Odos priežiūra

„Sonya“ drėkinamasis kremas
Prisotinkite odą drėgmės
– Su kolagenu, suteikiančiu gražią išvaizdą
– Daugiau nei 10 natūralių augalų ekstraktų ir aliejų
– Veiksmingai drėkina
Tokio kremo dar nematėte. Jis atrodo kaip lengvas kremas, tačiau yra
pagamintas naudojant gelio technologiją ir akimirksniu susigeria į odą.
Šis kremas, kuriame gausu augalų ekstraktų ir vertingų aktyvių
komponentų, išsiskaido ir visiškai susigeria, prisotindamas odą
drėgmės. Jis nepalieka riebaus sluoksnio, o jūsų oda atrodo stangri ir
gaivi, prisotinta natūralių medžiagų.
Augalų ekstraktai ir aliejai, tarp jų obuolių ekstraktas, granatų
ekstraktas, figų ekstraktas, šilkmedžių uogų ekstraktas, dviskiaučių
ginkmedžių ekstraktas, simondsijų esteriai ir alyvuogių aliejus, drėkina
odą ir padeda išsaugoti jos stangrumą. Šio unikalaus kremo sudėtyje
taip pat yra iš grybų išgauto beta gliukano, kuris ramina odą ir suteikia
jai vienodą atspalvį.
Kremo sudėtyje taip pat yra senėjimo požymius mažinančių
komponentų, tokių kaip linolo rūgštis ir hidrolizuotas kolagenas, kurių
pažangi forma leidžia jiems patekti į odą ten, kur labiausiai reikia, bei
mišriai odai itin naudingos fitino rūgšties, kad oda atrodytų graži ir
sveika, o šis universalus kremas taptų jūsų mėgstamiausiu kasdieniu
drėkikliu.
Ir dar kremą papildėme apelsinų žievelių, mandarinų žievelių, tauriųjų
didramunių, pelargonijų ir bergamočių aliejais, kurie atgaivins jūsų odą.

Sudėtis: Aloe Barbadensis Leaf Juice (Stabilized* Aloe Vera Gel/gel
d’aloès ofcinal stabilisé*), Water (Aqua/Eau), Propanediol, Caprylic/
Capric Triglyceride, Isoamyl Laurate, Jojoba Esters, Cetearyl
Olivate, Sodium Acrylates Copolymer, Sorbitan Olivate, Glycerin,
Pyrus Malus (Apple) Fruit Extract, Lauroyl Lysine, Punica Granatum
Fruit Extract, Ficus Carica (Fig) Fruit Extract, Morus Alba Fruit
Extract, Ginkgo Biloba Nut Extract, Lecithin, Caprylhydroxamic
Acid, Caprylyl Glycol, Ethylhexylglycerin, 1,2-Hexanediol, Ethyl
Canolate, Hydrolyzed Jojoba Esters, Sodium Hyaluronate, Arginine,
Beta-Glucan, Linoleic Acid, Linolenic Acid, Phytic Acid, Hydrolyzed
Collagen, Citrus Aurantium Dulcis (Orange) Peel Oil, Citrus Nobilis
(Mandarin Orange) Peel Oil, Anthemis Nobilis Flower Oil,
Pelargonium Graveolens Flower Oil, Citrus Aurantium Bergamia
(Bergamot) Fruit Oil.

®

KIEKIS
59 ml
NAUDOJIMAS
Švelniai įmasažuokite nedidelį kiekį kremo į odą, kad ją
nuramintumėte ir sudrėkintumėte.
Dėmesio: Venkite patekimo į akis. Sudirgus akims,
kruopščiai nuplaukite vandeniu. Jei sudirgimas išlieka,
nutraukite naudojimą ir kreipkitės į gydytoją.
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