huid
• Vitaliserend
• Stimulerend 
• Activerend
• Teintverfrissend
• Liftend

Verkrijgbaar in: 50 ml.

Ingrediënts: Aqua, Dicaprylyl Ether, Glycerin, Cetearyl Alcohol, Butyrospermum Parkii Butter, Ethylhexyl Stearate,  Olea 
Europaea Fruit Oil, Perfl uorodecalin, Propylene Glycol, Cetearyl Olivate, Glyceryl Stearate, Cyclopentasiloxane, Sorbitan 
Olivate, Betaine, Caprylic/Capric Triglyceride, Phenoxyethanol, Simmondsia Chinensis Seed Oil, Cyclohexasiloxane, 
Tocopheryl Acetate, Vitis Vinivera Seed Oil, Ascorbyl Tetraisopalmitate, Cetyl Palmitate, Cocoglycerides, PEG-75 Shea 
Butter Glycerides, Allantoin, Glycosphingolipids, Parfum, Bisabolol, Ethylhexylglycerin, Galactorabinan, 2-Bromo-2-
nitropropane-1,3-diol, Polyglyceryl-10 Laurate, Benzyl Alcohol, Xanthan Gum, Lecithin, Tocopherol, Coumarin, Citronellol, 
Biosaccharide Gum-1, Alpha-Isomethyl Ionone, Butylphenyl Methylpropional, Ascorbyl Palmitate, Benzyl Benzoate, Linalool, 
Hydroxyisohexyl 3-Cyclohexene Carboxaldehyde, Glyceryl Oleate, Citric Acid, Benzoic Acid, Dehydroacetic Acid

• Volumeverhogend
• Beschermend 
• Voorkomt afbraak elastine en collageen
• Intensief voedend en verzachtend
• Zichtbaar structuurverbeterend
• Licht doorbloedingsbevorderend



Juvi-Lite is zonder allergenen samengesteld, is 
parfumvrij en is daarmee uitstekend te gebruiken 
bij bijvoorbeeld lichttherapie of na een intensieve 
behandeling met fruitzuren. 

Juvi-Lite is speciaal ontwikkeld om het bindweefsel in 
de huid te versterken, de tussencelstof te beschermen 
én om de aanmaak van het collageen in de huid 
krachtig te stimuleren. Deze intensieve crème zorgt 
hiermee voor een stevige en jeugdig ogende huid, 
met een hoge weerstand tegen schadelijke externe 
invloeden!

Juvi-Lite is zeer geschikt voor de oudere, wat 
drogere huid. De rijke formule is tevens erg geschikt 
om tijdens de Bindweefselmassage in te zetten, 
ófwel als afsluitende, verzorgende en intensief 
huidregenererende crème. Na het reinigen van 
de huid met Cleansing Milk en de Sensitive Skin 
Lotion en eventueel het gebruik van de Enzymatic 
Skin Peeling en/of Active Lotion (wat de werking 
intensiveert), brengt u eerst het Vitamin Complex aan 
op de gezichtshuid en het decolleté, gevolgd door 
Juvi-Lite. Masseer de crème in en breng hierna voor 
een extra intensieve werking Oxys Genes en/of 
Personal Choice aan.

R E D  L I N E

Juvi-Lite

Aanbevolen producten: Oxys Genes, Personal Choice, Skin Conditioner, Juvination Complex.

Zie ook www.huidcoach.nl

• Intensieve liftende werking
• Krachtig huidregenererend
• Stimuleert de aanmaak van nieuw collageen
• Hydraterend
• Verbetert het bindweefsel van de huid
•  Zorgt voor een actieve bescherming van de tussencelstof
• Antioxidant werking
• Verstevigend

Verkrijgbaar in: 50 ml.

Ingrediënts: Aqua, Cocoglycerides, Glycerin, Polyacrylamide, Tocopheryl Acetate, C13-14 Isoparaffi n, Dipalmitoyl 
Hydroxyproline, Phenoxyethanol, Caprylyl Glycol, Laureth-7, Butylene Glycol, Ethylhexylglycerin, Carbomer, Biosaccharide 
Gum-1, Polysorbate 20, Sodium Lactate, Palmitoyl Pentapeptide-4



Wanneer we ouder worden, worden de huidcellen 
minder actief. De celdeling gaat trager, het volume 
neemt af en het degeneratieproces dient zich aan, 
met alle gevolgen van dien! Naast deze biologische 
factoren eisen ook mechanische factoren als mimische 
expressie en de zwaartekracht hun tol in de loop der 
jaren. 

Zolang er huidelasticiteit en spieractiviteit aanwezig 
is, is het proces van rimpelvorming te behandelen. 
Ingrediënten gewonnen uit bruine algen zorgen voor 
een unieke DNA-bescherming tegen zon en tegen 

stressreacties, dankzij een ontstekingsremmende 
werking. De botox-achtige en natuurlijke werkstof 
in de Personal Choice, wordt gewonnen uit de 
Okraplant. Daarnaast wordt ook het volume van de 
huid aangepakt door in olie oplosbare Vitamine C.

