Paula’s Choice lanceert twee nieuwe anti-age producten met CBD
CBD Skin Transformative Treatment Milk en CBD Olie + Retinol
Paula’s Choice Skincare lanceert twee nieuwe producten die gebruikmaken van de kracht van CBD. Door
huidveroudering bij de bron aan te pakken resulteert dit in een gekalmeerde en zichtbaar jonger
uitziende huid.
Beschikbaar vanaf 4 februari 2021.
CBD Skin Transformative Treatment Milk: full size € 49 – 30ml.
CBD Olie + Retinol: full size € 54 – 30ml.
Pure CBD (cannabidiol) is een wetenschappelijk bewezen effectief ingrediënt. Wanneer CBD op het
huidoppervlak wordt aangebracht beïnvloedt het factoren in de huid die tekenen van veroudering
veroorzaken, nog vóór ze zichtbaar worden. CBD wordt geroemd om zijn kalmerende eigenschappen, een
game changer in de wereld van huidverzorging. Het zorgt ervoor dat je huid zich beter kan verweren tegen
externe en interne invloeden en hier minder schade van ondervindt.
CBD Skin Transformative Treatment Milk
De bewezen effectieve CBD Skin Transformative Treatment Milk zorgt ervoor dat de reactiviteit
van de huid wordt verminderd. Het kalmeert de factoren in de huid die bij gevoeligheidsreacties
opspelen. Deze factoren vormen de bron van veel huidproblemen zoals een verstoorde
vochtbalans, een vette huid, puistjes, verkleuringen en rosacea-gevoeligheid. Gelukkig heeft
cannabidiol hier een antwoord op: het ingrediënt vertelt huidcellen dat ze zich rustiger moeten
gedragen wanneer ze geconfronteerd worden met externe en interne stressfactoren. Dit helpt
huidcellen
normaal
te
functioneren
en
in
balans
te
blijven.
Het met cannabidiol verrijkte melk-treatment stopt tekenen van huidveroudering door
gevoeligheidsreacties van de huid te verminderen. Verkleuringen, textuur-veranderingen en
roodheid nemen af, met een gezonde en jonger uitziende huid als resultaat. De gewichtloze
melk-textuur dringt gemakkelijk door in de huid, helpt de huidbarrière te herstellen, houdt de
huid vitaal en heeft een kalmerend effect op alle huidtypen.
De werking van full spectrum cannabidiol (wat betekent dat het alle elementen van de originele
hennepplant bevat) wordt versterkt door huidaanvullende bernagiezaad-olie en meadowfoamolie. Daarnaast bevat het ook hydraterende triglyceriden en kalmerende Aziatische waternavel.
Deze kalmerende ingrediënten werken samen met CBD om huidveroudering en andere huidproblemen bij
de bron aan te pakken. Vanaf het eerste gebruik remt deze transformerende mix stressfactoren af, verfrist
het de huidteint en vermindert het de overgevoeligheid.

Een inkijkje in het hoofdingrediënt
Paula’s Choice CBD Skin Transformative Treatment Milk bevat 150mg full spectrum van hennep afgeleid
cannabidiol (CBD). CBD kalmeert (over)gevoeligheid van de huid door huidcellen aan te moedigen om zich
rustiger te gedragen. Overgevoeligheid uit zich in roodheid, een strakke huid, huidschilfers, een ruwe
huidtextuur, dofheid en tekenen van veroudering. Regelmatig gebruik van dit treatment helpt bij het
kalmeren van een gestreste huid. Dit resulteert in een kalme, gezonde en jeugdige huidteint.
Productinformatie
De CBD Skin Transformative Treatment Milk heeft een melkachtige olie-textuur en is verkrijgbaar in een
ondoorzichtige verpakking van 30ml die de formule beschermt tegen licht en lucht. Het is geschikt voor alle
huidtypen.
Hoe te gebruiken
Breng één of twee keer per dag een kleine hoeveelheid aan op je gezicht en nek. Eindig overdag altijd met
een SPF van 30 of hoger.
