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Geef acne geen kans.

BLUE LINE

Active Dry
•
•
•
•

Zuiverend
Uitdrogend
Herstellend
Dichtende werking op wondranden

Verkrijgbaar in: 30 ml.

Active Dry is effectief toepasbaar bij het
herstellen van kleine wondjes, acne, herpes,
vocht en irritatieblaasjes van bijvoorbeeld de zon
(zonneallergie) of problemen na het scheren. Ook
bij papels, pustels of ontstekingen wordt het vocht
geabsorbeerd en kan de huid zich gaan herstellen.

Na de huid op de aanbevolen wijze gereinigd te
hebben, stipt u de te behandelen huiddelen aan met
Active Dry op een wattenstaafje of wattenschijfje.
Laat dit vervolgens even indrogen en breng
daaroverheen bijvoorbeeld Cell Active aan.
Let op:
- Schud uitvoerig voor gebruik.
- Maak de opening goed schoon na gebruik.
- Niet bewaren in vochtige ruimtes.

Ingrediënts: Aqua, Alcohol Denat., Zinc Oxide, Calamine, Salicylic Acid, PEG-12 Dimethicone, PEG-7 Glyceryl Cocoate,
Silica, Glycerin, Sodium Polyaspartate, Camphor, Methylparaben

Aanbevolen producten: Cleansing Milk of Cleansing Oil, Active Cream, Active Lotion, Active Complex.
Zie ook www.huidcoach.nl
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Active Mask
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Stimulerend op het regeneratieproces
Zuiverend
Licht peelend
Bevordert de doorbloeding
Ontvettend
Bevordert het absorptievermogen van de huid
Huidcelvernieuwend

Verkrijgbaar in: 30 ml.

Dit is een therapeutisch product, uitleg van een
huidcoach is noodzakelijk.
Dit masker is geschikt voor alle huidcondities. Het zuivert
de huid en stimuleert de doorbloeding. De verhoogde
doorbloeding zorgt voor een betere aanvoer van
voedingsstoffen en zuurstof en stimuleert de afvoer van
afvalstoffen. Tevens wordt de aanvoer van de hierna
aangebrachte werkstoffen gestimuleerd.

Na de reiniging en de peeling beiden te hebben
verwijderd met behulp van warme microwavekompressen, dient Active Mask goed te worden
geschud, zodat dit een grijzige maskeremulsie wordt.
Breng Active Mask bij voorkeur aan met een grote
wattenstaaf of maskerkwast. Laat dit vervolgens
indrogen. Na het droogproces vervolgens royaal
de Cleansing Milk aanbrengen. Cleansing Milk
zorgt ervoor, dat het Active Mask weer los komt
van de huid. Neem het geheel hierna af met een
microwavekompres. Wanneer de doorbloeding in de
huid hierna nog niet voldoende is, kan vervolgens ook
nog Cell-Active gebruikt worden.

Ingrediënts: Alcohol Denat., Aqua, Kaolin, Zinc Oxide, Glycerin, Hydroxypropyl Methylcellulose, Hectorite, PEG-200
Hydrogenated Glyceryl Palmate, Salicylic Acid, Sodium Laureth Sulfate, Allantoin, PEG-7 Glyceryl Cocoate, Methyl
Nicotinate, Benzoic Acid, CI 77499

Aanbevolen producten: Cleansing Milk of Cleansing Oil, Active Cream, Active Lotion, Active Complex.
Zie ook www.huidcoach.nl
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Active Cream
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Kalmerend bij irritaties
Vermindert acne
Brengt de huid in balans
Hydraterend
Reguleert en verbetert de talgproductie
Ontstekingsremmend
Vermindert de verhoorning van de huid

Verkrijgbaar in: 100 ml.

Alle vormen van acne zijn een indicatie voor
het gebruik van Active Cream, vanwege de
peelende, ontvettende, hydraterende, stimulerende
en zuiverende werking. hannah biedt hiermee een
effectieve oplossing die de huid direct reguleert en die
ontstekingsremmend werkt. Doordat de talgproductie
door Active Cream weer in de juiste balans wordt
gebracht en de verhoorning van de huid op een
intensieve wijze wordt verminderd, vermindert de
acne en zal de vorming van nieuwe papels en pustels
worden voorkomen. Het resultaat is een gave en
gezonde huid!

Door het gebruik van de Active Cream te combineren
met de andere hannah Active producten, zoals
Active Lotion, Active Dry en Active Mask, versterken
de producten elkaars werking en kunnen deze als
effectieve kuurbehandeling worden ingezet. Na
het zorgvuldig reinigen van de huid eerst Active
Lotion aanbrengen, gevolgd door Active Cream. Als
kuurcrème ’s ochtends en ‘s avonds goed inmasseren
op de van tevoren zorgvuldig gereinigde huid.

Ingrediënts: Aqua, Alcohol Denat., Glycerin, Cyclopentasiloxane, Acrylates / C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer,
Cyclohexasiloxane, Ethylhexylglycerin, Glyceryl Caprylate, Triethanolamine, Plantago Lanceolata Leaf Extract, Sodium
Salicylate, Bisabolol, Xanthan Gum, Berberis Aquifolium Extract

Aanbevolen producten: Cleansing Oil, Active Lotion, Active Mask, Active Dry, Skin Conditioner, Active Complex.
Zie ook www.huidcoach.nl