Na het zorgvuldig reinigen van de huid en eventueel 
eerst de Oxys Genes en/of Juvi-Lite  te hebben 
aangebracht, vervolgens de Personal Choice 
aanbrengen. Tevens is de Personal Choice uitermate 
geschikt als extra crème bij een acne huid.

R E D  L I N E

Personal Choice

Aanbevolen producten: Oxys Genes, Juvi-Lite, Skin Conditioner, Juvination Complex.

Zie ook www.huidcoach.nl

• Rimpelontspannend
• Kalmerend
• Antioxidant
• Bindweefselverstevigend
• Volume
• Zuiverend
• Verzachtend en egaliserend
• Preventieve bescherming
• Veilig

Verkrijgbaar in: 50 ml.

Ingrediënts: Aqua, Dicaprylyl Ether, Cetearyl Alcohol, Caprylic/Capric Triglyceride, Tocopheryl Acetate, Butyrospermum 
Parkii Butter, Glycerin, Squalane, Cetearyl Glucoside, Phenoxyethanol, Diglycerin, Panthenol, Ascorbyl Tetraisopalmitate, 
Dextrin, Hydrolyzed Hibiscus Esculentus Extract, Sodium Cetearyl Sulfate, Sodium Stearoyl Lactylate, Stearic Acid, Allantoin, 
Bisabolol, Parfum, Glucose, Ethylhexylglycerin, 2-Bromo-2-nitropropane-1,3-diol, Laminaria Ochroleuca Extact, Benzyl 
Alcohol, Coumarin, Citronellol, Alpha-Isomethyl Ionone, Butylphenyl Methylpropional, Benzyl Benzoate, Lecithin, Tocopherol, 
Linalool, Ascorbyl Palmitate, Bis-Hydroxyethyl Trometamine, Ceratonia Siliqua Gum, Glyceryl Stearate, Sodium Hydroxide, 
Hydroxyisohexyl 3-Cyclohexene  Carboxaldehyde, Glyceryl Oleate, Citric Acid



Defence Treatment

R E D  L I N E
Defence TreatmentDefence Treatment



Huidproblemen zoals irritaties, allergieën en eczeem 
worden vaak behandeld met corticosteroïden. hannah 
biedt hiervoor met First Aid een effectieve oplossing 
die de huid direct kalmeert, die ontstekingsremmend 
en jeukstillend werkt en die de natuurlijke balans 
optimaal herstelt!

De plantaardige ingrediënten zijn een perfect 
alternatief voor cortisonen en kennen geen hinderlijke 
bijwerkingen. De werkstoffen helpen bij snel 
geïrriteerde huiden, eczeem en na een intensieve 
behandeling (zoals bijv. met fruitzuren). 

De First Aid heeft een onmiddellijk comfortabel 
kalmerende werking en zorgt ervoor dat het natuurlijke 
beschermingsmechanisme van de huid zeer snel wordt 
hersteld. 

De First Aid is perfect als pré- of postoperatieve 
behandelingscrème. Tevens is deze crème zeer 
geschikt voor het aanbrengen na behandelingen als 
peelings, microdermabrasie en bij een onrustige huid. 
Uitermate geschikt voor iedere huid, die door welke 
reden dan ook (bijv. chemotherapie) geen crème meer 
tolereert, als beschermende, hydraterende en intensief 
kalmerende crème.

R E D  L I N E

First Aid

Aanbevolen producten: Youth Rocket, Defence Complex. 

Zie ook www.huidcoach.nl

• Verbetering bij eczeem, dermatitis, littekens etc.
• Direct kalmerend
• Brengt de huid in balans
• Jeukstillend en verzachtend
• Beschermend
• Intensief vochtregulerend
• Ontstekingsremmend
• Herstelt de natuurlijke lipidenlaag van de huid

Verkrijgbaar in: 50 ml.

Ingrediënts: Aqua, Butyrospermum Parkii Butter, Cetearyl Alcohol, Cocoglycerides, Dicaprylyl Ether, Glycerin, Isopropyl 
Palmitate, Glyceryl Stearate, Octyldodecanol, Aloe Barbadensis Flower Extract, Propylene Glycol, Tocopheryl Acetate, 
Cetearyl Glucoside, Phenoxyethanol, Caprylyl Glycol, Cetyl Palmitate, Lactose, Polyacrylamide, C13-14 Isoparaffi n, 
Sodium Stearoyl Glutamate, Bisabolol, Ethylhexylglycerin, Lactis Proteinum, Polyglyceryl-10 Laurate, Echium Plantagineum 
Seed Oil, Helianthus Annuus Seed Oil Unsaponifi ables, Laureth-7, Cardispermum Halicacabum Flower/Leaf/Vine Extract, 
Tocopherol, Lecithin, Ascorbyl Palmitate, Biosaccharide Gum-1, Glyceryl Oleate, Citric Acid



Deze effectieve ‘jeugdbooster’ is zeer rijk aan 
essentiële aminozuren, melkpeptiden, B- vitamines 
en mineralen, in combinatie met andere voedende 
werkstoffen. Hierdoor is Youth Rocket zeer 
doeltreffend als krachtige crème met een intensief, 
zichtbaar en aantoonbaar huidverbeteringseffect! 

