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md formulations

Weg met de

Pigmentvlekken
Pigmentvlekjes, een oneffen huid en
huidverkleuringen verraden dat een huid
verouderd of beschadigd is. Gelukkig
hoeft niemand daarin te berusten, dankzij
het bestaan van de Vit-A-Plus Illuminating
lijn van md formulations.

Deze producten en behandelingen zijn uitsluitend
verkrijgbaar
bij In & Out
Praktijk voor
Deze producten
en Beauty
behandelingen
zijn uitsluitend
verkrijgbaar bij deen
professionele
schoonheidsinstituten.
Huidverbetering
Huidverzorging.
Maak gerust Maak
gerust vrijblijvend en kosteloos een afspraak. Elke
vrijblijvend
en kosteloos een afspraak. 06-24138822 of
‘mdfomulations Skin Care professional’ zal graag bereid zijn,
www.inandoutbeauty.nl
voor meer
informatie
Md Kijk voor
samen met jou naar de beste
oplossingen
te zoeken.
Formulations
Skin
Care
Professional'
zal
graag
een geschikt schoonheidsinstituut bij jou in debereid
buurtzijn
op
www.mdformulations.nl
samen met jou naar de beste oplossingen te zoeken.

Waardoor ontstaan vervelende huidproblemen als pigmentvlekken
precies? Daar zijn meerdere oorzaken voor aan te wijzen. Zoals
jarenlang jezelf (onbeschermd) blootstellen aan de zon; door acné

natuurlijke plantenextracten zorgen voor een snel resultaat en
dragen sterk bij aan een verbetering van de natuurlijke
huidweerstand.

Een mooie huid is voor iedereen
weggelegd
of medicijnen. Ook hormonale veranderingen kunnen van invloed
zijn. Wil je weten hoe je van die onregelmatige, donkere
huidverkleuringen af kunt komen? Lees dan vooral door!

Vit-A-Plus Illuminating
Laser Spot Treatment
Met de handige, automatische click-brush pen veeg je hardnekkige
ouderdomsplekjes heel gemakkelijk weg, evenals sproetjes en
littekens door acné. Deze doeltreffende en ‘zachte’ formule licht
huidverkleuringen heel snel weer op. Terwijl glycolzuur het laagje
van het beschadigde huidoppervlak oplost, zorgen de pure retinol,
vitamine A en C, moerbei en zoethoutextracten ervoor, dat verdere
verkleuring uitblijft.

Vit-A-Plus Illuminating Serum
Deze unieke formule brengt balans in de huid door zijn rijke
samenstelling aan huidoplichtende ingrediënten. De actieve antiverouderingseigenschappen van glycolzuur, vitamine A en C en

De producten van md
formulations zijn erkend
door
the
American
Cancer
Foundation. Dat betekent een officiële bevestiging van hun
werking en de optimale bescherming die
zij bieden tegen schadelijke inwerkingen
van UV stralen (die,
zoals bekend, uiteindelijk kunnen leiden
tot huidkanker).

Reinig de huid grondig en dep hem droog.
Daarna scrubben met de md formulations
face&body scrub. Breng vervolgens een
gelijkmatig laagje aan op je gezicht en hals
(ogen vermijden!). Laat het masker 10 tot 15
minuten inwerken. Verwijderen met warm
water en afdrogen. Toepassing: 1 tot 2 keer
per week.

Vit-A-Plus Illuminating
Mask, 75ml/ € 48,70

Vit-A-Plus Illuminating
Serum, 30ml/ € 79,15

Vit-A-Plus Illuminating
Laser Spot Treatment,
€ 58,75
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