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Anti-aging concentraat

PEPHA- TIGHT

10 natuurlijke,
plantaardige
ingrediënten

De complete formule zorgt dankzij de
ingrediënten SYN-AKE en PEPHA-TIGHT
van Swiss Pentapharm voor een baby zachte,
stevige en elastische gezichtshuid. De ingrediënten werken vooral goed op de gezichtshuid
omdat deze van nature elastischer is. AGEFIT
verbetert de textuur van de huid die lijntjes of
rimpels vertoont. Het zorgt voor een effectieve
vermindering van rimpels rond ogen, mond en
voorhoofd, die vaak dieper zijn dan de lijntjes
op andere delen van het gezicht en die het
gevolg zijn van huidveroudering.

Aanwijzingen voor het gebruik

SYN-AKE

1. Agefit kan direct op de schone huid worden aangebracht of na het aanbrengen van
make-up.
2. Druk één keer zachtjes op het bolvormige doseerpompje.
3. Neem een kleine druppel in de schone handen en breng direct aan op fijne lijntjes
en rimpels die u wilt doen vervagen (wallen, kraaienpootjes, voorhoofdrimpels,
fronsrimpels, neus-lippenplooien, kinplooien).
4. Breng Agefit aan door zachtjes met de vingertoppen op de huid te kloppen. Houd
uw gezicht ontspannen en uitdrukkingloos tijdens het aanbrengen en laten intrekken
van het product.
5. Laat 60 seconden intrekken om ervoor te zorgen dat het volledig door de huid
wordt opgenomen.

Innovatief ingrediënt dat de elasticiteit van de huid helpt verbeteren.
Voor SYN-AKE is een Europees octrooi verleend aan Swiss
Pentapharm. Dankzij de innovatieve werkstoffen wordt het snel en
eenvoudig door de huid opgenomen, waardoor het de elasticiteit van
de huid verbetert.
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Aanbevelingen:
* Voor een natuurlijk resultaat kunt u een kleine hoeveelheid over uw make-up heen
aanbrengen.
* Op een koele, droge plaats bewaren.
* Voorkom directe blootstelling van het product aan zonlicht.
* Houd de verpakking goed gesloten tussen elk gebruik.

Vragen en antwoorden
V: Wat is het beste moment van de dag om Agefit te gebruiken?
Aanbevolen wordt het product ’s morgens in de laatste fase van de gezichtsverzorging
te gebruiken.

Voor / Na

Verbetert de elasticiteit en bevat huidbeschermende werkstoffen van
Swiss Pentapharm.

PEPHA-TIGHT
Verbetert de elasticiteit van de huid in korte tijd, beschermt de
huidcellen tegen oxidatieve stress en versterkt de natuurlijke
huidbarrière.
PEPHA-TIGHT

heeft een aanspannend effect en helpt zo om de huid er
jonger uit te laten zien.

10 natuurlijke ingrediënten

V: Wat is de juiste hoeveelheid die ik per keer moet gebruiken?
Neem een hoeveelheid ter grootte van een kleine druppel en verdeel deze over de
zone die u wilt verbeteren.
V: Wanneer moet Agefit worden aangebracht als ik make-up gebruik?
Gebruik het product na het aanbrengen van make-up, volgens de hierboven vermelde
aanwijzingen.
V: Hoe lang blijft het effect zichtbaar?
Het effect is direct zichtbaar en houdt 8 uur aan. Zichtbare verbetering van de
elasticiteit en vermindering van rimpels treedt op na 30 dagen dagelijks gebruik.
V: Kan het product alleen rond de ogen worden gebruikt?
Het product kan op verschillende delen van het gezicht worden gebruikt, op die zones
waar diepe rimpels of fijne lijntjes voorkomen.

Waarschuwingen
1. Mocht een van de volgende symptomen optreden, staak dan het gebruik en
raadpleeg een dermatoloog.
A. Huidveranderingen zoals roodheid, zwelling of jeuk.
B. Symptomen die optreden als gevolg van direct zonlicht.
2. Niet aanbrengen op delen van de huid met open wondjes, krasjes of littekens.
3. Voorzorgsmaatregelen voor bewaring en gebruik.
A. Na gebruik de dop op de flacon terugplaatsen.
B. Buiten het bereik van kinderen houden.
C. Niet blootstellen aan extreme temperaturen of direct zonlicht.

10 gepatenteerde, natuurlijke, plantaardige ingrediënten waaronder zoethoutwortel,
Pleuropterus multiflorus TURCZ, Phelinus linteus, moerbeiwortel, sophorawortel, Cimicifuga
heracleifolia, zwart sesamzaad, Angelica gigas nakai, Paeonia japonica en Scutellaria
baicalensis. Deze ingrediënten helpen om de huid gezond te houden, te voeden en er
stralend uit te laten zien.

Ingrediënten
Aqua, Glycerin, Sodium Silicate, Propylene Glycol, Cellulose Gum, Magnesium Aluminum
Silicate, Peg-60 Hydrogenated Castor Oil, 1,2-Hexanediol, Caprylyl Glycol, Parfum,
Trideceth-10, Butylene Glycol, Illicium Verum Fruit Extract, Adenosine, Dipeptide Diaminobutyroyl Benzylamide Diacetate, Pullulan, Nannochloropsis Oculata Extract, Angelica Gigas
Root Extract, Cimicifuga Racemosa Root Extract, Glycyrrhiza Glabra Root Extract, Morus
Alba Bark Extract, Paeonia Albiflora Root Extract, Phellinus Linteus Extract, Phenoxyethanol,
Polygonum Multiflorum Root Extract, Potassium Sorbate, Scutellaria Baicalensis Root
Extract, Sesamum Indicum Seed Extract, Sodium Benzoate, Sophora Flavescens Root
Extract

*De resultaten kunnen variëren, afhankelijk van de leeftijd en conditie
van de huid.
*De gebruiker zal verbeteringen in de huidtextuur opmerken, zelfs
indien het product niet wordt gebruikt.

