Van vermoeid naar stralend in 15 minuten!
Kalmerend en verkwikkend

LOOkX O2 Relax eye & face mask
P Mild
perfect uitgebalanceerd en bewezen effectief voor elke huid, van gevoelig tot vet

P Hydratatie & zuurstof boost
voor een onmiddellijke oppepper

P Vermindert roodheid en irritatie
een slimme combinatie van genezende en histamine-blokkerende ingrediënten

P Zacht exfoliërend effect
haalt die frisse gloed naar boven, maar mild genoeg voor elke huid

P Dag of nacht
een oppepper overdag of een extra intense boost als nachtmasker

P Oogcontour
uniek en fantastisch voor een uitgeruste look:
mag ook op je oogcontour!

Merlot druif extract
anti-histamine, kalmeert roodheid,
verhoogt zuurstof gehalte

Hyaluronzuur
houdt vocht vast, verbetert elasticiteit

Panthenol B5
vermindert fijne lijntjes, heelt irritaties en
zonnebrand, verlicht jeuk

Zuurstof is leven.
Neem een momentje, vertroetel je gezicht EN ogen, en in 15 minuten ben
je weer zo goed als nieuw!

Kalmerend en verkwikkend

LOOkX O2 Relax eye & face mask
Aanbevolen gebruik
1. Voor het beste resultaat 2x per week aanbrengen
op je gereinigde gezicht, hals en decolleté. Laat 15
tot 20 minuten inwerken. Verwijder met een tissue
of handdoekje. Als je dat prettig vindt, kun je vervolgens je gezicht nog even wassen met lauwwarm
water, maar dat hoeft niet. Je kunt ook gewoon
meteen je dag of nachtcrème aanbrengen.
2. Als nachtmasker: na je avond- reinigingsritueel aanbrengen op je gezicht, en de hele nacht laten zitten.
3. Als oogcontour masker: als je oogcontour wel wat
extra aandacht kan gebruiken, breng je het masker
met je vingertoppen aan rondom je ogen (voel eerst
zachtjes rondom je oog, overal waar je bot voelt is
een goede plek om masker aan te
brengen). Laat 15 minuten inwerken. Dep af met een
tissue of wattenschijfje. Als je dat fijn vindt (hoeft
niet) kun je daarna wat koud water tegen je dichte
ogen splashen.

LOOkX – no empty promises, just results
www.lookx.com
#lookxcosmetics

