EFFEKTIV HUDVÅRD FÖR KÄNSLIG PROBLEMHY!
Nu har Dr Organic tagit fram en effektiv hudvårdsserie för dig med fet och plitig hud.
Äntligen kan du med problemhud pusta ut. Dr Organics serie med tea tree och salicylsyra råder bot på
både akne, plitor, synliga porer och rodnader samtidigt som huden blir lugn och balanserad. I serien
ingår sju produkter; alltifrån ett lugnande gel, en renande ansiktstvätt och -mask, till en fuktkräm,
en uppfriskande ansiktsskrubb och -vatten. I serien ingår dessutom ett hudvårdskit med en unik
3-stegsbehandling som både är djuprengörande och gör huden synligt vital.
•
•
•
•

Produkterna är dermatologiskt testade
Innehåller renande tea tree olja
Innehåller vitaliserande fruktsyror från apelsin- och grapefruktextrakt
Passar alla typer av problemhud

En gel med en hög koncentration av naturliga fruktsyror och
salicylsyra, ger snabbt synligt
resultat samtidigt som gelen
lugnar huden och hjälper till att
främja cellförnyelsen. Applicera
gelen direkt på de drabbade
områdena, 100 kr.

Ett uppfriskande ansiktsvatten
med naturliga fruktsyror och
salicylsyra som båda bidrar
till att främja cellförnyelsen
i huden. Innehåller också en
blandning av ekologiska och
naturliga extrakt som lugnar rodnader och balanserar
huden,119 kr.

En ansiktstvätt rik på salicylsyra
och en kraftfull blandning av
renande tea treeolja samt vitaliserande apelsin- och grapefruktextrakt. Tvättar bort döda
hudceller och regelbunden
användning hjälper till att göra
huden både mjukare, lugnare
och mindre fet, ca 119 kr.

En snabbverkande fuktkräm
som vid dagligt bruk kan bidra
till att minska plitor, synliga
porer och rodnader.
Krämen är rik på naturliga
fruktsyror och salicylsyra, vilket
bidrar till att främja hudens
cellförnyelse,119 kr.

En uppfriskande ansiktsskrubb som innehåller naturliga
fruktsyror och salicylsyra. Med
ekologiska och naturliga växtextrakt från tea tree, grapefrukt och kamomill främjas
också cellförnyelsen samtidigt
som produkten har en unik
peelingeffekt, 119 kr.

En djuprengörande ansiktsmask
som innehåller en unik blandning av naturliga och ekologiska ingredienser såsom renande
tea treeolja, grapefrukt- och
kamomillextrakt. Tillsammans
med naturliga fruktsyror och
salicylsyra främjas även hudens
cellförnyelse,119 kr.

Produkterna finns hos välsorterad hälsofackhandel. För mer info, produktprover och högupplösta
bilder, kontakta press@biofood.se.

FÖRETAGET DR ORGANIC

Dr Organics produkter innehåller naturliga ingredienser varav minst 70 procent är ekologiska. Varje ingrediens är noggrant
testad för att hålla Dr Organics strikta krav. Produkterna är fria från mineraloljor, GMO, parabener, sodium lauryl sulphate
(SLS) och artificiella färgämnen.