Dankzij de hoogwaardige werkstoffen wordt de 
kracht van de huideigen, collageenproducerende 

cellen ingezet, om het zelfherstellende vermogen 
van de huid te activeren. Het volume van de huid 
neemt hierdoor spectaculair toe, waardoor deze 
een vitale en spraakmakende uitstraling krijgt!

Zeker voor de oudere, drogere huid is Youth Rocket 
uitermate geschikt. Na het reinigen, peelen en 
eventueel de First Aid te hebben aangebracht, Youth 
Rocket goed inmasseren. 

R E D  L I N E

Youth Rocket

Aanbevolen producten: Oxys Genes, First Aid, Skin Conditioner, Defence Complex.

Zie ook www.huidcoach.nl

•  Spectaculaire vermindering van bestaande rimpels en fi jne lijntjes
•  Geeft en behoudt een prachtige, jeugdige glans op de huid
•  Revitaliseert, balanceert, voedt en hydrateert de huid
• Herstelt en onderhoudt het bindweefsel
• Kalmeert de huid bij o.a. couperose en rosacea
•  Spraakmakende versteviging en verjonging van de huid
•  Aanzienlijke toename van de elasticiteit en het volume van de huid

Verkrijgbaar in: 50 ml.

Ingrediënts: Aqua, Cetearyl Alcohol, Isopropyl Palmitate, Dicaprylyl Ether, Glycerin, Butyrospermum Parkii Butter, Glyceryl 
Stearate, Betaine, Aloe Barbadensis Flower Extract , Cetearyl Glucoside, Cyclopentasiloxane, Tocopheryl Acetate, 
Caprylic/Capric Triglyceride, Simmondsia Chinensis Seed Oil, Biosaccharide Gum-1, Phenoxyethanol, Polyglyceryl-10 
Laurate, Cyclohexasiloxane, Panthenol, Cocoglycerides, Cetyl Palmitate, Sodium Stearoyl Lactylate, Propylparaben, Parfum,  
Allantoin, Helianthus Annuus Seed Oil, Colostrum Whey, Ethylhexylglycerin, Calendula Offi cinalis Flower Extract, Bisabolol, 
Laminaria Ochroleuca Extract, Daucus Carota Sativa Root Extract, Beta-Carotene, Tocopherol, Lecithin, Benzyl Alcohol, 
Ascorbyl Palmitate, Glyceryl Oleate, Coumarin, Citronellol, Butylphenyl Methylpropional, Alpha-Isomethyl Ionone, Benzyl 
Benzoate, Linalool, Hydroxyisohexyl 3-Cyclohexene Carboxaldehyde, Citric Acid



B L U E  L I N E
Geef acne geen kans.



Dit is een therapeutisch product, uitleg van een 
huidcoach is noodzakelijk.

Dit masker is geschikt voor alle huidcondities. Het zuivert 
de huid en stimuleert de doorbloeding. De verhoogde 
doorbloeding zorgt voor een betere aanvoer van 
voedingsstoffen en zuurstof en stimuleert de afvoer van 
afvalstoffen. Tevens wordt de aanvoer van de hierna 
aangebrachte werkstoffen gestimuleerd.

Na de reiniging en de peeling beiden te hebben 
verwijderd met behulp van warme microwave-
kompressen, dient Active Mask goed te worden 
geschud, zodat dit een grijzige maskeremulsie wordt. 
Breng Active Mask bij voorkeur aan met een grote 
wattenstaaf of maskerkwast. Laat dit vervolgens 
indrogen. Na het droogproces vervolgens royaal 
de Cleansing Milk aanbrengen. Cleansing Milk 
zorgt ervoor, dat het Active Mask weer los komt 
van de huid. Neem het geheel hierna af met een 
microwavekompres. Wanneer de doorbloeding in de 
huid hierna nog niet voldoende is, kan vervolgens ook 
nog Cell-Active gebruikt worden.

B L U E  L I N E

Active Mask

Aanbevolen producten: Cleansing Milk of Cleansing Oil, Active Cream, Active Lotion, Active Complex.

Zie ook www.huidcoach.nl

• Stimulerend op het regeneratieproces
• Zuiverend
• Licht peelend
• Bevordert de doorbloeding
• Ontvettend
• Bevordert het absorptievermogen van de huid
• Huidcelvernieuwend

Verkrijgbaar in: 30 ml.

Ingrediënts: Alcohol Denat., Aqua, Kaolin, Zinc Oxide, Glycerin, Hydroxypropyl Methylcellulose, Hectorite, PEG-200 
Hydrogenated Glyceryl Palmate, Salicylic Acid, Sodium Laureth Sulfate, Allantoin, PEG-7 Glyceryl Cocoate, Methyl 
Nicotinate, Benzoic Acid, CI 77499



Active Dry is effectief toepasbaar bij het 
herstellen van kleine wondjes, acne, herpes, 
vocht en irritatieblaasjes van bijvoorbeeld de zon 
(zonneallergie) of problemen na het scheren. Ook 
bij papels, pustels of ontstekingen wordt het vocht 
geabsorbeerd en kan de huid zich gaan herstellen.

