
Cleansing Milk 
hannah Cleansing Milk is zelfs geschikt voor de meest 
gevoelige huid en reinigt de huid uiterst zacht, maar 
tevens intensief. Dankzij de hydrofiele samenstelling 
laat deze rijke milk zich, na het aanbrengen en 
verdelen ervan over uw huid, gemakkelijk met water 
vermengen. Hierdoor wordt de huid diep gereinigd 
zonder irritatie achter te laten en kan de milk eenvoudig 
afgespoeld worden. Het resultaat is een zijdezachte, 
comfortabel aanvoelende en perfect gereinigde huid 
die ontdaan is van make-up, overtollig talg en andere 
onzuiverheden.

Sensitive Skin Lotion 
hannah sensitive skin lotion geeft een verfrissende, 
neutraliserende en sterk kalmerende werking na het 
gebruik van de Cleansing Milk. De lotion verwijderd 
eventuele restjes van de eerder gebruikte producten, 
maar zorgt ook voor diepe zuivering en optische 
verkleining van de poriestructuur. Uitermate geschikt als 
oogkompres bij de behandeling van wallen.

K e N N i s M a K i N g s s e t

De hannah Kennismakingsset is inclusief een luxe toilettas.

Zie ook www.huidcoach.nl

24-hour Skin Balancing 
Dit succesvolle hannah basis-product werkt als een 
rijke en intensieve conditioner voor de huid. De 
zijdezachte formule brengt uw huid optimaal in balans 
en voorziet de huid van directe voeding, hydratatie, 
regeneratie en comfort. Daarnaast wordt, door 
toegevoegd Hyaluronzuur en aloë Vera, het vocht 
beter vastgehouden. Deze crème is reeds in 1979 
ontwikkeld door hannah en geeft binnen enkele dagen 
zichtbare en voelbare verbetering. De huid krijgt meer 
souplesse en een prachtige, gezonde glans.

Vitamin Complex
hannah Vitamin Complex is een intensieve vochtverzorging 
voor de huid, verrijkt met diverse vitamines. Zo heeft deze 
spray niet alleen een hydraterende werking, maar geeft 
deze ook versteviging en vitaliteit met een beschermende 
werking. Door gebruik van de Vitamin Complex te 
combineren met de 24-hour skin Balancing, worden 
de werkstoffen van beide producten beter opgenomen 
waardoor beide zuiniger in gebruik worden.

De hannah producten voor duurzame huidverbetering zijn speciaal ontwikkeld om een beschadigde huid weer 
optimaal te herstellen en om een normale en gezonde huid mooi, jeugdig en stralend te houden. Voor een ieder 
die op een aantrekkelijke wijze kennis wil maken met hannah, is er de speciale kennismakingsset!

Kennismakingsset


