
Om het verstoren van de natuurlijke beschermmantel 
van de huid te voorkomen, dient een reiniging 
zoveel mogelijk overeen te komen met de 
huideigen lipiden respectievelijk pH-waarde. 
Daarnaast hoeft een reiniging niet de huid binnen 
te dringen, omdat zij alleen gebruikt wordt voor 
de oppervlakkige behandeling van gezicht of 
lichaam. Door verkeerde, te sterke reiniging, wordt 
de huid droger, trekt meer en wordt de natuurlijke 
beschermlaag aangetast.

De Cleansing Milk is geschikt voor de meest 
gevoelige huid en reinigt de huid uiterst zacht, 
maar tevens intensief. Dankzij de hydrofi ele 
samenstelling laat deze rijke milk zich, na het 

aanbrengen en verdelen ervan over uw huid, 
gemakkelijk met water vermengen en spoelt u deze 
daarna eenvoudig af. 

Verwijder de Cleansing Milk bij voorkeur met een 
vochtig en warm microwavekompres. Hierdoor blijft 
de hoornlaag van uw huid in tact. Het resultaat 
is een zijdezachte, comfortabel aanvoelende en 
perfect gereinigde huid die ontdaan is van make-
up, overtollig talg en andere onzuiverheden. Na het 
gebruik van de Cleansing Milk is het noodzakelijk 
om de Sensitive Skin Lotion of Active Lotion te 
gebruiken. Bij waterproof (oog)make-up wordt bij 
voorkeur de Cleansing Oil gebruikt.

R E I N I G E N

Cleansing Milk

Aanbevolen producten: Sensitive Skin Lotion of Active Lotion. 

Voor een passende crème, vraag uw huidcoach om advies. Zie ook www.huidcoach.nl

• Hydrofi el
• pH-regulerend
• Verzachtend
• Verhoging opnamevermogen
• Egaliserend t.a.v. het huidoppervlak
• Kalmerend
• Makkelijk in gebruik

Verkrijgbaar in: 50 & 200 ml.

Ingrediënts: Aqua, Paraffi num Liquidum, Caprylic/Capric Triglyceride, Cetearyl Alcohol, Glycerin, Phenoxyethanol, 
PEG-40 Castor Oil, Persea Gratissima Oil, Propylene Glycol, Carbomer, Dimethicone, Sodium Cetearyl Sulfate, 
Ceteareth-12, Parfum, Cucumis Sativus Juice, Ethylhexylglycerin, Sodium Hydroxide, 2-Bromo-2-nitropropane-1,3-diol, 
Benzyl Alcohol, Glucose, Tilia Cordata Flower Extract, Coumarin, Citronellol, Alpha-Isomethyl Ionone, Butylphenyl 
Methylpropional, Benzyl Benzoate, Linalool, Hydroxyisohexyl 3-Cyclohexene Carboxaldehyde, Chamomilla Recutita 
Flower Extract, Sorbitol, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate




