
Mini Verwenpakket
In het verwenpakket vindt je een aantal mini potjes gevuld met 

 producten, op de mini potjes zitten stickers die overeenkomen met de
hieronder genoemde producten. Zo weet je in welke volgorde je spullen

moet gebruiken én welk product in welk potje zit. 
 

Met de Bath & Shower Gel (1) starten we de behandeling, je kunt deze
gebruiken in een warm bad maar uiteraard ook onder de douche. (2)
Cleansing Milk, deze milde reiniger gebruik je om je gezicht mee te

reinigen en deze klaar te maken voor de ontspannende
gezichtsbehandeling, reinig met je handen je gezicht en spoel deze

schoon met water. (3) Op je schone gezicht breng je de Gold Eye Patch
aan, deze zachte en koele collageen eye pad is zalig om even mee te

ontspannen, hij gaat wallen en donkere kringen tegen, laat deze 15-20
min intrekken. (4) Gezichtsmasker naar keuze, breng het masker (evt

warm door in bad/wasbak met warm water te leggen) aan op je gezicht
en hals, laat het masker 15-20 min intrekken, verwijder hierna het oog &
gezichtsmasker en spoel na met warm water. (5) Na het verwijderen van
het oogmasker breng je deze zachte oogcream aan rondom de ogen. (6)
Na heerlijk in bad gelegen te hebben of van dit alles genoten te hebben

onder de douche, smeer je jezelf in met de Vitacare Bodylotion, deze
heerlijke hydraterende cream is perfect voor een gevoelige en droge

huid. Je kunt ook een druppel toevoegen aan je dag/nacht cream voor
extra hydratatie. (7) Als laatste denken we natuurlijk in deze tijd ook aan
onze handen, deze verzorgen we met de Hand Cream, mocht je extreem

droge handen of kloven hebben kun je de hand cream dikker aanbrengen
en afdekken met folie, hiermee heb je een zelf gemaakt handmasker! 

 
Als extra vindt je nog 2 verrassingen toegevoegd. 

ENJOY


