Starostlivosť
o pokožku

awakening eye cream
Skrášlite si oči

– Redukuje tmavé kruhy a vačky pod očami
– Výrazne zmenšuje vrásky
– Oči vyzerajú viac oddýchnuté, svieže a omladnuté
Tento očný krém využíva patentované zložky s peptidovou technológiou,
ktorá zlepšuje a vyhladzuje citlivú oblasť okolo očí a viditeľne redukuje
vrásky a tmavé kruhy.
Jedinečný kolagén so svojou nízkou molekulárnou váhou podporuje
tvorbu normálneho kolagénu, ktorý napomáha optimálnej hydratácii
a pevnosti pokožky. Podporou zdravého kolagénu zvyšujeme hladkosť
pleti, čoho výsledkom je oblejšia a pevnejšia pokožka v oblasti okolo očí .
Jedna z našich mnohých jedinečných ingrediencií, butylénglykol,
dokázateľne redukuje tmavé kruhy a vačky pod očami už za 15 dní.
Ďalšia moderná zložka, výťažok z kôry stromu albizia julibrissin
s darutosidom je jednou z prvých svojho druhu, ktoré preukázali
schopnosť nadvihnúť poklesnuté horné viečko. Pomocou nej dokážeme
vyriešiť problém s horným viečkom aj jemnou pokožkou okolo očí
a dodať očiam dokonalú sviežosť. Prebúdzajúci očný krém tiež
redukuje výskyt takzvaných smiechových vrások tým, že posilňuje
povrchovú štruktúru a zmierňuje tmavé kruhy pod očami zjednotením
mikrovaskulárnej siete. Namiesto suchej a opuchnutej pokožky okolo
očí vyzerajú oči oddýchnutejšie, bdelé a omladené, pretože pokožka je
posilnená a strata vody obmedzená.
Všetky tieto super účinné zložky vytvárajú najpokrokovejší očný krém,
ktorý umožní vyniknúť vašej kráse. Majte výrazné oči, ktoré vyzerajú
jasnejšie a mladšie s prebúdzajúcim očným krémom.
Zloženie: šťava z listov aloe barbadensis (stabilizovaný gél aloe
vera), voda, triglycerid kaprylický/kaprický, izoamyllaurát, glycerín,
polyglyceryl-6 distearát, jojobové estery, propanediol, lauryllaurát,
cetearyl olivát, sorbitan olivát, kyselina polyhydroxystearová,
akryloyldimetyltaurát/VP kopolymér amónny, polyglyceryl-3 včelí
vosk, cetylalkohol, hydroxypropyl cyklodextrín, palmitoyl tripeptid-38,
xylitylglukozid, anhydroxylitol, xylitol, výťažok z kôry stromu albizia
julibrissin, darutosid, chlorid horečnatý, palmitoyl tripeptid-5,
trifluóroctan tetradecylaminobutyroylvalylaminobutyrovej močoviny
(Syn-Hycan), palmitoyl dipeptid-5 diaminobutyroyl hydroxytreonín,
pantenol, hyaluronát sodný, výťažok z dunaliella salina, butylénglykol,
acetyl tetrapeptid-5, hydrolyzovaný kolagén, hydrolyzovaný
kukuričný škrob, výťažok z červenej repy beta vulgaris, kyselina
kaprylhydroxamová, kaprylylglykol, etylhexylglycerín, 1,2-hexanediol,
kyselina linolová, arginín, hydrolyzovaný hyaluronát sodný.

®

Obsah
21 g
POUŽITIE
Aplikujte malé množstvo na prst a naneste do okolia očí
a nižšie.
UPOZORNENIE
Zabráňte kontaktu s očami. Pri podráždení oči dôkladne
opláchnite vodou. Ak podráždenie trvá, produkt prestaňte
používať a poraďte sa s lekárom.
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