
Er zijn van die beautyproducten waarvan je denkt: 
hoe kon ik ooit zonder? Touch of Silk is daar één 
van. De zijdezachte formule heeft een basis van 
vitamine A, C, E en siliconenolie, en is daardoor 
in staat om kleine oneffenheden onmiddellijk op te 
vullen en de teint perfect egaal en mooi gematteerd 
achter te laten. Ideaal als alternatief voor make-up, 
maar heeft ook een uitstekende primerfunctie voor 
foundation, waardoor make-up nog beter blijft zitten.

Naast een stralende teint heeft de rijke mix van 
hoogwaardige ingrediënten een positief effect 
op het herstel van de onrustige huid, maar ook 
de beschadigde huid. Bovendien stimuleert 
het bindweefselaanmaak en bevordert het 
immuunsysteem van de huid tegen schadelijke 
externe invloeden.

De met een award bekroonde Touch of Silk 
helpt zelfs littekens, kleine huidbeschadigingen 
en brandwonden op een natuurlijke manier te 

herstellen. Siliconenolie wordt veelvuldig ingezet 
om littekens mooier te laten genezen omdat deze in 
staat zijn om het littekenweefsel te verzachten, af te 
vlakken en zichtbaar en voelbaar gladder te maken. 
Ook voor mannen is Touch of Silk zeer geschikt, om 
bijvoorbeeld na het scheren te gebruiken voor een 
gladde huid zonder irritaties. 

Door het revolutionaire airless pompsysteem kun 
je met veel plezier het product tot op de laatste 
druppel gebruiken. Een veelzijdige must-have in 
huidverbetering en tevens handig voor onderweg 
als touch-up.

Gebruik:
Na het zorgvuldig reinigen van de huid, als laatste 
aanbrengen op het gelaat, hals en decolleté. De 
producten uit de Red Line laten zich goed combineren 
met de Touch of Silk voor een optimaal huid 
verbeterend resultaat.

Touch of Silk
• Direct egale en matte teint
• Onmiddellijk verzachtend
• Helpt irritatie en jeuk verlichten
• Ondersteunt het herstel van huidbeschadigingen
• Collageenbooster
• Krachtige antioxidantwerking
• Vermindert verkleuringen
• Handig voor onderweg
• Altijd en overal een zijdezachte huid
• Winnaar Beauty Press Innovation AwardVerkrijgbaar in: 10 & 30 ml.

Ingrediënten: Cyclopentasiloxane, Dimethicone Crosspolymer, Ascorbyl Tetraisopalmitate, Tocopherol, Dimethiconol, 
Dimethyl Isosorbide, Retinyl Palmitate, Glycine Soja Oil, Parfum, Benzyl Alcohol, Coumarin, Citronellol, Benzyl Benzoate, 
Linalool, Alpha-Isomethyl Ionone
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