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FIRMING NECK TREATMENT

Individuelle resultater kan og kommer til å variere. It Works! kosmetiske produkter er rent kosmetiske, og tar ikke mål av seg å 
kunne kurere/behandle/forhindre hud- og/eller hårrelaterte lidelser. Dersom du er allergisk mot noen av ingrediensene, er under 
behandling eller tar medisiner for hudlidelser, bør du rådføre deg med lege før du bruker dette produktet. 

   PRODUKTINFORMASJON

50 ml

Firming Neck Treatment er en hurtigvirkende konturkrem 
mot rynker, som aktivt strammer opp og g jør huden på halsen, 
kjevelinjen og i utringningen fastere. Disse områdene består 
av tynn, ømfintlig hud som vanligvis har mindre fuktighet enn 
ansiktet ditt, slik at aldringstegn ofte vises raskere her – frem 
til nå. Utviklet eksklusivt for It Works! i samarbeid med Dr. 
Nassif av Botched, er Firming Neck Treatment fri for sulfater, 
parabener og ftalater. Bruk den daglig for hud som er myk, 
glatt, fuktig og avslappet.

Egenskaper og fordeler:
• Bevarer huden myk og ungdommelig på brystet og halsen
• Gir en øyeblikkelig følelse av oppstrammet og jevnere hud 
• Reduserer synlig utseendet på rynker og fine linjer på halsen 

og brystet
• Skaper et strammere, mer konturert utseende på kjevelinjen 
• Fukter, mykner og beroliger huden din for å forbedre 

strukturen og utseendet

BRUKSANVISNING
Påfør Firming Neck Treatment-kremen på halsen
og brystet to ganger om dagen.

Advarsel: Må ikke brukes på tørr, skadet, solbrent 
eller sprukkenhud. Oppbevares utilg jengelig for 
barn.

INGREDIENSER
Aqua, Glycerin, Isohexadecane, Squalane, Caprylic/
Capric Triglyceride, Propanediol, Polyglyceryl-4 
Isostearate, Niacinamide, Butyrospermum Parkii 
(Shea Butter), Jojoba Esters, Limnanthes Alba 
(Meadowfoam) Seed Oil, Prunus Armeniaca (Apricot) 
Kernel Oil, Magnesium Sulfate, Trihydroxystearin, 
Diisostearoyl Polyglyceryl-3 Dimer Dilinoleate, 
Persea Gratissima (Avocado) Oil, Euphorbia Cerifera 
Cera (Candelilla) Wax, Citrus Nobilis (Mandarin 
Orange) Peel Oil, Citrus Aurantium Dulcis (Orange) 
Peel Oil, Magnesium Stearate, Hydrogenated 
Castor Oil, Octyldodecanol, Pullulan, Octyldodecyl 
Xyloside, Phenoxyethanol, Sodium Dehydroacetate, 
Sodium Hyaluronate, Tocopheryl Acetate, C10-
30 Cholesterol/Lanosterol Esters, Triethyl Citrate, 
Bacillus/Soybean Ferment Extract , Beeswax, 
Tocopherol, Bisabolol, Limonene.
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Hvordan og når bør jeg bruke Firming Neck Treatment? 
For å oppnå et friskt, fast, ungdommelig utseende, 
brukes Firming Neck Treatment på halsen, kjevelinjen 
og øverst på brystet to ganger om dagen. Ta en liten 
mengde på fingertuppene og jobb konturkremen inn i 
huden din med små, sirkulære bevegelser. Du vil oppleve 
en øyeblikkelig strammende effekt sammen med rik 
fuktighet, som hjelper deg med å få en mykere, jevnere 
og mer raffinert hudstruktur.

Hvorfor bør jeg bruke Firming Neck Treatment?
Halsen din og øvre del av brystet er mer utsatt for 
aldringstegn og tidlig synlige rynker enn noen andre 
områder av kroppen din. Den tynne, delikate huden 
i disse områdene blir ofte oversett i fuktighets- og 
hudpleierutiner, men den fortjener litt oppmerksomhet. 
Den unike Firming Neck Treatment-formelen er spesielt 
designet for å bedre utseendet på løs, rynkete hud på 
halsen og brystet – og gir øyeblikkelig oppstrammende 
og strammende effekt. Det er en utrolig konturkrem 
som etterlater huden din mykere og glattere enn noen 
gang. 

Hva er noen av de aktive nøkkelingrediensene i  
Firming Neck Treatment? 
Firming Neck Treatment tilbyr flere aktive 
ingredienser som fungerer sammen for å gi en kraftig, 
hudkonturerende formel:

• Bioaktive marine peptider – En naturlig avledet 
marin ingrediens som bidrar til at huden rundt 
halsen din virker fastere. Det er klinisk bevist at den 
strammer, toner og konturerer hudens utseende. 

• Nikotinamid – Et kraftig vitamin-B3-derivat som 
mykg jør og pleier huden din mens den g jør at den 
ser faster ut

• Pullalan – Et unikt polysakkarid som gir en 
øyeblikkelig strammende effekt på huden din

VANLIGE SPØRSMÅL

PROFFTIPS:
Stirrer du ned på telefonen eller den bærbare 
datamaskinen i flere timer hver dag? Se på 
hodeposisjonen – jo mer du bøyer nakken, 
jo mer forsterker du dannelsen av rynker. 
Unngå begynnelsen av «tech-hals» med 
bedre enhetsposisjonering og medFirming 
Neck Treatment – for å bevare det vakre, 
ungdommelige utseendet ditt.  

Hvem bør bruke Firming Neck Treatment? 
Firming Neck Treatment krem kan brukes av både menn 
og kvinner som vil ha strammere, mykere og glattere 
hud på halsen og brystet. Selv om formelen er egnet for 
de fleste hudtyper, må du ikke bruke den på solbrent, 
ødelagt eller sensitiv hud. Firming Neck Treatment 
anbefales kun for voksne fra 18 år. 

Er Firming Neck Treatment greit å bruke sammen med 
Defining Gel?  
Ja. Firming Neck Treatment og Defining Gel er begge 
svært effektive til å forbedre tekstur og tetthet i huden 
din, og de jobber på forskjellige måter for å utfylle 
hverandre. Når du bruker dem sammen, bruker du først 
Defining Gel og lar den absorbere før du bruker  
Firming Neck Treatment.  

Hvordan var Dr. Nassif involvert i utviklingen av dette 
produktet?  
Firming Neck Treatment ble designet eksklusivt 
for It Works! i samarbeid med Paul Nassif, lege, 
verdensberømt Beverly Hills-hudpleieekspert, 
plastikkirurg og TV-personlighet fra Botched.


