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Supreme Cream 50 ml

LIFTING DAY & NIGHT CREAM (50 ml)

De Supreme Cream is het resultaat van de verdere ontwikkeling van de
succesformules van de huidige producten. Na jarenlang onderzoek en
intensieve tests is een product ontwikkeld dat zijn gelijke niet kent. Door uit
de Bergman Beauty Care producten de meest exclusieve en werkzame
grondstoffen te selecteren en deze vervolgens te combineren met een extra
hoge dosis Beta Glucan, vervat in uiterst effectieve formules, is dit
paradepaardje van Bergman Beauty Care ontwikkeld.

Deze uiterst werkzame en kostbare ingrediënten, zorgvuldig geselecteerd op
herkomst en kwaliteit, vormen de basis van de Supreme Cream. Aangezien
Bergman Beauty Care uitsluitend natuurlijke grondstoffen toepast in haar
producten, is net als bij een exclusieve wijn, de herkomst en kwaliteit van
iedere individuele oogst van de natuurlijke grondstoffen, gecombineerd met
groot vakmanschap van essentieel belang voor de kwaliteit en exclusiviteit
van deze crème.

Na de zorgvuldige selectie van grondstoffen, wordt de productie in fases
opgebouwd, dit is een voornamelijk ambachtelijk proces, uitgevoerd door de
beste vakmensen in de cosmetica wereld. Na iedere fase vinden uitgebreide
testen plaats, waarna het perfecte eindresultaat wordt afgevuld in de speciaal
voor de Supreme Cream ontwikkelde exclusieve verpakking.

Met haar liftende en rimpelbestrijdende werking, is de Supreme Cream
gericht op de strijd tegen de natuurlijke huidveroudering.

Supreme Cream is een optimale verzorging voor zowel dag als nacht. Door
de unieke samenvoeging van onder andere Beta Glucan, Glycoproteïnen en
de rijke combinatie van twee soorten vitamines E, vitamine F en B5 bevat
Supreme Cream een zeer exclusieve en hoogwaardige anti-rimpelformule
met een liftende werking. Tevens bevat deze zachte emulsie waardevolle
ingrediënten als Avocado olie, Jojoba olie, Squalane en Aloë Vera extract om
er voor zorgen dat de contouren van het gelaat weer zichtbaar jeugdig en
glad worden.

Deze zijdezachte ‘ crème der crèmes’  zorgt op meer dan spectaculaire
wijze voor een beduidend stevigere huid, met een zichtbaar liftend effect,
waarbij een optimaal vochtgehalte voor aanzienlijk minder rimpels zorgt.

Product code: 328-02090

Prijs: €430.00
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