GLOW LIKE GOLD: MERINO GOLD SERUM
23 carats

Amsterdam, oktober 2016- Soms heeft je huid een extra energie boost nodig en met Kerst wil je zeker
stralend voor de dag komen. Merino Gold Serum met 23 karaat goldflakes verjongt en revitaliseert de huid.
Merino Skincare introduceert dit serum voor de feestdagen om je look compleet te maken. Het serum
verzorgt en hydrateert de huid, zodat deze straalt als nooit tevoren!
MERINO GOLD SERUM
Goud is door de eeuwen veel gebruikt voor heling van de huid. Het is het zachtst van alle metalen en
bovendien hypoallergeen. Wanneer het serum wordt aangebracht op de huid, vallen de goldflakes uiteen in
ultra fijne en onzichtbare deeltjes. Puur goud wordt makkelijk opgenomen door de huid. Het herstelt
huidcellen en geeft de huid nieuwe energie, helderheid en een anti-verouderend effect.
Actieve enzymen, eiwitten, antioxidanten en vitaminen in de delicate anti-aging formule vormen samen een
luxe serum dat effectief werkt.
De Plant Placenta komt uit de toppen van de Aloë Vera plant, deze heeft een sterk hydraterende en
verjongende werking. Laat stress je huid verlaten en ervaar het verjongende effect van het Gold Serum!
HET VERHAAL ACHTER MERINO SKINCARE
Merino Skincare is een authentieke lijn voor huidverzorging uit Nieuw-Zeeland. De producten zijn gebaseerd op
natuurlijke ingrediënten, waardoor ze optimaal voeden, verzachten, herstellen en beschermen. Merino
Skincare is zowel geschikt voor dagelijkse hydratatie en verzorging van de huid als effectief bij bestrijding van
specifieke huidproblemen. Het maakt zelfs de meest droge, gevoelige en beschadigde huid weer mooi en
gezond. Merino Skincare biedt een passende huidverzorging voor iedereen.
De eerste Merino Skincare crème werd in 1980 ontwikkeld door een apotheker uit het Nieuw-Zeelandse stadje
Whangamata. Gefascineerd door de verzorgende eigenschappen van lanoline testte hij in de werkplaats van
zijn apotheek maandenlang een zelfgemaakte crème, met uiteindelijk het recept van de eerste Merino Skincare
crème als resultaat. Tot op de dag van vandaag een streng bewaakt geheim. Inmiddels worden de producten
van Merino Skincare al meer dan 25 jaar wereldwijd gebruikt. De lijn bestaat uit een reeks van veelzijdige
producten voor het hele lichaam, van top tot teen. Sinds 2014 is Merino Skincare ook in Nederland
verkrijgbaar.
PRIJS
Plant Placenta Serum Gold, pomp: € 61,99
Meer informatie: www.merino-skincare.nl
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