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Your skin as clear as water
Het reinigen van je gezicht is een essentieel onderdeel van je huidverzorging, maar veel
vrouwen vinden het vervelend dat het zo veel tijd kost. Met het nieuwe 3-in-1 micellair
reinigingswater van HEMA is dat probleem voorbij. Het reinigt, verfrist en verwijdert op een
eenvoudige manier make-up van je gezicht, ogen en lippen. Vanaf 11 januari verkrijgbaar in alle
HEMA filialen en via hema.nl

reiniging
Dat het reinigen van je huid erg belangrijk is weten we allemaal, het is alleen vervelend dat het best
wat tijd kost. Het nieuwe 3-in-1 micelllair reinigingswater van HEMA zorgt voor de oplossing. Hiermee
verwijder je met één product vuil, zweet en overtollig talg van je huid, waardoor je een doffe teint,
onzuiverheden en mee-eters helpt voorkomen. Breng het aan op een watje en veeg zachtjes over je
gezicht. Je huid voelt na het gebruik heerlijk schoon en gehydrateerd.
Nog een reden om je huid goed te reinigen: een crème trekt veel beter in wanneer je huid schoon is!
Zo wordt je huid nog zachter.
mild en hydraterend: zelfs voor de gevoelige huid
Dankzij de micellaire technologie wordt je huid op milde wijze toch grondig gereinigd. De verzachtende
micellaire formulering bevat namelijk geen alcohol, parfum en kleurstoffen. Hierdoor is het ook voor de
gevoelige huid te gebruiken. Aquaxyl™ zorgt ervoor dat het vocht vasthoudt en helpt de huid
gehydrateerd te blijven. Het 3-in-1 micellair reinigingswater is dermatologisch getest.

Noot aan de redactie:
Voor meer informatie of vragen over beeldmateriaal kunt u contact opnemen met:
HEMA B.V. Afdeling Marketing PR, Marry Jansen-Kin
020-3114403
perskamer@hema.nl

Persinformatie
Sinds 1926 maakt HEMA het dagelijkse leven van haar klanten makkelijker en leuker. Met producten die
opvallen door een goede kwaliteit, een goed ontwerp en een scherpe prijs. HEMA heeft meer dan 700
winkels in 7 landen, 11.000 medewerkers en circa 32.000 producten en diensten. HEMA maakt gewoon
bijzonder.