Na de huid op de aanbevolen wijze gereinigd te 
hebben, stipt u de te behandelen huiddelen aan met 
Active Dry op een wattenstaafje of wattenschijfje. 
Laat dit vervolgens even indrogen en breng 
daaroverheen bijvoorbeeld Cell Active aan.

Let op: 
- Schud uitvoerig voor gebruik.
- Maak de opening goed schoon na gebruik.
- Niet bewaren in vochtige ruimtes.

B L U E  L I N E

Active Dry

Aanbevolen producten: Cleansing Milk of Cleansing Oil, Active Cream, Active Lotion, Active Complex.

Zie ook www.huidcoach.nl

• Zuiverend
• Uitdrogend
• Herstellend
•  Dichtende werking op wondranden              

Verkrijgbaar in: 30 ml.

Ingrediënts: Aqua, Alcohol Denat., Zinc Oxide, Calamine, Salicylic Acid, PEG-12 Dimethicone, PEG-7 Glyceryl Cocoate, 
Silica, Glycerin, Sodium Polyaspartate, Camphor, Methylparaben



Alle vormen van acne zijn een indicatie voor 
het gebruik van Active Cream, vanwege de 
peelende, ontvettende, hydraterende, stimulerende 
en zuiverende werking. hannah biedt hiermee een 
effectieve oplossing die de huid direct reguleert en die 
ontstekingsremmend werkt. Doordat  de talgproductie 
door Active Cream weer in de juiste balans wordt 
gebracht en de verhoorning van de huid op een 
intensieve wijze wordt verminderd, vermindert de 
acne en zal de vorming van nieuwe papels en pustels 
worden voorkomen. Het resultaat is een gave en 
gezonde huid!

Door het gebruik van de Active Cream te combineren 
met de andere hannah Active producten, zoals 
Active Lotion, Active Dry en Active Mask, versterken 
de producten elkaars werking en kunnen deze als 
effectieve kuurbehandeling worden ingezet. Na 
het zorgvuldig reinigen van de huid eerst Active 
Lotion aanbrengen, gevolgd door Active Cream. Als 
kuurcrème ’s ochtends en ‘s avonds goed inmasseren 
op de van tevoren zorgvuldig gereinigde huid. 

B L U E  L I N E

Active Cream

Aanbevolen producten: Cleansing Oil, Active Lotion, Active Mask, Active Dry, Skin Conditioner, Active Complex.

Zie ook www.huidcoach.nl

• Kalmerend bij irritaties
• Vermindert acne
• Brengt de huid in balans
• Hydraterend
• Reguleert en verbetert de talgproductie
• Ontstekingsremmend
• Vermindert de verhoorning van de huid

Verkrijgbaar in: 100 ml.

Ingrediënts: Aqua, Alcohol Denat., Glycerin, Cyclopentasiloxane, Acrylates / C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, 
Cyclohexasiloxane, Ethylhexylglycerin, Glyceryl Caprylate, Triethanolamine, Plantago Lanceolata Leaf Extract, Sodium 
Salicylate, Bisabolol, Xanthan Gum, Berberis Aquifolium Extract





De Cleansing Oil is een unieke manier van 
gezichtsreiniging op basis van natuurlijke oliën. Al 
sinds de oudheid zijn de positieve werkingen van 
de diverse oliën bekend, zoals pure amandel-,
jojoba- of sojaolie. De combinatie van deze 
eeuwenoude kennis met de wetenschappelijke 
ontwikkelingen van tegenwoordig hebben geresul-
teerd in een zuivere hydrofi ele olie. Hydrofi el 
houdt in, dat deze olie met water vermengbaar is 
en niet schuimt. Dit zorgt ervoor dat de huid diep 
gereinigd wordt met respect voor zowel de huid als 
het milieu. Deze unieke reinigingsolie heeft als basis 
een hoog percentage zuiver plantaardige sojaolie 
met uitstekende reinigende eigenschappen, verrijkt 
met diverse antioxidanten en laat geen vettig laagje 

achter na de reiniging. Het resultaat?  Een intens 
frisse, schone en heldere huid en een ecologisch 
verantwoord begin van huidverbetering!
 
Breng de Cleansing Oil aan op de huid, maak de 
handen nat en vermeng de olie met water. Dankzij 
de hydrofi ele samenstelling laat de Cleansing Oil 
zich simpel verwijderen met water. Verwijder de 
Cleansing Oil bij voorkeur met een microwave 
kompres, hierdoor wordt de huid extra gestimuleerd, 
waardoor u nog meer effect mag verwachten van 
de voedende hannah producten. Door de zachte, 
zuivere samenstelling kan zelfs de meest gevoelige 
(oog)huid effectief gereinigd worden.

C L E A R

Cleansing Oil

Aanbevolen producten: Sparkling Spray, Skin Conditioner, Pure Cream.

Zie ook www.huidcoach.nl

• Hydrofi ele samenstelling
• Intensieve reiniging
• Respecteert de natuurlijke pH-waarde van de huid
• Weldadig gevoel op de huid
• Droogt de huid niet uit
• Ook geschikt als oogmake-up reiniger
• Gemakkelijk in gebruik
• Allergeenvrij

Verkrijgbaar in: 50 ml.

