
We namen de ultieme anti-ageing oplossing, en maakten hem nóg beter

Second generation retinol
LOOkX Retinol2ndG cream

Waarom niet gewoon móoier worden. 
Ouder worden is een zegen, die we graag met de beste ingredienten ondersteunen.
Note: Retinol maakt je huid gevoeliger voor UV-licht. Breng overdag na het aanbrengen een laagje LOOkX Sun fluid SPF 30 aan of LOOkX Smart 4-in-1 protection primer 
om vroegtijdige huidveroudering veroorzaakt door de zon tegen te gaan.

Ingekapselde retinol
nieuwe generatie retinol is minder 

agressief terwijl het meer doet

Plant stamcellen (cactusvijg)
vertraagt natuurlijke degeneratie en 

sterke moisturizer

ERASER

COMBINE

Plant stamcellen (koffieboon)
hydrateert, voedt en beschermt

P Maximaal anti-ageing
 een extra boost voor directe en lange termijn lifting, versteviging en meer volume

P Bescherming tegen vervuiling
 houdt vrije radicalen buiten

P Alle huidtypes
 vooral rijpere-, rokers-, gestreste- en door zon beschadigde huid

P Moisturizing & hydraterende ingrediënten
 sterk hydraterend en moisturizing effect gecombineerd met ‘moisture loss protection’

P Krachtige “gladstrijker”
vermindert zwelling en donkere kringen, direct verstevigend

P Combineer voor extra resultaat
 verdubbel het anti-ageing effect: gebruik over Retinol2ndG serum en/of Time stop oil



Aanbevolen gebruik

Second generation retinol
LOOkX Retinol2ndG cream

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

Breng de crème ’s ochtends en/of ’s avonds aan op de 
gereinigde huid van je gezicht, hals en decolleté. Deze 
cream is heerlijk romig. Hij doet 24 uur zijn werk, maar 
kan voor extra care ook prima 2 x per dag ge bruikt 
worden. Een alternatief, afhankelijk van jouw huid, kan 
zijn dat je ervoor kiest de crème voor de nacht te ge
bruiken, en de Retinol 2ndG fluid voor overdag. Of de 
cream ’s winters en de fluid ’s zomers. Wat ook bij je 
past, het resultaat zal een stralende huid zijn!

Tip: Gebruik LOOkX crème in combinatie met een 
LOOkX Serum en/of Face oil voor een extra krachtig 
resultaat. Alle LOOkX producten zijn op elkaar afge
stemd en versterken elkaar.


