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Slik tar du vare på huden din i høst

Høstkulden kommer snikende, og mange kan føle at huden mister sin glød og fuktighet med det kjølige været.
Dagene blir kortere og luften blir tørrere, og sammen med kulden har disse faktorene stor påvirkning på huden
din. Heldigvis finnes det måter å opprettholde fuktigheten i huden på. Glo Skin Beautys skrubber gir nytt liv til
din hud, og gjenoppretter den gløden du er ute etter.

Bryter ned urenheter uten å irritere
Etter en lang sommer har huden blitt eksponert for mye
sol. Sol øker dannelsen av døde hudceller. Derfor er
det lurt å benytte seg av en god skrubb på høsten, som
renser huden for urenheter og reparerer.
Glo Skin Beautys eksfolianter peeler bort døde
hudceller fra overflaten uten å skade. Samtidig bevares
fuktbalansen i huden.
Kjenn at huden styrkes, og blir myk og glødende igjen
med skrubbene fra Glo Skin Beauty.
Veil. pris:
Gentle Enzym Exfoliant: 540,Pumpkin Enzyme Scrub: 525,-

Eksfolianter til alle hudtyper
Å innføre gode hudpleierutiner er alfa og omega for
en sunn og frisk hud. Jevnlig eksfoliering av huden
stimulerer cellefornyelsen i huden og gir liv og glød til en
gusten hud.
Velg riktig eksfoliant ut ifra hudtype og hudtilstand;
Gentle Enzyme Exfoliant er en mild enzym-peel til
hjemmebruk for en sensitiv hud som ikke tåler mekanisk
eksfoliering så godt. Brightening Polish er perfekt for
deg som opplever hyperpigmentering i huden da den
inneholder naturlige lysnere for en jevnere hudtone.
Refresh Facial Polish og Pumpkin Enzyme Scrub
inneholder både jojoba-perler og enzymer for både
kjemisk og fysisk eksfoliering av huden, disse passer for
alle hudtyper uten sensitiv hudtilstand.
Alle eksfoliantene til Glo Skin Beauty inneholder
miljøvennlige korn, og er fullstendig fri for mikroplast.
Veil. pris:
Refresh Facial Polish: 365,Brightening Polish: 850,-

#DISCOVERYOURGLO #GLONORWAY
Cosmedic har siden høsten 1998 vært totalleverandør av avanserte hupleieprogram til dermatologisk og kjemiske behandlinger for leger og
hudpleieklinikker over hele Norge og Sverige. Cosmedic er leverandør av aesthetic line, ST medical cosmetic, Glo Skin Beauty, Focus Pinsett,
Master Brush, MASQ+ og Z Fill.
For ytterlige informasjon, bilder eller produktprøver vennligst kontakt: Annelie Lindwall Brunsvik
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