
FILOSOFI

Ernæringseksperten Herbalife gir deg topp ernæring til din hud. Våre hudpleieprodukter 

inneholder over 15 vitaminer og botaniske ingredienser som daglig beriker din hud.

FORMEL

Få din hud til å se bedre ut med vår unike blanding av vitamin B3,  

antioksidantene vitamin C og E, aloe vera og andre botaniske ingredienser.

Herbalife SKIN er uten sulfater**, ikke tilsatt parabener***  

og er dermatologisk testet.

FØLELSE

Skjem deg selv bort med luksuriøse produkter; slapp av i silkemykt skum. 

Bli inspirert av strålende essensielle oljer og friske, fengslende dufter.

KJAPPE RESULTATER

Våre klinisk testede produkter hjelper deg med å oppnå optimale 

daglige resultater, inkludert mykere, glattere, mer strålende 

hud og en forminsket forekomst av fine linjer og rynker.

* Resultatene gjelder Line Minimizing Serum, Replenishing Night Cream, Daily Glow 

Moisturizer, SPF 30 Protective Moisturiser, Hydrating Eye Cream og Firming Eye Gel.

** Uten sulfater gjelder skummende renseprodukter: Soothing Aloe Cleanser, 

Polishing Citrus Cleanser og Instant Reveal Berry Scrub.

*** Ikke tilsatt parabener gjelder ikke SPF 30 Protective Moisturiser.

Intelligent hudernæring
Resultater på 7 dager.*

KUN  
TILGJENGELIG  

HOS DITT

SELVSTENDIGE  
HERBALIFE-

MEDLEM

Ditt Selvstendige Herbalife-medlem er:

Ytre ernæring

• TRINN 1. RENGJØRE

• TRINN 2. OPPFRISKE

• TRINN 3. BEHANDLE

• TRINN 4. MÅLRETTE

• TRINN 5. FUKTE

Soothing Aloe Cleanser

En forfriskende, mild ansiktsrens med aloe vera som etterlater huden 

din ren og vidunderlig myk.

• Aloe vera-basert ansiktsrens med en frisk og mild duft. Perfekt for 

normal til tørr hud.

• Silkemykt skum fjerner varsomt overflødig olje, skitt og lett makeup 

fra huden uten å irritere.

• Aloe vera mykgjør og fukter huden.

• Ikke tilsatt parabener. Uten sulfater. Dermatologisk testet.

Eksklusiv formel med: vitamin B3, antioksidantene vitamin C og E, 

aloe vera, kokosbaserte renseingredienser.

150 ml tube  #0765

Tørr til normal hud

Bruksanvisning

Masser forsiktig på fuktig hud med sirkulære bevegelser.  

Rens med varmt vann, klapp tørt. Fortsett med ansiktsvann,  

serum og fuktighetskrem.

Bruk morgen og kveld.
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