Ingrediënts: Glycine Soja Oil, Caprylic/Capric Triglyceride, Polyglyceryl-4 Oleate, Decyl Oleate, Polyglyceryl-10 Laurate, 
Sorbitan Laurate, Tocopherol, Helianthus Annuus Seed Oil



Vocht en voeding zijn voor de huid net zo belangrijk 
als eten en drinken voor het gehele lichaam. Het 
is daarom noodzakelijk om de huid goed te 
hydrateren, alvorens de Skin Conditioner of Pure 
Cream aangebracht wordt. De Clear Sparkling 
Spray bevat een uitzonderlijk hoog gehalte aan 
natuurlijke Aloë Vera. Dit verzorgt en verbetert 
het transport van belangrijke werkstoffen uit 
huidverbeterende producten, waardoor er minder 
crème gebruikt hoeft te worden. Bovendien krijgt 
het vochtgehalte van de huid een zeer krachtige 
impuls. De Sparkling Spray heeft tevens een 
matterende invloed bij een overtollige glans op 
de huid, waardoor zij een fris, egaal en goed 

verzorgde uitstraling krijgt. De toevoeging van de 
diverse antioxidanten, waaronder vitamine C, zorgt 
voor een verhoogde bescherming tegen schadelijke 
invloeden van buitenaf. Het resultaat? Een tintelfrisse, 
transparante voorbereiding op de hoogwaardige 
voedingsstoffen van de overige producten van 
Clear.
 
Bij dagelijks gebruik na het reinigen en vóór het 
aanbrengen van de Skin Conditioner of Pure Cream 
sprayen over de huid. Gebruik van de Sparkling 
Spray na de Skin Conditioner en/of Pure Cream 
heeft bovendien een matterend effect.

C L E A R

Sparkling Spray

Aanbevolen producten: Cleansing Oil, Skin Conditioner, Pure Cream.

Zie ook www.huidcoach.nl

• Hydraterend
• Kalmerend
• Herstellend
• Zorgt voor een effectieve crème opname
• Matterende invloed
• Allergeenvrij

Verkrijgbaar in: 30 ml.

Ingrediënts: Aqua, Alcohol Denat., Sorbitol, Aloe Barbadensis Leaf Juice, Polyglyceryl-10 Laurate, Sodium PCA, Potassium 
Sorbate, Citric Acid, Glycerin, Biosaccharide Gum-1, Glyceryl Caprylate, Sodium Levulinate, Sodium Anisate, Sodium 
Benzoate, Sodium Sulfi te



Om in een natuurlijke topconditie te komen, kan de 
huid wel wat extra hulp gebruiken. De nieuwe Skin 
Conditioner is een intensief, allergeenvrij serum op 
basis van kwalitatief hoogwaardige ingrediënten, 
waaronder de vitamines A, E en F, omegavetzuren 
en Golden Seaweed. Dit rijke serum is ontwikkeld 
om voor elke denkbare huidconditie optimaal herstel 
te genereren.
 
Door de uitgekiende combinatie van huidherstellende 
ingrediënten werkt de Skin Conditioner beschermend 
tegen vochtverlies en invloeden van buitenaf. De 
huid is dankzij dit serum in staat zichzelf optimaal te 
herstellen en het verouderingsproces wordt vertraagd. 

De talgsubstantie wordt genormaliseerd en een 
eventuele verstoring in de vetstofwisseling wordt 
verminderd. Naast deze intensieve structurele en 
zichtbare huidverbetering heeft de Skin Conditioner 
krachtige antioxidant- en DNA- beschermende 
eigenschappen. De Skin Conditioner is een perfect 
kuurproduct als voorbereiding op elk nieuw seizoen, 
maar kan ook dagelijks worden gebruikt onder de 
Pure Cream bij de veeleisende en vermoeide huid.
 
U gebruikt enkele druppeltjes van de Skin Conditioner 
als kuur enkele malen in de week of dagelijks, onder 
de Pure Cream.

C L E A R

Skin Conditioner

Aanbevolen producten: Cleansing Oil, Sparkling Spray, Pure Cream.

Zie ook www.huidcoach.nl

• Herstellend en regenererend
• Normaliserend
• Verjongend
• Activerend op de doorbloeding
• Aanvullend op het vetoppervlak
• DNA-bescherming
• Ontstekingremmend
• Beschermend tegen vochtverlies
• Allergeenvrij

Verkrijgbaar in: 30 ml.