CBD Olie + Retinol
Retinol is een bekend ingrediënt in de beauty-wereld, onderzoeken onderstrepen het als één van de meest
effectieve anti-aging ingrediënten. Het gebruik van retinol op het huidoppervlak herstelt de opbouw van
collageen, bevordert een jeugdige huidteint en herstelt de huidbarrière – naast vele andere voordelen.
Waarom heeft Paula’s Choice besloten om CBD en retinol samen te voegen in één product? De twee
ingrediënten werken simpelweg briljant samen om tekenen van huidveroudering te verminderen. Beide
ingrediënten communiceren op cel niveau: retinol vertelt huidcellen om zich jonger en gezonder te
gedragen en CBD geeft huidcellen mee kalm te blijven wanneer ze worden geconfronteerd met schadelijke
stoffen. Samen helpen deze ingrediënten de huid te verzachten en alle huidlagen te kalmeren.
Paula’s Choice CBD Olie + Retinol is een plantaardige, op olie gebaseerde formule met een zijdezachte,
lichtgewicht-textuur. Full spectrum cannabidiol is gemengd met 0.5% retinol, een krachtige combinatie. De
olie heeft een speciaal afgiftesysteem: natuurlijk squalaan en hydraterende triglyceriden zorgen ervoor dat
zowel CBD als retinol beter beschikbaar worden voor de huid.

Een inkijkje in de hoofdingrediënten
150mg full spectrum, van hennep afgeleid cannabidiol (CBD) helpt de reactie van de huid op
externe stressfactoren te verminderen. Het vermindert roodheid, een strakke huid,
huidschilfers, een ruwe textuur, dofheid en tekenen van huidveroudering door huidcellen
te vertellen dat ze zich kalmer moeten gedragen. Regelmatig gebruik kalmeert een gestreste
huid – voor een gezonde, jonger uitziende huid.
0.5% retinol: vitamine A is een krachtig anti-aging ingrediënt dat de huid meegeeft zich
jonger te gedragen. Het vermindert zichtbaar fijne lijntjes, rimpels en maakt de huidbarrière
sterker. Retinol heeft het unieke vermogen om huidcellen te vertellen hoe ze zich op een
gezonde manier horen te bewegen door de huid. Door gezonde en stabiele huidcellen te
creëren verbetert retinol laag voor laag de uitstraling van de huid.
Productinformatie
De CBD Olie + Retinol heeft een lichtgewicht olie-textuur en zit in een glazen flesje van 30ml
met een pipet, waardoor het gemakkelijk wordt om het product goed te doseren. De
verpakking heeft aan de binnenkant een speciaal stop-systeem om te voorkomen dat lucht terug het flesje
in wordt geduwd bij het gebruik van het pipetje. Zo blijft de formule goed beschermd. Het is geschikt voor
alle huidtypen.
Hoe te gebruiken
Gebruik dit product één keer per dag. Doseer 2-3 druppels in de palm van je hand en breng deze vervolgens
aan op je gezicht en hals. Eindig overdag altijd met een SPF van 30 of hoger.
Wat is het verschil tussen de CBD Skin Transformative Treatment Milk en de CBD Olie + Retinol?
Beide producten bevatten CBD om tekenen van huidveroudering te voorkomen door het bij de bron aan
te pakken en de huid te kalmeren. Voor wie op zoek is naar een preventieve oplossing voor een ouder
wordende huid is de CBD Skin Transformative Treatment Milk een perfecte uitkomst. Het kalmeert,
verzacht en egaliseert de huid zichtbaar. De CBD Olie + Retinol voorkomt niet alleen tekenen van
huidveroudering maar vermindert ook tekenen van huidveroudering die al zichtbaar zijn, met dank aan de
retinol-mix. Fijne lijntjes, rimpels en verlies van stevigheid worden zichtbaar minder. De formule bevat een
concentratie van 0.5% retinol: een geschikte tussen-optie voor wanneer je huid een hogere concentratie
retinol niet goed tolereert.
De producten zijn vanaf 4 februari 2021 verkrijgbaar.
Voor media-aanvragen of voor contact met een expert van Paula’s Choice kan er contact worden
opgenomen met Charlotte Verviers van SimplyPR | c.verviers@simplypr.nl |+31 (0)20 776 77 56

