
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 in 1 mask   

purifying – hydrating – detox – balancing 

(in het Nederlands: reinigend – vochtinbrengend – ontgiftend – 

in balans brengend) 

 
Viervoudige verzorging voor je huid. Ons nieuwe 4 in 
1 mask zorgt met zijn unieke samenstelling uit 
waardevolle inhoudsstoffen van de natuur voor de 
intensieve reiniging en verzorging van je 
gezichtshuid. 

De doeltreffende ingrediënten van lavendel, groene 
klei en zeevenkel reinigen en ontgiften je huid 
intensief (ontgiftingseffect of detoxeffect). 
Voedende oliën zoals olijf-, jojoba- en 
granaatappelolie zorgen voor vocht en brengen je 
huid in balans.  

Voor een gereinigde, frisse en stevige huid na het 
aanbrengen. 

 

 

 

USP’s 

» viervoudige werking en maar één keer aanbrengen  
» ingrediënten van gecontroleerde biologische teelt (bio-

gecertificeerd) 
» grondstoffen welke met de hand worden geoogst en 

verwerkt  
» geen gebruik van siliconen, bestanddelen op basis van 

minerale olie, kunstmatige geurstoffen, aluminium of 
microplastic 

» geschikt voor alle huidtypen 
 
 
 
 
 

Belangrijkste inhoudsstoffen  

» Aloë vera gel - herstellend, hydraterend, beschermend  
» Hyaluronzuur – hydraterend, verjongend  
» Lavendel - herstellend, ontgiftend  
» Olijfolie – beschermend, hydraterend, verzachtend  
» Groene klei – antiseptisch, samentrekkend  
» Sheaboter – verzachtend, beschermend, kalmerend  
» Jojobaolie – verzachtend, beschermend, voedend  
» Granaatappel – antioxiderend, verjongend  
» Zeevenkel – anti-vervuiling, beschermend  
» Olijfblaadjes – peelingeffect 

 

Inhoud: 100 ml 

Verkoopprijs:   € 29,90 

art.-nr. 6022  

 



 

 
Toepassing  

De handen en het gezicht dienen grondig te worden gereinigd 
voordat het masker wordt aangebracht.  
 
Om het aan te brengen werk je met de spatel van binnen naar 
buiten bij de wangen beginnen of in de handpalmen doen en 
zachtjes over het gezicht verdelen.  
 
Niets aanbrengen op de zone rond de ogen.  
 
Laat het masker 10 minuten inwerken (niet langer!) en 
verwijder het dan met veel water en de mini 
gezichtshandschoen van je gezicht.  
 
Tips:  

1) Warmte kan het effect van het masker intensiveren: 
breng het masker aan, leg een warme handdoek op het 
gezicht en ontspan. 
 

2) Door de geplette olijfblaadjes die erin zitten, kan een 
licht peelend effect worden bereikt door na het 
inwerken een zachte massage te geven. Voor een nog 
gladder gevoel op de huid na het aanbrengen.  

 
Breng het masker één of twee keer per week aan als 
onderdeel van de dagelijkse gezichtsverzorging. 
 
 

Status van het productinformatieblad 09/2020 

Ha-Ra GmbH, Lichtenkopfer Weg 1, D – 66450 Bexbach  

Tel.: +49 (0)6826 97089-0, info@ha-ra.de, www.ha-ra.com 

Ingrediënten: 

Aqua, Aloe Barbadensis Leaf Extract*, Olea Europaea Fruit 
Extract*, Glycerin, Solum Fullonum, Butyrospermum Parkii 
Butter*, Simmondsia Chinensis Oil*, Oryza Sativa Starch, 
Cetearyl Alcohol, Cetearyl Glucoside, 
Sodium Hyaluronate, Caprylic/Capric Triglyceride, Punica 
Granatum Seed Oil, Lavandula Angustifolia Flower Extract*, 
Olea Europea Leaf Powder*, Hydrogenated Jo-joba Esters, 
Crithmum Maritinum Exctract, Benzyl Alcohol, Salicyl Acid, 
Sorbic Acid, Sodium Dehydroacetate, Parfum, Xantan Gum, 
Algin, Citric Acid. 
*EN From organic farming. DE Aus kontrolliert biologischem 
Anbau. FR De culture biologique. NL Van gecontroleerde 

biologische teelt. 

TIP:  
 

Voor het perfecte 
wellnessmoment steek je 
een kaars aan, zet je fijne 

muziek op, leun je 
achterover en ontspan je 

je.  
 