Ingrediënts: Caprylic/Capric Triglyceride, Helianthus Annuus Seed Oil, Cocoglycerides, Isoamyl Laurate, Tocopheryl 
Acetate, Linoleic Acid, Triticum Vulgare Germ Oil, Squalane, Laminaria Ochroleuca Extract, Tocopherol, Linolenic Acid



De Pure Cream staat garant voor een niet te missen 
zichtbare en voelbare huidverbetering, dankzij 
zuivere werkstoffen uit diverse natuurlijke bronnen 
zoals bijvoorbeeld druivenpit-, koolzaad-, jojoba 
-olie en natuurlijke vitamine E. Daarbij wordt het 
natuurlijke milieu van de huid gewaarborgd door 
de toevoeging van Sheabutter en aminozuren. De 
geavanceerde formule bevordert tevens op diverse 
fronten de natuurlijke beschermfunctie van de huid, 
waaronder de bescherming van het DNA. Het hoge 
gehalte aan antioxidanten zorgt voor een krachtige 
weerbaarheid tegen invloeden van buitenaf. De 
toevoeging van intensief hydraterende werkstoffen 
beschermt de huid tegen vochtverlies vanuit de 
diepere huidlagen. Tevens heeft de Pure Cream 

direct voelbare anti-irriterende, verzachtende en 
kalmerende eigenschappen. De luchtige formule 
wordt zeer snel door de huid opgenomen. Deze 
herstelt de huid niet alleen, maar stimuleert tevens 
haar natuurlijke herstellende vermogen. Het resultaat 
is een egale, gezonde en opvallend zuivere huid 
met een zachte glans die perfect gehydrateerd 
en optimaal beschermd is tegen de schadelijke 
invloeden van elke dag.
 
Na het zorgvuldig reinigen van de huid en eventueel 
eerst de Sparkling Spray en/of Skin Conditioner te 
hebben aangebracht, Pure Cream aanbrengen op 
de huid.

C L E A R

Pure Cream

Aanbevolen producten: Cleansing Oil, Sparkling Spray, Skin Conditioner.

Zie ook www.huidcoach.nl

• Zichtbare en voelbare huidverbetering
• Bevordert de natuurlijke bescherming van de huid
• Krachtige werking tegen vrije radicalen
• Anti-irriterend en kalmerend
• Stimuleert het natuurlijk herstellend vermogen van de huid
• Weldadig gevoel op de huid
• Ondersteunend bij de aanpak van fi jne rimpeltjes
• DNA-beschermend
• Verzachtend
• AllergeenvrijVerkrijgbaar in: 50 ml.

Ingrediënts: Aqua, Isoamyl Laurate, Cetyl Alcohol, Cocoglycerides, Sorbitol, Betaine, Glyceryl Stearate Citrate, 
Hydrogenated Vegetable Oil, Olus Oil, Caprylic/Capric Triglyceride, Butyrospermum Parkii Butter, Glyceryl Caprylate, 
Tocopheryl Acetate, Vitis Vinifera Seed Oil, Polyglyceryl-10 Laurate, Cetearyl Olivate, Galactoarabinan, Sorbitan Olivate, 
p-Anisic Acid, Bisabolol, Laminaria Ochroleuca Extract, Citric Acid, Glycerin, Biosaccharide Gum-1, Lecithin, Tocopherol, 
Ascorbyl Palmitate, Glyceryl Stearate, Sodium Levulinate, Sodium Anisate, Glyceryl Oleate





Geschikt voor huidtype I-II, 
wat staat voor de zeer lichte tot lichte huid.

Een nieuwe visie op zonbescherming bestaande 
uit 4 producten voor het beschermen én behouden 
van een mooie en gezonde huid in de zon. De 
zon perfectionerende werking is gebaseerd op de 
transmissie van zichtbaar licht voor huidverbetering 
en een uitgebalanceerde absorptie van UV licht. 
Deze innovatieve lijn is ontwikkeld, denkend vanuit 
huidtype en werpt een nieuw licht op effectieve 
zonbescherming!
Mensen met dit huidtype worden niet of nauwelijks 
bruin en verbranden bovendien snel. Dit huidtype 
vraagt om een SPF hoog, een hoge vorm van 
bescherming. In dit huidtype is niet alleen belangrijk 
een SPF te gebruiken, maar daarnaast ook te 
beschermen tegen vrije radicalen met antioxidanten, 
zoals de ingrediënten Macadamia olie en de 

vitamines C en E. Juvi Protect neemt daarnaast irritatie 
en roodheden weg en heeft een kalmerende functie 
dankzij Aloë Vera. Om bij deze, vaak kwetsbare 
huid, een optimaal resultaat te behalen wordt de 
vet/vochtbalans door o.a. vetzuren en lecithine 
aangevuld.
U gebruikt Juvi Protect bij huidtype I- II als dagelijkse 
dagcrème na het reinigen en eventueel peelen 
van de huid. Met licht masserende bewegingen 
aanbrengen. 

Juvi Protect laat zich goed combineren met alle 
hannah producten voor een nog intensievere 
voeding en bescherming. Van binnenuit kan Defence 
Complex 2 maal daags gebruikt worden. Op deze 
manier werkt u ook vanuit intern aan het verhogen 
van de voedingsstoffen en bescherming van de 
huid.

Juvi Protect

Aanbevolen producten: Cleansing Milk, Sensitive Skin Lotion, Vitamin Complex, Defence Complex

Voor een passend zonadvies kunt u bij uw huidcoach terecht.
Zie ook www.huidcoach.nl of www.zonverstandig.nl van het KWF.

