SQUALAN Stappenplan
Beleef de optimale Squalan ervaring!
Ontstaan vanuit de natuur, gevonden door twee
gepassioneerde ervaringsdeskundigen die zelf in hun leven
alles geprobeerd hebben op het gebied van huidverzorging.
Squalan is het resultaat van een lange zoektocht en werkt
verzachtend, kalmerend en herstellend. Eerlijke en natuurlijke
ingrediënten, die allen de functie van de huid versterken en
ondersteunen. Squalan is het antwoord voor mensen die
op zoek zijn naar veilige, betrouwbare en 100% natuurlijke
huidverzorging.

CLEANSER

stap 1

100 ml Cleansing Gel
Voor elk huidtype
Reinig je huid een of twee keer per dag met deze overheerlijke Cleanser.
Breng de zacht aanvoelende gel aan op een droog gezicht. Wanneer je daarna
je vingertoppen natmaakt en verder door masseert verandert de gel in een
melkachtige substantie. Spoel je gezicht af met water en je huid voelt schoon en
zacht. De moringazaadolie in de Cleanser heeft een sterk reinigende werking en
de squalane zorgt ervoor dat de huid tegelijkertijd verzorgd wordt.
Tip 1: Op een gereinigde huid is de gel ook heerlijk als verzorgend en kalmerend
masker! Laat de gel 15 minuten inwerken en verwijder met water.
Tip 2: De Cleanser is ook ideaal als scheergel voor mensen met een gevoelige
huid.

EYE

stap 2

15 ml Eye Serum
Anti-aging
Dit krachtige 100% natuurlijke oogserum verstevigt de huid rondom de ogen
en vermindert lijntjes en wallen. Het is een speciale combinatie van vier speciﬁek
geselecteerde oliën met unieke eigenschappen om de huid te verjongen en te
verbeteren. Let op, zeer zuinig in gebruik, slechts een kleine druppel is voldoende.
.

PURE SQUALAN

stap 3

50 ml Facial Oil

Voor iedereen, zelfs voor kinderen en de extreem gevoelige huid
Dit snel absorberende serum bestaat voor 100% uit pure squalane;
100% plantaardig en identiek aan een stof die van nature in de huid voorkomt
en afneemt naarmate we ouder worden. De Pure Squalan werkt voedend en
huidverbeterend. Te gebruiken als dag- en nachtverzorging
Of gebruik de Moisturizer als stap 3

stap 3

MOISTURIZER
30 ml Facial Oil

Voor de vochtarme-, droge- of rijpere huid
Deze krachtige anti-aging olie verbetert de vochtbalans van de huid en
vermindert rimpels en ﬁjne lijntjes. Het serum bestaat uit 2 unieke plantaardige
ingrediënten die ideaal zijn voor de rijpere en/of vochtarme en droge huid.
Te gebruiken als dag- en nachtverzorging
Alle producten zijn vegan, dierproefvrij, parfumvrij, allergeenvrij,
vrij van conservering, 100% natuurlijk en geschikt voor de
gevoelige huid. Daarnaast mogen al onze producten het
Allergy Certiﬁed logo dragen.

Reviews
“Ik gebruik de olieën op verschillende
manieren, als dagverzorging, maar ook
na het scheren, droge ellebogen en
lippen als handmasker en zelfs een
paar druppels door mijn conditioner
voor extra voeding voor mijn haar.”
Beauty expert
Tom Sebastián

“Ik vond de olie al geweldig, maar heb
nu ook de cleanser ontdekt! Die kun
je eerst als masker gebruiken en
daarna was je hem af. Je huid wordt
zo zacht als babybillen!”
Marion Pauw

“Superproduct, effectief en puur.
De eerste lijn waar ik geen
allergische reacties op heb.”
Voedingsdeskundige
Ir. Ralph Moorman

“Vegan, weinig ingrediënten en geen
chemische troep, ik ben fan van
Squalan! Vooral de Cleanser en de
Pure neem ik altijd mee op reis.”
Lisa Goes Vegan

Ik ben sinds jullie bezoek het Squalan
oogserum aan het testen.... en het is
echt geweldig! En dat zeg ik niet vaak!
Ik ben blij verrast dat het ook de
craquele-lijntjes aanpakt; iets wat maar
weinig oogproducten doen.
Beauty director Women’s health
Sylvia Platjouw

Voor leuke tips, blogs, winacties en inspiratie volg je ons op Facebook
Squalan Natural Skincare en www.squalan.com

