
Geschikt voor huidtype III-IV, 
oftewel de getinte tot donkere huid. 

een nieuwe visie op zonbescherming voor het 
beschermen én behouden van een mooie en gezonde 
huid in de zon. De zon perfectionerende werking is 
gebaseerd op de transmissie van zichtbaar licht voor 
huidverbetering en een uitgebalanceerde absorptie 
van UV licht. Deze innovatieve lijn is ontwikkeld, 
denkend vanuit huidtype en werpt een nieuw licht 
op effectieve zonbescherming!
De huid met dit huidtype bruint zeer snel en 
verbrandt bijna nooit. echter deze huid heeft wel 
veel aanleg voor de vorming van huidverkleuringen 
en pigmentvlekken. Dit vraagt om een relatief 
lage mate van bescherming, oftewel sPf low, 
waarbij zoethout hyperpigmentatie van dit huidtype 
effectief tegen gaat. Dit huidtype heeft naast de 
pigmentophopingen vaak ook te maken met een 
verhoogd verlies van vocht via de epidermis en een 

verstoorde barrièrefunctie, wat aangepakt wordt 
door de toegevoegde Niacinamide. De Macadamia 
olie zorgt voor een prachtig huidbeeld en werkt als 
een versterker van de vet/vochtbalans en vernuftige 
antioxidant. Dit laatste in samenwerking met de 
vitamines C en e. 
U gebruikt fade treatment bij huidtype iii-iV als 
dagelijkse dagcrème na het reinigen en eventueel 
peelen van de huid. Met licht masserende 
bewegingen aanbrengen. Bij pigmentstoringen van 
andere huidtypes als eerste product na het reinigen 
op de pigmentstoringen aanbrengen. 
Uiteraard kunt u thuis de werking nog meer versterken 
door het gebruik van bijvoorbeeld enzymatic skin 
Peeling, Cell-active en/of Oxys genes. Door de 
activiteit en zuurstofvoorziening te stimuleren zal 
de huid nog beter in staat zijn om de ingrediënten  
te verwerken en wordt de functie van de huid nog 
meer geactiveerd, wat een beter en sneller resultaat 
geeft.

Fade Treatment

Aanbevolen producten: Cleansing Milk, active lotion, Cell-active.

Voor een passend zonadvies kunt u bij uw huidcoach terecht. 
Zie ook www.huidcoach.nl  of www.zonverstandig.nl  van het KWf.

• Oplichtend van binnenuit én buitenaf
• aanvulling natuurlijke  vet/vochtbalans
• Optimalisering natuurlijk barrièrefunctie
• stimulering collageenactiviteit
• anti-irriterend 
• UV filter low (sPf 10) gebaseerd op absorptie
• Doorbloeding verbeterend

Verkrijgbaar in: 75 ml.

Ingrediënts: aqua, glyceryl stearate, C12-15 alkyl Benzoate, Macadamia ternifolia seed Oil,Butylene glycol, Cetearyl 
alcohol, ethylhexyl triazone, glycerin, Ceteareth-20,Dicaprylyl Carbonate, Diethylamino Hydroxybenzoyl Hexyl Benzoate, 
PPg-6-Decyltetradeceth-30, ascorbyl tetraisopalmitate, Bis-ethylhexyloxyphenol Methoxyphenyl triazine, Ceteareth-12,Cetyl 
Palmitate, Niacinamide, tocopheryl acetate, Phenoxyethanol, Caprylyl glycol, sodium Polyacrylate, Oryzanol, glycyrrhiza 
glabra root extract, Benzoic acid, Parfum, tetrasodium glutamate Diacetate, Dehydroacetic acid, ginkgo Biloba leaf 
extract, ethylhexylglycerin, Benzyl alcohol, Coumarin, Citronellol, alpha-isomethyl ionone, Butylphenyl Methylpropional, 
Benzyl Benzoate, linalool, Hydroxyisohexyl 3-Cyclohexene Carboxaldehyde

   SPF 10
  Low protection

sUN PerfeCtiON


