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PRODUKTINFORMATION

IT WORKS! WOW
SNABBVERKANDE ANTIRYNKKRÄM
30 singelpaket – 0,5 ml 

It Works! WOW ger effekt efter bara 45 sekunder 
och efter ytterligare 45 sekunder kommer du att 
tappa hakan och säga WOW!

Den funktionella formeln gör mycket mer än att 
bara snabbt och temporärt minska förekomsten av 
fina linjer och rynkor.

It Works! WOW Proprietary Complex har ett unikt 
leveranssystem som tränger sig igenom hudens 
övre lager och fyller ut fina linjer och rynkor. 

Aktiva peptider, proteiner och kamomillextrakt 
arbetar i synergi för att ge huden en yngre och 
fräschare look.**

ANVÄNDNING
Massera påsen för att aktivera ingredienserna. Kläm ut 
krämen på fingertoppen och applicera tunt och jämnt över 
problemområdet. Tänk på att mindre är mer. Torka bort 
överflödig produkt och försök att inte göra några ansiktsrörelser 
innan krämen torkat helt. Om du använder en fuktkräm, 
applicera den först och låt den torka helt.

Obs: Om du applicerar för mycket kräm kan du få vita rester 
på huden. Om detta händer, torka försiktigt området med en 
fuktig trasa.

VARNING
Resultaten är inte bestående. Använd produkten enbart 
enligt föreskrifterna. Undvik kontakt med ögonen och sluta 
använda produkten om huden blir irriterad eller röd. Vid 
kontakt med ögonen: skölj med vatten i flera minuter.

INGREDIENSER
Aqua, Butylene Glycol, Sodium 
Silicate, Magnesium Aluminum Silicate, 
Pseudoalteromonas Ferment Extract*, Caprylyl 
Glycol, 1,2-Hexanediol, Cellulose Gum, 
Hydrolyzed Wheat Protein*, Hydrolyzed Soy
Protein*, Xanthan Gum, Phenoxyethanol, 
Lecithin, Chamomilla recutita Flower Extract*, 
Magnesium Ascorbyl Phosphate*, Tripeptide-10 
Citrulline*, Carbomer*, Alcohol, Tripeptide-1*, 
Disodium Stearoyl Glutamate, Aluminum 
Hydroxide, Triethanolamine, CI 77491.

*Komponenter i WOW Proprietary Complex

Innehåller vete och soja.

• Ger dig snabba resultat, och långsiktiga fördelar 
vid regelbunden användning

• Snabbt och temproärt minskas förekomsten av 
fina linjer och rynkor

• Aktiva peptider och proteiner förbättrar ditt 
utseende genom att ge huden spänst och en 
ungdomligare look

• Revitaliserar och bidrar till en slät hud. Minskar 
förekomsten av påsar under ögonen för ett mer 
strålande du

• Använd tillsammans med Lip & Eye för 
“ögonlyftande” resultat!
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PRODUKTINFORMATION

VANLIGA FRÅGOR
Vad är It Works! WOW?

Den funktionella formulan gör mycket mer än att bara 
snabbt och temporärt minska förekomsten av fina 
linjer och rynkor. Vår It Works! WOW Proprietary 
Complex har ett unikt leveranssystem som tränger sig 
igenom hudens övre lager och fyller ut fina linjer och 
rynkor. Aktiva peptider, proteiner och kamomillextrakt 
arbetar i synergi för att ge huden en yngre och 
fräschare look. Ger dig snabba resultat och långsiktiga 
fördelar vid regelbunden användning!**

Hur snabbt kommer jag att kunna se några resultat?

Redan efter bara 45 sekunder och efter ytterligare 45 
sekunder kommer du att tappa hakan och säga WOW! 
Alla har inte samma hudtyp. Tiden innan du märker 
något resultat kan därför variera.

Hur många gånger om dagen ska jag applicera 
WOW?

Börja dagen med att se folk tappa hakan och ropa 
WOW när de får syn på dig efter att du applicerat 
produkten på morgonen. Använd produkten när 
du behöver fixa till dig snabbt. För att uppnå bästa 
resultat, applicera WOW på ren och torr hud.

Var kan jag applicera WOW?

Överallt på ansiktet där du vill minska uppkomsten 
av rynkor! Applicera en liten mängd på pannrynkor, 
halsrynkor, näsrynkor, kindrynkor, sura mungipor, 
rökrynkor, apelsinhaka och under ögonen för att göra 
dina rynkor och påsar mindre synliga.

Vad finns i It Works! WOW Proprietary Complexet?

Vår It Works! WOW Proprietary Complex har ett 
unikt leveranssystem som tränger sig igenom hudens 
övre lager och fyller ut fina linjer och rynkor. Aktiva 
peptider, proteiner och kamomillextrakt arbetar i 
synergi för att ge huden en yngre och fräschare look. 
Ger dig snabba resultat och långsiktiga fördelar vid 
regelbunden användning!**

Varför fick jag vita rester på ansiktet efter att ha 
applicerat WOW?

Det finns flera orskaker till varför vita rester 
förekommer.

1. Du kan ha applicerat för mycket. Om detta 
händer, torka försiktigt området med en fuktig 
trasa. När du applicerar WOW, tänk på att 
mindre är mer!

2. Din hud är mycket torr. Se till att ge fukt först 
och vänta tills den torkat innan du använder 
WOW. Vi rekommenderar att du använder Lip & 
Eye innan du applicerar produkten.

Vad är skillnaden mellan WOW och Lip & Eye?

WOW och Lip & Eye samverkar för att ge ett 
“ögonlyftande resultat”! Lip & Eye är en fuktkräm som 
tagits fram för att användas på känsliga områden runt 
läppar och ögon och som ger spänst samtidigt som 
rynkorna blir mindre synliga. WOW gör att dina rynkor 
blir mindre synliga och du kan känna av och se det 
SNABBT! Inom 45 sekunder kommer du att känna att 
den funkar och du kommer att vilja se snabba resultat. 
Lip & Eye och WOW är vänner för evigt när det gäller 
att göra dina rynkor mindre synliga.

IT WORKS! WOW
SNABBVERKANDE ANTIRYNKKRÄM
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PRODUKTINFORMATION

VANLIGA FRÅGOR
Hur använder jag WOW med Lip & Eye?

Applicera “Lip & Eye” som din fuktgivande kräm för 
dina känsliga områden runt läpparna och ögonen. Låt 
krämen torka helt och absorberas in i huden innan du 
applicerar på WOW.

Kan jag applicera fuktkräm över WOW?

För bästa möjliga resultat, applicera din fuktgivande 
kräm ( så som Lip & Eye, RepairAge, PreventAge ) 
först och var säker på att den är helt torr innan du 
applicerar WOW.

Kan jag applicera WOW över mitt smink?

Ja det kan du, dock för bästa möjliga resultat bör 
din hud vara ren, fuktig, och fri från smink innan du 
applicerar på WOW.

Vad har WOW för storlek?

WOW innehåller 30st portionspåsar med 0,5 ml i 
varje (totalt 15ml), som inte är märkta för individuell 
försäljning.

Ska jag använda hela innehållet i en portionspåse 
direkt eller kan jag ha lite WOW för senare 
användning?

För bästa möjliga resultat bör WOW appliceras direkt 
efter att man har öppnat påsen. WOW reagerar med 
luften vilket resulterar i att den torkar ut. Allt innehåll 
som är kvar och inte används efter öppning kommer 
att förlora sin effekt. Vi rekommenderar därför att 
allt innehåll som inte används efter öppnandet slängs 
omedelbart.

Vad händer om det bränner/sticker?

Du kommer känna direkt hur WOW fungerar genom 
att det stramar åt och sticks lite. Dock, om du känner 
att det bränner eller att skinnet blir irriterat så ska 
du direkt avsluta användningen. Undvik kontakt med 
ögonen.

Innehåller WOW naturliga/botaniska ingredienser?

Som en del av It Works! WOW Proprietary Complex, 
innehåller WOW flera naturliga aktiva ingredienser, 
inklusive vete- och sojaproteiner, Vitamin C och 
kamomillextrakt (Chamomilla recutita).

Kan WOW användas på alla hud-typer?

Ja, WOW kan användas på alla typer av hud. Dock, om 
du upplever att det bränner eller att huden blir irriterad 
så skall du omedelbart sluta att använda produkten.

Finns det några allergener i WOW?

WOW innehåller hydrolyserade soja- och 
veteproteiner som en del av It Works! WOW 
Proprietary Complex. Om du har soja- eller veteallergi, 
var god att först konsultera din läkare innan du 
använder WOW.

IT WORKS! WOW
SNABBVERKANDE ANTIRYNKKRÄM


