Περιποίηση δέρµατος

infinite by Forever
hydrating cleanser
™

Χωρίς άρωµα
– Απαλό, χωρίς sulfates
– Άµεση ενυδάτωση του δέρµατος
– Καθαρίζει το δέρµα χωρίς να το ξηραίνει
Εκτιµάται ότι η µηλιά ήταν από τα πρώτα δέντρα που καλλιεργήθηκαν. Ο χυµός που ρέει µέσα από αυτό το φρούτο έχει αντισταθεί
στις περιβαλλοντικές αλλαγές κατά την πάροδο χιλιάδων χρόνων.
Αξιοποιήσαµε δύο βασικά συστατικά από αυτό το πλούσιο σε
βιταµίνες φρούτο: Τα εκχυλίσµατα µήλου και τα αµινοξέα για να
ενισχύσουµε το γαλάκτωµα καθαρισµού παρέχοντας προστασία
κατά των παραγόντων γήρανσης.
Ήπιο, ενυδατικό γαλάκτωµα, που περιέχει υποαλλεργικά, λιπαρά
οξέα καρύδας που αναστέλλουν τη λιπαρότητα του δέρµατος, ώστε
να την αποµακρύνετε προσεχτικά και απαλά από το δέρµα σας,
αφήνοντας το πρόσωπό σας µαλακό στο άγγιγµα χωρίς ίχνος
ξηρότητας.
Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της νεανικής επιδερµίδας είναι
ότι είναι καλά ενυδατωµένη και ανάλαφρη. Αυτό το γαλάκτωµα
καθαρισµού που δρα ενάντια στον χρόνο, βοηθά τη διεργασία του
φράγµατος του δέρµατος να καταπολεµήσει την ξηρότητα.
Μεγάλες ποσότητες από λινελαϊκό οξύ και Βιταµίνη Ε, που βρίσκονται στο έλαιο από ηλιοτρόπιο, υποστηρίζουν τα λιπίδια του
δέρµατος και συµβάλλουν σε µια καθαρή επιδερµίδα.
Μην αποµακρύνετε απλά τα υπολείµµατα από τη σκόνη και το
make up σας, βοηθήστε το δέρµα σας να δείχνει νεότερο µε ένα
άγγιγµα θέτοντας τα θεµέλια για τη συνέχεια της αντιγηραντικής
περιποίησης.
Συστατικά: Aloe Barbadensis Leaf Juice, Aqua, Helianthus Annuus
(Sunflower) Seed Oil, Caprylic/Capric Triglyceride, Propanediol,
Sodium Cocoyl Glycinate, Sodium Cocoyl Apple Amino Acids,
Cetearyl Alcohol, Capryloyl Glycerin/Sebacic Acid Copolymer,
Sorbitan Laurate, Pyrus Malus (Apple) Fruit Extract, Arginine, Diheptyl
Succinate, Glycerin, Coco-Glucoside, Tocopherol, Ascorbic Acid,
Ethylhexylglycerin, Caprylhydroxamic Acid, Caprylyl Glycol, Stearic
Acid, Hexylene Glycol, 1,2-Hexanediol, Acrylates/C10-30 Alkyl
Acrylate, Crosspolymer, Polyhydroxystearic Acid, Xanthan Gum, Citric
Acid, Tetrasodium EDTA, Phytic Acid, Potassium Sorbate, Sodium
Benzoate.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
118 ml
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
Απλώστε µε βρεγµένα δάχτυλα, κάντε απαλό µασάζ προς
τα πάνω και προς τα έξω µε κυκλικές κινήσεις. Ξεβγάλτε
προσεχτικά για απαλό, καθαρό δέρµα και στεγνώστε
ταµποναριστά µε καθαρή πετσέτα. Απλώστε πρωί και
βράδυ για καλύτερα αποτελέσµατα..
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