
SKINCARE

MAAK KENNIS MET DE NIEUWE BFF 
VAN JE HUID

Less is more. Wyld houdt het graag simpel: de beste huidverzorging 

door gebruik van natuurlijke ingrediënten met aantoonbaar 

resultaat. Met die filosofie in gedachte heeft Wyld een collectie van 

100% natuurlijke, biologisch afbreekbare, vegan gezichtssponsen 

ontwikkeld. Deze sponsen worden gemaakt van natuurlijke plantvezels 

die verrijkt zijn met gezonde mineralen. Deze spons is een musthave 

voor je dagelijkse beautyroutine en zorgt voor een gladde, frisse en 

gezonde huid – elke dag weer. Gebruik Wyld om:

Dode huidcellen en schilfers 
te verwijderen

Make-up, vuil en vet te 
verwijderen

Een vermoeide en grauwe 
huid weer te laten stralen

Gezichtsmaskers te 
verwijderen

Puistjes en mee-eters onder 
controle te houden

Celvernieuwing in de huid 
te stimuleren

WAT IS EEN WYLD SKINCARE SPONS? 

Elke spons is met veel liefde gemaakt van de vitaminerijke vezels 
van de konjac plant die in Azië groeit. Deze plant groeit in het wild 
in bergrijke gebieden zonder dat er kunstmest of pesticiden gebruikt 
worden. De konjac plant staat al eeuwen bekend door zijn krachtige, 
helende eigenschappen en nu heeft Wyld skincare de voordelen van 
deze plant ook voor onze huid beschikbaar gemaakt. De producten 
van Wyld zijn altijd vrij van synthetische stoffen, kunstmatige kleur- 
en geurstoffen en conserveringsmiddelen. 

VOOR WIE IS HET GESCHIKT? 

Onze sponsen zijn een zacht, natuurlijk alternatief voor te sterke 
scrubs, borstels, synthetische sponsen of wanneer handmatig reinigen 
alleen simpelweg niet voldoende is. Regelmatige exfoliatie is essen-
tieel voor een gezonde huid en helpt vroegtijdige huidveroudering 
tegen te gaan. Wyld is geschikt voor elk huidtype, inclusief huiden 
met couperose, eczeem, rosacea en droge en/of gevoelige huid. 

100% NATUURLIJK | BIOLOGISCH AFBREEKBAAR | 

ZONDER KUNSTMATIGE GEUR- EN KLEURSTOFFEN OF 

ANDERE CHEMICALIËN | VEGAN | DIERPROEFVRIJ

Spoel de spons met warm water en laat de 
spons het water absorberen voor gebruik. 

Zodra de spons zacht is geworden, met cirke-
lende bewegingen het gezicht reinigen - met of 
zonder gezichtsreiniger. 

Besteed extra aandacht aan probleemgebieden 
zoals plekken met schilfers en de T-zone

Spoel de spons na gebruik goed uit. Knijp 
overtollig water voorzichtig uit en hang de 
spons op om te drogen.

Vervang de spons elke 4 - 6 weken. 
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