NEW SUPERFOOD
FACIAL OIL
Skin Health in a Bottle

The Power of

9

Broccoli Seed Oil
Poppy Seed Oil
Cucumber Seed Oil
Macadamia Oil
Rice Bran Oil
Daikon Radish Oil
Rosehip Seed Oil
Flax Seed Oil
Meadowfoam Seed Oil

FEED YOUR SKIN

NY
SUPERFOOD FACIAL OIL
FEED YOUR SKIN WITH THE SUPERFOOD FACIAL OIL BY ELEMIS
Med sin delikate silkekonsistens og nydelige duft kombinerer den nye Superfood Facial Oil kraften fra
«superfood» med den samme vitenskap og ekspertise som alltid ligger bak enhver ELEMIS formula.
Det som er godt for kroppen er godt for huden og superfood er en kraftpakke av næringsstoffer. Derfor
har ELEMIS utviklet en ansiktsolje hvor huden får glede av alle de ernæringsmessige fordelene som
finnes i disse naturlig potente råvarene. Med sitt rike innhold av antioksidanter og mineraler vil
Superfood Facial Oil fungere som en personlig trener for huden. Den vil holde huden myk, smidig,
elastisk, sterk og ikke minst sunn. Dette er et produkt for alle aldre – et viktig tilskudd i din daglige
hudpleie.
Denne nyskapende oljen er fylt opp med antioksidanter og fettsyrer. Brokkolifrøolje leder an i tilførselen
av mineraler, og sørger for fuktighet og en mykere hud. Linfrøolje kan skilte med høye nivåer av
Omega - 3, som beroliger og forsegler fuktighet i huden, mens Vinterreddik bidrar til at alt absorberer slik
at huden får økt nivå av næring. Hudstrukturen blir forbedret, hudhelsen opprettholdes. Resultatet er hud
som er rikt «foret» og det synes!
Fyll opp huden med det fineste naturen har å tilby støttet av vitenskapen fra Elemis, og se huden
blomstre. Dette er hudhelse på flaske.
“ELEMIS has always educated on the benefit of oils whatever your skin type so when we created Superfood Facial Oil
we wanted to make a definitive facial oil packed with nutrition for the skin. With the pace of life today, we know we
should be eating better to ensure the skin is functioning at an optimal level but this is not always possible. Superfood
Facial Oil delivers an easily-absorbed booster of vitamins, omegas and anti-oxidants directly to the skin for natural
radiance and luminosity.”
Noella Gabriel, Co-Founder and Creator of ELEMIS Therapies

BOOST DITT ELEMIS HUDPLEIEPROGRAM
Ansiktsbehandlingen Superfood Pro-Radiance er en nærings-boost for stresset og grå/gusten hud. Den er rik på superfood,
essensielle mineraler og sporelementer; magnesium, kalium, sink, Vitamin A og E. Sammen danner dette en mineralarmé som
restarter trett og matt hud.
Denne behandlingen gjenoppretter fuktighet, gir mye næring, renser og fyller opp huden med kraftfulle energigivende
næringsstoffer. Huden blir stressfri og strålende med en god hudhelse.

Nøkkelingredienser
Brokkolifrøolje

Agurkfrøolje

Vinterrredikkolje

Med høyet innhold av vitamin C,
antioksidanter og næringsstoffer
vil Brokkolifrøolje gjøre huden
myk, smidig og strålende.

Rik på Omega-6, vitamin B1,
vitamin C og tokoferol vil denne
oljen bidra til å holde på
fuktighet og gjøre huden myk.

Denne oljen har god evne til å
absorbere og trekker derfor
dypere ned i epidermis og
styrker næringsopptak fra
innsiden.

Linfrøolje

Macadamiaolje

Meadowfoam Seed Oil

Har et høyt innhold av Omega3 som bidrar til å redusere
rødhet. Forsegler fuktighet i
huden og gir en forbedret
hudtone.
.

Med sitt sjenerøse innhold av
Omega-3, 6,7 samt Oleic syre
vil denne oljen gi huden en fluffy
følelse og tilføre ny glød.

Limnanthes alba oljens lange
kjeder av fettsyrer gir en
luksuriøs følelse til huden. Den
bidrar til å holde på hudens
naturlige fuktighet motvirker
tørrhet og gjør huden myk.

Valmuefrøolje

Riskliolje

Nypefrøolje

På grunn av sitt høye
innhold av linoleic (Omega6) og oleic (Omega-9) syre
vil denne oljen bidra til å
berolige huden, gi fuktighet
og næring.

Naturlig rik på Vitamin-E har
denne oljen høy oksidativ
stabilitet samtidig gir den huden
næring som virker myk- og
smidiggjørende.

Er en utmerket kilde til
essensielle fettsyrer som
bidrar til å opprettholde
hudens naturlige
fuktighetsbarriere. Huden blir
myk og smidig.
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