LANOLIN LIP GEL WITH EVENING PRIMROSE & HONEY

Amsterdam, april 2017- Lanolin Lip Gel is het natuurlijke antwoord voor een stralende mond. Verzorgende
en beschermende bestanddelen in combinatie met een natuurlijke gloss. De hydraterende bestanddelen van
lanoline verzorgen de huid. Evening Primrose heeft een aantal opmerkelijk verzorgende bestanddelen.
Lanolin LIP GEL primrose oil & honey
Lanolin Lip gloss geeft een mooie verzorgende look, zonder dat er kleur is toegevoegd aan de lip gloss. Daarom
is de Lip Gel voor alle leeftijden geschikt. Evening Primrose is een gele bloem, deze heeft 5 natuurlijke
verzorgende bestanddelen. Doordat de bloem omega-6 vetten bevat, zorgt het voor een goede
hormoonhuishouding bij vrouwen. Inname van primrose oil helpt ook bij acne en tegen haarverlies. Een
gezonde huid wordt bevorderd, het helpt tegen eczeem en psoriasis en zelfs reumatische artritis.
Honing heeft een helende werking en is hiernaast een krachtig antibioticum. Vermoed wordt dat de gezonde
bacteriën verantwoordelijk zijn voor de geneeskrachtige werking van honing.

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. Het hoofkantoor van Merino Skincare Europa is gevestigd
op de Utrechtsedwarsstraat in Amsterdam.
PRIJS
Lanolin Lip Gel, 9 ml: € 16,79
Meer informatie: www.merino-skincare.nl
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