
Wie wil er nou niet een handige vriend!

veelzijdige 4-in-1
LOOkX Amazing cleansing balm

En in één keer ben je mijn alles.

P Rijke cleansing balm 
 reinigt en voedt je huid in 1 makkelijke stap

P Hydraterend masker 
 brengt het vochtgehalte op peil, je huid ziet er weer veerkrachtig en zacht uit

P Herstellend nacht masker 
	 voor	een	flinke	dosis	extra	verzorging,	helende	werking	en	anti-ageing

P Behandel-balsem
 masseer in op droge, geïrriteerde plekjes voor onmiddellijke hydratatie en zorg

INSTANT 
CURE

Plant stamcellen (framboos)
gladmakend, beschermen de huid tegen 

vroegtijdige veroudering

Sleutebloemzaad olie
milde reiniger, voedend en ondersteunt 

huidvernieuwing

Murumuru butter
beschermlaagje, meteen verzachtend en 

hydraterend



Aanbevolen gebruik

veelzijdige 4-in-1
LOOkX Amazing cleansing balm

LOOkX – no empty promises, just results
www.lookx.com
#lookxcosmetics

1. Rijke reinigingsbalm, ‘s ochtends en ‘s avonds. Bij aanbrengen op 
een droge huid heeft het een geltextuur en door met water te 
mengen verandert het in een olie. Masseer in op de droge huid, 
voeg wat water toe om hem crèmig te maken en spoel af met 
lauwwarm water.

2. Hydraterend masker, 2 of 3 keer per week. Breng het product  
rijkelijk aan op je gezicht, hals en decolleté, en laat 5 tot 10 minuten 
inwerken. Masseer met cirkelende bewegingen in en verwijder 
met lauwwarm water.

3. Herstellend nachtmasker, vervang 2x per week de nachtcrème 
voor een extra boost nachtelijke verzorging. Breng aan op gerein-
igde huid van gezicht, hals en decolleté, en verwijder de ochtend 
erna met een warm washandje of face cloth.

4. Snelle kuur voor de droge tot zeer droge huid. Masseer de balm 
in op droge plekken voor een snel hydraterend en verzorgend re-
sultaat. Afspoelen hoeft niet.

Tip! Ook fantastisch voor kapotte, schilferige lippen: masseer in, liefst 
voor het slapen gaan zodat het de hele nacht zijn werk kan doen. Na 
1 tot 3 x zijn ze weer als nieuw.