• UV fi lter High (SPF 30)
• Kalmerend en verkoelend
• Aanvulling natuurlijke  vet/vochtbalans
• Anti irriterend en anti-fl ammatoir
• Bescherming tegen vrije radicalen

Verkrijgbaar in: 75 ml.

Ingrediënts: Aqua, Diethylamino Hydroxybenzoyl Hexyl Benzoate, Ethylhexyl Methoxycinnamate, C12-15 Alkyl Benzoate, 
Macadamia Ternifolia Seed Oil, Polyglyceryl-2 Dipolyhydroxystearate, Coco-Caprylate, Ethylhexyl Triazone, Glycerin, 
Bis-Ethylhexyloxyphenol Methoxyphenyl Triazine, Aloe Barbadensis Flower Extract, Polyglyceryl-4 Isostearate, Cera Alba, 
Butyrospermum Parkii Butter, Magnesium Sulfate, Phenoxyethanol, Isostearic Acid, Tocopheryl Acetate, Zinc Stearate, 
Benzoic Acid, Lecithin, Parfum, Inulin Lauryl Carbamate, Xanthan Gum, Dehydroacetic Acid, Ascorbyl Palmitate, Tocopherol, 
Benzyl Alcohol, Helianthus Annuus Seed Oil, Ethylhexylglycerin, Coumarin, Citronellol, Alpha-Isomethyl Ionone, Butylphenyl 
Methylpropional, Benzyl Benzoate, Linalool, Hydroxyisohexyl 3-Cyclohexene Carboxaldehyde

   SPF 30
  High protection

SUN PERFECTION



Geschikt voor huidtype II-III, 
wat staat voor de lichte tot getinte huid.

Een nieuwe visie op zonbescherming bestaande 
uit 4 producten voor het beschermen én behouden 
van een mooie en gezonde huid in de zon. De 
zon perfectionerende werking is gebaseerd op de 
transmissie van zichtbaar licht voor huidverbetering en 
een uitgebalanceerde absorptie van UV licht. Deze 
innovatieve lijn is ontwikkeld, denkend vanuit huidtype en 
werpt een nieuw licht op effectieve zonbescherming!
Mensen met dit huidtype zijn weliswaar gevoelig voor 
de zon, maar verbranden niet zo snel en worden 
relatief gemakkelijk bruin. Dit huidtype vraagt om een 
SPF medium, een middelmatige vorm van bescherming. 
Deze huidtypes zijn echter vaak wel gevoelig voor het 
verlies van voedingsstoffen, waardoor het noodzakelijk 
wordt deze aan te vullen door bijvoorbeeld de 
ingrediënten goudsbloem, soja, Sheabutter en de rijke 

basis van Macadamia olie. Tevens zal de High Quality 
een regenererende invloed uitoefenen op de huid door 
de toevoeging van vitamine A en paardenkastanje, 
waardoor de huid weer steviger aanvoelt. Mocht er 
onverhoopt te veel blootstelling zijn aan zonlicht, dan 
wordt de huid direct gekalmeerd door Aloë Vera.
U gebruikt High Quality bij huidtype II-III als dagelijkse 
dagcrème na het reinigen en eventueel peelen van de 
huid. Met licht masserende bewegingen aanbrengen. 
Voor een extra opbouwend effect in de natuurlijke 
bescherming kan er zowel van binnenuit als buitenaf 
behandeld worden door de 24 Complex te gebruiken.  

De High Quality laat zich goed combineren met de 
producten uit de Red Line voor een nog intensievere 
regeneratie. 

High Quality

Aanbevolen producten: Cleansing Milk, Sensitive Skin Lotion, Vitamin Complex, 24 Complex

Voor een passend zonadvies kunt u bij uw huidcoach terecht.
Zie ook www.huidcoach.nl of www.zonverstandig.nl van het KWF.

• UV fi lter Medium (SPF 15)
• Kalmerend en verkoelend
• Aanvulling natuurlijke  vet/vochtbalans
• Helpt een jeugdige uitstraling terug te brengen
• Verstevigend en conditionerend
• Verhoogd de weerstand
• Verbetering celvernieuwing 
• Vermindering transepidermaal vochtverlies

Verkrijgbaar in: 75 ml.

Ingrediënts: Aqua,Dicaprylyl Carbonate, Butyrospermum Parkii Butter, Macadamia Ternifolia Seed Oil, Diethylamino 
Hydroxybenzoyl Hexyl Benzoate, Ethylhexyl Triazone, Pentylene Glycol, Polyglyceryl-3 Dicitrate/Stearate, Cetearyl 
Alcohol, Ethylhexyl Methoxycinnamate, Glycerin, Bis-Ethylhexyloxyphenol Methoxyphenyl Triazine, Tocopheryl Acetate, 
Phenoxyethanol, Simmondsia Chinensis Seed Oil, Sodium Polyacrylate, Hydrolyzed Soy Protein, Panthenol, PEG-35 
Castor Oil, Caprylic/Capric Triglyceride, Aloe Barbadensis Flower Extract, Butylene Glycol, Lecithin, Parfum, Aesculus 
Hippocastanum Extract, Alcohol Denat., Allantoin, Dimethicone, Tetrasodium Glutamate Diacetate, Ethylhexylglycerin, 
Tocopherol, Bisabolol, Citric Acid, Ascorbyl Palmitate, Calendula Offi cinalis Flower Extract, Polysorbate 20, Benzyl Alcohol, 
Helianthus Annuus Seed Oil, Coumarin, Citronellol, Alpha-Isomethyl Ionone, Butylphenyl Methylpropional, Benzyl Benzoate, 
Linalool, Hydroxyisohexyl 3-Cyclohexene Carboxaldehyde, Calcium Pantothenate, Inositol, Linoleic Acid, Retinyl Palmitate, 
Potassium Sorbate, Trisodium EDTA, Biotin

