
VOORDELEN

•  geschikt voor alle huidtypes, zelfs voor 
de gevoelige huid

•  reinigt en brengt de huid in balans

•  voor een gezonde, stralende huid

•  verbetert de toon, textuur en het 
uiterlijk van de huid

•  houdt de huid goed gehydrateerd

•  gemaakt van de beste plantaardige 
ingrediënten
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V:  Wat doet elk product in deze set? 
A:   Elk product in deze speciale collectie is effectief maar zacht, zodat de gebruiker 
van de voordelen kan profiteren zonder irritatie of ongemak.

De Kandesn® Reinigingscrème is natuurlijk mild en ideaal voor het verwijderen van op 
olie gebaseerde onzuiverheden en make-up. De crème bevat een kalmerende mix van 
kruidenextracten die tijdens het reinigen ook hydrateren.

De Kandesn® Zachte reiniger is ideaal voor de gevoelige huid, maar de formule is geschikt 
voor alle huidtypes en kan probleemloos worden gebruikt door mensen met een vette, 
gevoelige of geïrriteerde huid of een huid die vatbaar is voor acne.De superieure, 
geconcentreerde kruidenextracten kalmeren terwijl de huid gereinigd wordt.

De licht zure formule werkt in harmonie met de natuurlijke pH-waarde van de huid en 
zorgt ervoor dat de cruciale verhouding tussen olie en water in evenwicht blijft.

De Kandesn® Adstringerende toner De Kandesn® Adstringerende toner is geschikt voor 
alle huidtypes, met name de vette, gevoelige en geïrriteerde huid en de huid die vatbaar is 
voor acne. De geavanceerde formule bevat geen agressieve alcohol, hydrochinon, dierlijke 
eiwitten of bijproducten van aardolie (zoals mineralen olie), ingrediënten die vaak wel in 
andere merken adstringerende middelen zitten en die de gevoelige huid kunnen irriteren.

Het is in plaats daarvan gemaakt van een unieke combinatie van kruidenextracten die de 
huid kalmeren en verfrissen.

De Kandesn® Diep hydraterende lotion  iis licht - niet plakkerig of vet - en bevat rijke 
verzachtende stoffen en kruiden vol antioxidanten. De lotion verzacht de ruwe, droge huid 
niet alleen, maar voedt en beschermt ook en helpt vocht vast te houden voor een 
gerevitaliseerde huid.

SQUALAAN UIT PLANTAARDIGE BRONNEN 
Squalaan, een derivaat van olijfolie, heeft krachtige antioxiderende eigenschappen en 
zorgt voor een vochtinbrengend effect. Het helpt de verstoorde oliebalans te herstellen.

JOJOBAZAADOLIE 
Jojobaolie is een natuurlijk verzachtend ingrediënt. Het lijkt op de oliën die van nature 
in de huid aanwezig zijn en wordt daarom gemakkelijk geabsorbeerd. Bovendien is het 
een subtiel hydraterend ingrediënt dat alle huidtypes verzacht.

TIJMEXTRACT 
Dit delicate kruid bevat krachtige antioxidanten die de huid beschermen tegen de 
schade van de vrije radicalen die verantwoordelijk zijn voor vroegtijdige veroudering.

FAQS 

PHILOSOPHY OF REGENERATION®

Veel huidverzorgingsproducten behandelen je huid als een schildersdoek en brengen 
lagen mineralen olie, dierlijke bijproducten en andere ingrediënten van inferieure 
kwaliteit aan die de poriën verstoppen. Hierdoor veroudert de huid juist sneller, omdat hij 
niet goed kan ademen en functioneren. De huidverzorgingsformules van Sunrider zijn 
heel anders en worden gemaakt van plantaardige ingrediënten van de hoogste kwaliteit 
om de gezondheid en natuurlijke schoonheid van de huid te bevorderen.

HIGHLIGHTS INGREDIËNTEN

PURE EN NATUURLIJKE HUIDVERZORGING
De huidverzorgingsproducten van Kandesn® reinigen, hydrateren en brengen de huid in 
evenwicht voor een natuurlijke, gezonde glans.  Kandesn is speciaal geformuleerd op 
basis van selecte ingrediënten en de expertise van de eigenaar en biedt iedereen de 
mogelijkheid van luxueuze, hoogwaardige huidverzorgingsproducten te genieten. De set 
bevat zorgvuldig geselecteerde producten die zijn ontworpen om de gevoelige delen van 
de huid te kalmeren.  Elk product is effectief maar zacht, zodat de gebruiker van de 
voordelen kan profiteren zonder irritatie of ongemak. Bij regelmatig gebruik ziet de huid 
er kalm, fris en gezond uit en voelt ook zo aan.

Bevat:  Kandesn® Reinigingscrème, Kandesn® Zachte reiniger, Kandesn®  
Adstringerende toner en Kandesn® Diep hydraterende lotion

Productfiche 

Proefset zachte huidverzorging Kandesn®

FORMULE GEBASEERD OP DE 
EXPERTISE VAN DE EIGENAAR

IN EIGEN BEHEER VERVAARDIGD

GECERTIFICEERD ALS HALAL




