
Het ‘s ochtends en ‘s avonds reinigen van de huid is de eerste en belangrijkste stap van 
huidverzorging. De verschillende lijnen beschikken veelal over een reinigingsmilk, -tonic 
en/of wasgel. Onderstaande producten zijn algemene Vagheggi-producten en vallen niet
binnen een specifieke lijn.

 
Eye Make-up Remover: Op basis van Aloe (Aloe), Hamameiis (toverhazelaar) en Vitamine B5, verwijdert 
uiterst mild en doeltreffend oog make-up. Heeft geen irriterend effect op de ogen, geschikt voor water-
proof mascara. Doordat de eye make-up remover geen emulgator (mengstof) bevat, heeft de eye make-up 
remover een hoge verdraagzaamheid.
De remover goed schudden, zodat de twee fasen goed vermengen, verdeel een kleine hoeveelheid op een 
vochtig wattenschijfje en reinig zacht de ogen. 
 
Liquid Skin Cleanser: Diepreinigende, transparante vloeibare gel voor gezicht en lichaam, geschikt voor 
ieder huidtype, behalve de zeer droge huid. Het verwijdert alle overmatige afscheiding, make-up, stof en 
vuil. De huid wordt intens schoon, zonder een strak of gespannen gevoel achter te laten. Het reguleert 
de werking van talgafscheiding, ondersteunt de natuurlijke vochtbalans en zuurgraad van de huid en de 
poriënstructuur wordt verfijnd. Dagelijks, ’s avonds en ’s ochtends, toe te passen voor de jonge en/of vette 
huid, twee- tot driemaal per week voor de gecombineerde huid en eenmaal per week als dieptereiniging 
voor de droge huid.
Bevochtig het gezicht en hals met lauwwarm water en breng een kleine hoeveelheid Liquid Skin Cleanser 
aan, met uitzondering van de oogpartij. Masseer de gel in de huid met draaiende bewegingen van de 
vingertoppen totdat er een schuimend effect ontstaat. Spoel zorgvuldig af, eerst met warm water en 
daarna met lauwwarm water. 
 
Gumming Geopeel Cream: Zachte peeling-crème voor ieder huidtype, behalve de hele gevoelige huid en 
de zeer verslapte huid. Het verwijdert op uiterst milde wijze de dode huidcellen die door de droge huid-
structuur de opname van de verzorgende producten belemmeren. Het zorgt voor een optimaal vochtbe-
houd van de huid en maakt de huid soepel, glad en stralend fris. Breng ongeveer een laagje Gumming 
Geopeel Cream van 1 mm aan op de gereinigde droge huid van gezicht en hals (niet rondom de ogen!). 
Als de peeling aan de huid gehecht/ingewerkt is met de vingertoppen roterend “afrubben”, de huid goed 
aanspannen. Vervolgens de resten met lauwwarm afspoelen. Nareinigen met een lotion.
Een- tot tweemaal per week toepassen, of zo nodig op andere momenten. 

Reiniging


