
FILOSOFIE

Herbalife SKIN is oplossingsgerichte huidverzorging die meer dan 15 vitaminen  

en botanische extracten combineert met bewezen wetenschap voor 

een luxe ervaring en een stralend uitziende huid.

FORMULE

Verbeter uw huid met een optimale mix van Vitamine B3, antioxidant 

vitaminen C en E, Aloë vera en andere botanische ingrediënten.

Herbalife SKIN is een sulfaatvrije** lijn zonder toegevoegde 

parabenen*** en is dermatologisch getest.

VOEL

Verwen uzelf met weelderige texturen, verzacht uw huid met zijdezacht schuim. 

Laat uzelf inspireren door glimmende essentiële oliën en frisse, hippe geuren.

SNELLE RESULTATEN

Onze klinisch geteste producten helpen u dagelijks optimale 

resultaten te behalen waaronder een zachtere, gladdere stralende 

huid en verminderde zichtbaarheid van fijne lijntjes en rimpels.

* Resultaten zijn van toepassing op Lijn minimaliserend Serum, Herstellende Nachtcrème, 
Dagelijkse Glow Moisturiser, SPF 30 Beschermende Moisturiser,  

Hydraterende Oogcrème en Verstevigende Ooggel.
** Sulfaatvrij is van toepassing op de schuimende reinigingsproducten:  

Verzachtende Aloë Cleanser, Egaliserende Citrus Cleanser en Exfoliërende Berry Scrub.
*** Geen toegevoegde parabenen is niet van toepassing op de Beschermende Moisturiser SPF 30.

Excellente voeding voor de huid.
Binnen 7 dagen resultaat.*
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Beschermende Moisturiser 
SPF 30

Langdurige hydratatie maakt de huid glad en zacht. Biedt een breed 
spectrum UVA/UVB bescherming.

• Helpt de zichtbaarheid van fijne lijntjes en rimpels in slechts
7 dagen te verminderen.*

• Verdubbelt de vochtwaarden van de huid gedurende acht uur.**

• De huid ziet er stralend uit en voelt zachter en gladder in slechts
7 dagen.**

• Biedt een breed spectrum aan UVA/UVB bescherming.

• Dermatologisch getest.

Exclusief geformuleerd met: Vitamine B3, antioxidant Vitaminen C en 
E en Aloë vera, macademia-olie, komkommerextract, peptide.

50 ml pompje #0828

Gebruik

Aanbrengen zoals gewenst – 15 min voor blootstelling aan de zon. 
Gebruik een waterresistente zonnebrand crème bij zwemmen 
of transpireren.
Elke twee uur opnieuw aanbrengen.

* Klinisch getest bij proefpersonen op de ruwheid van de huid gemeten door Visioscan en Reverse Photo Engineering na nul, zeven en 42 dagen.
** Getest bij proefpersonen waarbij de vochtwaarden van de huid na perioden van acht uur gemeten werden. De huid van 100% van de proefpersonen toonde significant hogere vochtwaarden na acht uur vergeleken met voor de behandeling.
*** Getest bij proefpersonen en gemeten door een visueel expert na vier en zeven dagen. Gemiddeld was er een verschil van 46% waarneembaar in de huid van proefpersonen over de verschillende geteste parameters.
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