   SPF 15
  Medium protection

SUN PERFECTION



Geschikt voor huidtype III-IV, 
oftewel de getinte tot donkere huid. 

Een nieuwe visie op zonbescherming bestaande 
uit 4 producten voor het beschermen én behouden 
van een mooie en gezonde huid in de zon. De 
zon perfectionerende werking is gebaseerd op de 
transmissie van zichtbaar licht voor huidverbetering 
en een uitgebalanceerde absorptie van UV licht. 
Deze innovatieve lijn is ontwikkeld, denkend vanuit 
huidtype en werpt een nieuw licht op effectieve 
zonbescherming!
De huid met dit huidtype bruint zeer snel en 
verbrandt bijna nooit. Echter deze huid heeft wel 
veel aanleg voor de vorming van huidverkleuringen 
en pigmentvlekken. Dit vraagt om een relatief 
lage mate van bescherming, oftewel SPF Low, 
waarbij zoethout hyperpigmentatie van dit huidtype 
effectief tegen gaat. Dit huidtype heeft naast de 
pigmentophopingen vaak ook te maken met een 
verhoogd verlies van vocht via de epidermis en een 
verstoorde barrièrefunctie, wat aangepakt wordt 

door de toegevoegde Niacinamide. De Macadamia 
olie zorgt voor een prachtig huidbeeld en werkt als 
een versterker van de vet/vochtbalans en vernuftige 
antioxidant. Dit laatste in samenwerking met de 
vitamines C en E. 
U gebruikt Fade Treatment bij huidtype III-IV als 
dagelijkse dagcrème na het reinigen en eventueel 
peelen van de huid. Met licht masserende 
bewegingen aanbrengen. Bij pigmentstoringen van 
andere huidtypes als eerste product na het reinigen 
op de pigmentstoringen aanbrengen. 
Uiteraard kunt u thuis de werking nog meer versterken 
door het gebruik van bijvoorbeeld Enzymatic Skin 
Peeling, Cell-Active en/of Oxys Genes. Door de 
activiteit en zuurstofvoorziening te stimuleren zal 
de huid nog beter in staat zijn om de ingrediënten  
te verwerken en wordt de functie van de huid nog 
meer geactiveerd, wat een beter en sneller resultaat 
geeft.
Bij pigmentstoringen kan er zowel van binnenuit als 
buitenaf behandeld worden door de Fade Complex 
te gebruiken.

Fade Treatment

Aanbevolen producten: Cleansing Milk, Active Lotion, Cell-Active, Fade Complex

Voor een passend zonadvies kunt u bij uw huidcoach terecht. 
Zie ook www.huidcoach.nl  of www.zonverstandig.nl  van het KWF.

• Oplichtend van binnenuit én buitenaf
• Aanvulling natuurlijke  vet/vochtbalans
• Optimalisering natuurlijk barrièrefunctie
• Stimulering collageenactiviteit
• Anti-irriterend 
• UV Filter low (SPF 10) gebaseerd op absorptie
• Doorbloeding verbeterend

Verkrijgbaar in: 75 ml.

Ingrediënts: Aqua, Glyceryl Stearate, C12-15 Alkyl Benzoate, Macadamia Ternifolia Seed Oil,Butylene Glycol, Cetearyl 
Alcohol, Ethylhexyl Triazone, Glycerin, Ceteareth-20,Dicaprylyl Carbonate, Diethylamino Hydroxybenzoyl Hexyl Benzoate, 
PPG-6-Decyltetradeceth-30, Ascorbyl Tetraisopalmitate, Bis-Ethylhexyloxyphenol Methoxyphenyl Triazine, Ceteareth-12,Cetyl 
Palmitate, Niacinamide, Tocopheryl Acetate, Phenoxyethanol, Caprylyl Glycol, Sodium Polyacrylate, Oryzanol, Glycyrrhiza 
Glabra Root Extract, Benzoic Acid, Parfum, Tetrasodium Glutamate Diacetate, Dehydroacetic Acid, Ginkgo Biloba Leaf 
Extract, Ethylhexylglycerin, Benzyl Alcohol, Coumarin, Citronellol, Alpha-Isomethyl Ionone, Butylphenyl Methylpropional, 
Benzyl Benzoate, Linalool, Hydroxyisohexyl 3-Cyclohexene Carboxaldehyde

   SPF 10
  Low protection

SUN PERFECTION




