NIEUW
Omega+ Complex

Reinigingsbalsem

Één reiniger. Driedubbele werking.
Maak kennis met de nieuwe Omega+ Complex Reinigingsbalsem
De nieuwste innovatie van Paula’s Choice Skincare is de Omega+ Complex Reinigingsbalsem. Deze zachte balsem met een rijke,
fluweelzachte textuur bevat de omega’s 3, 6 en 9, die de huid op milde wijze reinigen en voeden. Het resultaat? Een zachtere,
gladdere en meer gehydrateerde teint.
Verkrijgbaar vanaf 15 juni 2021 op paulaschoice.nl
Omega+ Complex Reinigingsbalsem: full size € 28
De Omega+ Complex Reinigingsbalsem heeft een drievoudige werking:
•
•
•

Verwijdert make-up en SPF. De zachte balsem verwijdert op milde, maar effectieve wijze onzuiverheden,
zonnebrandcrème en make-up.
Reinigt. Grondig, maar ultra-zacht. Rijk, maar niet vet: de balsem reinigt de huid volledig zonder de huidbarrière te
verstoren.
Hydrateert. De balsem spoelt alles schoon en laat een zachte, soepele en frisse huid achter met een stralende teint.

Omega-vetzuren vormen de essentiële bouwstenen van de oppervlaktelagen van de huid en zorgen voor een gladdere, egalere,
gezondere en jonger uitziende teint, ongeacht leeftijd of huidtype. Plaatselijk aangebrachte omega-vetzuren hebben een uniek
vermogen om de huidbarrière te versterken, hydratatie te verhogen en de huid te beschermen tegen schadelijke invloeden van
buitenaf. Ook kalmeren ze factoren die zorgen voor een gestreste, reactieve huid.

Ingrediënten in de spotlight
+ Jojoba-olie: een mengsel van vloeibare wassen en omega 3 & 6 vetzuren uit de jojobaplant, gemengd met jojobaolie. Het mengsel verzacht en verzorgt de huid en is vanwege de zijdezachte textuur makkelijk over het huidoppervlak
te verdelen. Jojoba-olie werkt zeer verzachtend, maar is niet vet en kan hardnekkige make-up-resten verwijderen
zonder dat het nodig is hard over de gezichtshuid te wrijven.
+ Moerasbloemzaadolie: een uiterst stabiele plantaardige olie, bestaande uit lange-keten omega-9-vetzuren die in
huidverzorging verzachtend werken en vochtverlies tijdens het reinigen voorkomen. De olie is rijk, maar niet vettig
en speelt een grote rol bij het fluweelzachte gevoel tijdens het afspoelen.
Informatie over het product
De Omega+ Complex Reinigingsbalsem zit in een ondoorzichtige tubeverpakking om te voorkomen dat de licht- en
luchtgevoelige ingrediënten afbreken. Zo blijven ze van de eerste keer gebruik tot de laatste keer effectief. Geschikt voor alle
huidtypen.
Hoe te gebruiken
Masseer zachtjes een kleine hoeveelheid op een natte of droge huid. Goed afspoelen met lauw water. Voor een intensievere
reiniging 60 seconden laten inwerken en vervolgens verwijderen met een zacht washandje.

Paula’s Choice combineert de kracht van omega’s in een lijn producten, die allemaal geschikt zijn voor alle huidtypen en die
elk een exclusieve mix bevatten van natuurlijke omega 3-, 6-, en 9-vetzuren.

NEW
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Reinigingsbalsem

Omega+ Complex Serum

Omega+ Complex
Oogcrème

Omega+ Complex
Nachtcrème

Het bekroonde Omega+ Complex Serum (€ 38) hoort ook bij de Omega+ Complex Collectie (verkrijgbaar op paulaschoice.nl),
net als de Omega+ Complex Nachtcrème (€ 36) en de Omega+ Complex Oogcrème (€ 36). Het serum en de nachtcrème
bevatten hetzelfde belangrijke omega complex, maar in het serum zit een hogere concentratie. De nachtcrème heeft ook
herstellende karité-boter, aminozuren, niet-irriterende plantaardige oliën, omega-9 oliezuur en verzachtende antioxidanten
als ingrediënten. Het serum bevat vitamines C en E, een grotere hoeveelheid glycerine en pruimenolie met omega-9
voordelen. De multi-actieve oogcrème is geformuleerd met omega’s uit avocado, passiefruitolie, een mix van verhelderende
planten en niacinamide. Deze combinatie van ingrediënten verzachten fijne lijntjes, versterken het huidoppervlak, hydrateren
snel vochtarme plekjes en verminderen de zichtbaarheid van donkere kringen onder de ogen.
Voor media-aanvragen of voor contact met een expert van Paula’s Choice kan er contact worden opgenomen met Claudia
Kasteel van SimplyPR | c.kasteel@simplypr.nl |+31 (0)20 776 77 56

