
Reinigen
Als een vrouw die regelmatig make-up draagt weet ik hoe belangrijk
het is een goede reinigingsroutine er op na te houden. De huid
bedekken met make-up doet de kans op het verstoppen van de poriën
toenemen. Dus elke keer dat ik wakker wordt en realiseer dat ik mijn
make-up er weer niet heb afgehaald krijg ik het gevoel een zonde
gepleegd te hebben. Vooral als ik besef dat één week van break outs
kan eindigen in vier van die weken. Wanneer de huid dan onrustig is
werkt dezelfde make-up niet meer naar behoren en ga je meer
gebruiken. Dit resulteert weer in meer problemen.

Gevolg
Het gevolg hiervan is dat ik al een tiental jaren interesse heb in
huidverzorging. De voordelen van een heldere frisse huid gaan niet
altijd goed samen met de make-up gebruikers onder ons.

Schoonmaken borstel
De elektrische gezichtsborstel is gemaakt van ultra hygiënisch silicoon
dat zich prima weten te verweren tegen de opbouw van bacteriën op
de borstel.  Als u de borstel regelmatig schoonmaakt zullen bacteriën
geen kans krijgen. Als u de elektrische gezichtsborstel volledig
oplaadt dan kunt u de gezichtsborstel meerdere keren gebruiken.
Voor het gemak is de gezichtsborstel ook onder de douche te
gebruiken.

Let op dat de aansluiting voor opladen is afgedekt.

Maar om eerlijk te zijn al deze voordelen komen op de
tweede plaats. De hoofdreden dat ik zo gek ben op deze
gezichtsborstel is dat het apparaat gewoon werkt.
Zelfs al na één keer voelde mijn huid schoon en stevig maar niet
droog en zonder strak aan te voelen. De huid werd helderder en
gladder. Ik merkte daarnaast dat de mee-eters rond mijn neus steeds
meer verdwenen.



Strak en dun
Ik dacht altijd dat een schone heldere huid strak en dun aanvoelde.
Een beetje dat trekkende gevoel dat je bij een gezichtsmasker krijgt.
Maar nu ik de elektrische gezichtsborstel gebruik weet ik dat dit niet
zo is. Ik realiseerde dat het een diepe maar zachte reiniging van de
huid was. Het viel mij op dat na een behandeling mijn lotions daarna
beter leken te absorberen.

Mijn ervaring
Na week of twee deze elektrische gezichtsborstel gebruikt te hebben
ben ik een weekje op vakantie gegaan. Ik voelde mij sterk genoeg om
mijn make- up in mijn koffer te laten zitten. Ik had niet het gevoel dat
ik last zou krijgen van break-outs of iets dergelijks. Het gaf mij een
goed gevoel zo zonder make-up. Heerlijk!!!!

Ik heb geprobeerd een beeld te geven van mijn ervaring met deze
gezichtsborstel en hoop jullie iets wijzer te hebben gemaakt. Zelf ben
ik heel tevreden over deze elektrische gezichtsborstel en gebruik ik
hem nog steeds met veel plezier. Het is een aanrader voor iedereen!
Op naar een mooie heldere en frisse huid.


