
YOUR JOURNEY TO BEAUTIFUL SKIN

Een gouden duo om smoothly de Feestdagen in te gaan!

GRATIS
HYDRATING 

SERUM 
30 ML



Bereid je huid voor op een stralende performance tijdens het Eindejaar!

De feestdagen zijn in aantocht… gezellig samenzijn en talrijke ‘strike a pose’ staan je te wachten! 

Tijd dus voor me-time en een extra hydratatie boost voor je huid. 

Missie: een gladde, jeugdige, gehydrateerde huid op korte termijn om zelfverzekerd ‘acte de présence’ 

te geven. 

 

Gold Roll-CIT®

De Cosmetic Gold Roll-CIT van Environ is met 14 karaat goud belegd en daarom de meest exclusieve 

en doeltreffende roller van Environ voor het gelaat, hals en decolleté. 

De gouden afwerking maakt de roller zeer duurzaam, antibacterieel en eenvoudig te reinigen. 

De Gold Roll-CIT heeft 260 ultrafijne naaldjes van de hoogste kwaliteit met een lengte van 0,2mm 

waarmee je pijnloos over je gelaat kan rollen. De naaldjes doorprikken de bovenste laag van je huid en 

maken microscopisch kleine kanaaltjes. Hierdoor worden de ingrediënten van je Environ producten nog 

beter opgenomen door de huid en bereik je op een korte tijd de mooiste resultaten: je huid straalt, 

je teint is egaler, de structuur van je huid verfijnt en tekenen van huidveroudering vervagen…

       Rollen kun je best opbouwen. Start met eenmaal per week en bouw langzaam op naar eenmaal 

       ’s avonds tot zelfs tweemaal per dag waarbij je ’s ochtends en ’s avonds rolt. 

       Deze roller is gemaakt met hoogwaardige materialen zoals de micronaaldjes die vervaardigd zijn uit 

       de hoogste graad chirurgisch roestvrij staal.

Om het beste resultaat te bekomen, dient u volgende richtlijnen in acht te nemen:

• De roller is enkel voor eigen gebruik; leen deze dus niet uit.

• Consulteer de bijsluiter voor de gebruiksaanwijzing en contra-indicaties.

• Bewaar het instrument in de speciaal hiervoor ontworpen houder voor een maximale veiliheid 

en hygiëne.

• Volg zorgvuldig de juiste reinigingsprocedure na iedere huidneedling sessie: Vul de houder met 

de reinigingsvloeistof en dompel de kop hier volledig in onder. Als reinigingsvloeistof adviseren 

we een oplossing van gedenatureerde ontsmettingsalcohol 70% en Tea Tree essentiële olie met 

een verhouding van 9:1.

• Laat de roller minimum 3 minuten en maximaal 5 minuten in de vloeistof staan! Laat de roller in 

geen geval langer in de vloeistof staan om corrosie te vermijden!

• Giet na gebruik de reinigingsvloeistof weg, spoel de roller met lauw water en laat deze aan de 

lucht drogen alvorens terug in de houder te plaatsen.

• Reinig de roller in geen geval met een chemisch product, in de vaatwasser of in kokend water.

 

Hydrating Serum

Het HA Intensive Hydrating Serum van Environ is een fijn, hydraterend serum met een hoge 

concentratie hyaluronzuur (een bekende vochtmagneet) die je huid zichtbaar voller en veerkrachtiger 

maakt en droogtelijntjes vervaagt. Perfect voor de vochtarme huid. 

• Start ’s ochtends en ’s avonds je skincare routine met je pre-reiniger, reiniger en toner. 

• Vervolgens gebruik je je Environ Gold Roll-CIT. Verdeel het gelaat, hals en decolleté in 

verschillende zones en rol met enige druk elke huidzone in horizontale, verticale en diagonale 

richting voor een maximum aantal kanaaltjes. Rol drie tot vijf minuten.

• Breng daarna 1 à 2 doses van het serum aan op gelaat, hals en decolleté.

• Vervolgens breng je je Environ moisturiser met vitamine A aan.
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