
VOORDELEN

•  Oi-Lin®-reinigingscrème: Reinigt 
de huid zonder de natuurlijke 
vochthuishouding aan te tasten.

•  Oi-Lin® revitaliserende reiniger: 
Reinigt niet alleen, maar verzacht, 
egaliseert en hydrateert de huid 
ook nog eens net als een kalmerend 
masker.

•  Oi-Lin®-gezichtstoner: Bevat 
geen alcohol of agressieve 
ingrediënten. Helpt de natuurlijke, 
beschermende zuurmantel van de 
huid in evenwicht te houden en te 
herstellen.

•  Oi-Lin® diep hydraterende lotion: 
De huid voelt na het aanbrengen 
zacht en soepel aan. De lotion is licht 
en trekt snel in, zodat de huid kan 
ademen en op natuurlijke wijze kan 
functioneren.

©2016 The Sunrider Corporation, handelend onder de naam Sunrider International. Alle rechten voorbehouden.

www.sunrider.com

VEELGESTELDE VRAGEN 
V:  Waarom is pH-balans zo belangrijk? 
A:   Y Je huid is de beschermlaag van je lichaam en een belangrijke barrière die 

bacteriën en schadelijke stoffen uit de omgeving tegenhoudt. De huid wordt 
versterkt door een zuurmantel, een combinatie van transpiratie die wordt 
uitgescheiden door de zweetklier en talg die wordt uitgescheiden door de 
talgklier. De zuurmantel is maar licht zuur (de pH-waarde ligt tussen de 5,5 en 
6,5) en fungeert als beschermende barrière die ook de vet- en vochtbalans van  
de huid reguleert.

  Veel bedrijven bieden producten aan met een hoog alkalisch gehalte  
(pH-waarde van 8 of hoger), waardoor deze beschermlaag van de huid wordt 
weggevaagd. Dit verhoogt de kans op huidaandoeningen, zoals een droge huid, 
infecties en vlekken. Al onze producten zijn echter pH-neutraal zodat ze in 
harmonie met de zuurmantel werken. Zo blijft je huid jong, stevig en stralend. 
Want alleen wanneer de huid optimaal functioneert, kan hij er echt mooi uitzien

HIGHLIGHTS INGREDIËNTEN
JOJOBAOLIE 
Jojobaolie wordt verkregen uit de zaden van een struik en heeft hydraterende en 
vochtinbrengende eigenschappen. Het is qua chemische structuur bijna identiek 
aan de natuurlijke oliën in de huid, en wordt dus snel opgenomen zonder een vettig 
laagje achter te laten.

SQUALAAN 
Squalaan, een derivaat van olijfolie, heeft krachtige antioxiderende eigenschappen 
en zorgt voor een vochtinbrengend effect. Wanneer het op de huid wordt 
aangebracht, helpt het om de verstoorde oliebalans te herstellen. Irriteert niet en 
doet wonderen voor alle huidtypes.

OLIJFOLIE 
Dit natuurlijke, verzachtende ingrediënt bevat vitamines en vetzuren die de huid 
ten goede komen dankzij hun versoepelende, vochtinbrengende eigenschappen.

PHILOSOPHY OF REGENERATION®

Dokter Tei-Fu Chen heeft zijn Philosophy of Regeneration® (regeneratiefilosofie) 
toegepast op huidverzorging, met prachtige resultaten tot gevolg. De beste kruiden 
en botanische ingrediënten worden op deskundige wijze samengevoegd in een 
formule die je huid gezonder en vitaler maakt. We gebruiken nooit schadelijke 
ingrediënten als minerale olie, bijproducten van aardolie of eiwitten en vetten 
van dierlijke oorsprong, want deze kunnen de huid verstoppen en vervroegde 
veroudering tot gevolg hebben.

EEN GEZONDE HUID, STRALEND MOOI
Deze luxueuze proefset met huidverzorgingsproducten zorgt in slechts vier stappen 
voor een gezonde, stralende huid. Alles dat nodig is om de huid te voeden, reinigen 
en in evenwicht te brengen en zo de natuurlijke schoonheid tevoorschijn te laten 
komen en te behouden, zit in deze unieke set. De exclusieve Oi-Lin®-formules zijn 
samengesteld op basis van de beste ingrediënten om veroudering tegen te gaan, 
met onder andere diverse botanische bestanddelen en kruidenextracten. Deze 
producten, die geschikt zijn voor alle huidtypes, hebben vooral een zeer gunstig 
effect op de droge of gevoelige huid. Omdat Sunrider streeft naar een volledig 
gezond lichaam, voeden onze producten niet alleen van binnen naar buiten, maar 
ook van buiten naar binnen. Deze set, die natuurlijk en veilig is en niet is getest op 
dieren, combineert perfect met een gezonde levensstijl.

Productfiche  

Proefset Oi-Lin®-Huidverzorging

formule gebaseerd 
op de expertise van 
de eigenaar

ineigen beheer 
vervaardigd

Let op: 
De afbeelding hieronder komt niet overeen met 
de proefset die je zal ontvangen.


