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Pure Skin ATTITUDE er en hudplejeserie, 
der består af produkter i den højeste kva-
litet. Serien er skabt af de ingredienser, 
som er mest rig på alt det, der giver en 
ung og elastisk hud.
Produkterne er baseret en unik formel 
med plejende og nærende ingredienser, 
som sikrer at huden holder på fugt, og at 
rynker og fine linjer minimeres. Huden får 
et fastere og strammere udseende.

HVAD ER PURE SKIN ATTITUDE?



YNGERE HUD PÅ KUN 16 UGER

Hvad hvis alder kun var et tal, og ikke rynker og fine 
linjer i huden?
Pure Skin ATTITUDE er udviklet til at give dig yngre 
hud på kun 16 uger. Hudplejeserien er skabt til at 
pleje og genopbygge huden, og er sammensat af de 
bedste ingredienser.
Vi har udviklet Pure Skin ATTITUDE med fokus på 
bæredygtighed, hvorfor vi kun har brugt miljøvenlige 
ingredienser. Hudplejeserien er både god ved miljøet 
og huden.

SÆRLIGT RIG PÅ DMAE OG MARINE KOLLAGEN

Pure Skin ATTITUDE serien er særligt høj på DMAE, 
også kaldet ”botox i flydende form” og marine 
kollagen. Disse to ingredienser hjælper særligt til at 
genopbygge huden og give den et mere ungdomme-
ligt udtryk.

EFFEKTER AF DMAE:

• Generelle anti-aging effekter
• Opstramning af slap hud
• Giver fastere hud
• Reduktion af rynker, fine linjer og kragetæer
• Reduktion af mørke rande
• Reduktion af alderspigmentering
• Modvirker inflammation

EFFEKTER AF MARINE KOLLAGEN:

• Holder huden elastisk og fast
• Giver ungdommelig fylde
• Reducerer dybden af rynker
• Giver huden en glat og flot struktur
• Forstærker hudens celler mod skader fra frie radi-
kaler
• Beskytter huden mod oxidativ stress forårsaget af 
skadelige UV stråler

OPNÅ DET BEDST MULIGE RESULTAT

For at opnå det bedst mulige resultat anbefaler vi at 
bruge Pure Skin ATTITUDE på følgende måde:

STEP 1
Start med at rense huden med Pure Skin 
ATTITUDE Foam Cleanser.

PURE SKIN ATTITUDE
FOAM CLEANSER
er en mild foaming cleanser med AHA og 
frugtekstrakt, som skånsomt fjerner olie, 
makeup og andre urenheder på hudens 
overflade, og efterlader huden glat og ren.

• Frugtekstrakt
• AHA
• Kakadublomme, den rigeste kilde for 
vitamin C

STEP 2
Spray Pure Skin ATTITUDE Balancing Rose 
Mist på en vatrondel og dup forsigtigt.

PURE SKIN ATTITUDE 
BALANCING ROSE MIST
er en mild og plejende toner, som jævner 
hudtonen, beroliger irriteret og sensitiv hud, 
og efterlader huden med en ren og rolig 
følelse.

• Sodium Hyaluronate
• Aloe Vera
• Rosenvand

STEP 3
Påfør en lille mængde Pure Skin ATTITUDE 
Anti-age Eye Serum omkring hele øjet med 
en fingerspids.

PURE SKIN ATTITUDE
ANTI-AGE EYE SERUM
er en rig serum, som reparerer hudskader 
forårsaget af aldring. Udglatter rynker og 
fine linjer omkring øjnene.

• DMAE
• Marine kollagen
• Physiogenyl

STEP 5
Bland nogle dråber Pure Skin ATTITUDE 
Sun Drops i Pure Skin ATTITUDE Anti-age 
Face Cream eller din bodylotion for at få et 
lækker sunkissed look.

PURE SKIN ATTITUDE
SUN DROPS
er fugtgivende selvbruner dråber med 
hyaluronsyre, som giver en naturlig og 
hydreret glød.

• Aloe Vera
• Morgenfrueekstrakt
• Kamille

STEP 4
Påfør et jævnt lag af Pure Skin ATTITU-
DE Anti-age Face Cream i ansigtet og på 
halsen.

PURE SKIN ATTITUDE
ANTI-AGE FACE CREAM
er en meget plejende og fugtgivende 
ansigtscreme, der har en høj koncentration 
af marine kollagen, vitaminer og antioxidan-
ter, som stimulerer hudens produktion af 
kollagen. Genopretter en jævn hudtone og 
giver huden fasthed.

• DMAE
• Marine kollagen
• Q10
• Shea butter


