Odos priežiūra

infinite by Forever
atkuriamasis kremas
TM

- Daugiau nei 15 odą puoselėjančių ingredientų.
- Alavijų poveikį stiprina senėjimą lėtinantis eterinių aliejų mišinys.
- Su nauju chemikų sukurtu ingredientu, padedančiu odoje sulaikyti drėgmę.
Veiksmingi augalinės kilmės ingredientai - aliejinių kopūstpalmių uogos
ir granatai - veikia kaip antioksidantai ir padeda drėkinti bei lyginti odą.
Iš Australijos kilęs augalas centipeda cunninghamii veikia sinergiškai su
alavijais, padėdamas atsiskleisti jų naudingoms savybėms. Visi kartu šie
ingredientai puikiai ramina odą, o vitaminas B3 ir burokėliai lygina odos
atspalvį ir raukšleles, suteikdami odai jaunatvišką išvaizdą.
Ingredientai skvalenas, simondsijų esteriai, glikolipidai ir bičių vaškas
pasižymi puikiomis drėkinamosiomis savybėmis ir padeda atkuriamajam
kremui lengvai pasiskirstyti ant odos.
Senėjimą lėtinantis eterinių aliejų mišinys iš levandų, aitriųjų apelsinų, bazilikų,
eukaliptų, žaliųjų citrinų žievelių ir apelsinų žievelių aliejų padeda atsiskleisti
alavijų savybėms ir atkurti bei atgaivinti šiurkščią odą.
Ir galiausiai, kurdami šį nuostabų drėkinantį, itin veiksmingą produktą
panaudojome naują chemikų mokslininkų sukurtą medžiagą – augalinės
kilmės cukrų su pakeista struktūra, kuris padeda odoje sulaikyti drėgmę.
Atkuriamasis kremas – paskutinis labai svarbus žingsnis, įtvirtinantis ir
sustiprinantis kitų „infinite by Forever“™ produktų poveikį, kad padėtų
sulėtinti laiko tėkmę.
SUDĖTIS: Aloe Barbadensis Leaf Juice (Stabilized Aloe Vera Gel) Water, Isoamyl
Laurate, Propanediol, Caprylic/Capric Triglyceride, Jojoba Esters, Polyglyceryl-6
Distearate, Hydroxystearyl Alcohol, Squalane, Polyglyceryl-3 Beeswax, Cetyl Alcohol,
Xylitylglucoside, Anhydroxylitol, Xylitol, Hydroxystearyl Glucoside, Caprylhydroxamic
Acid, Caprylyl Glycol, Ethylhexylglycerin, Sodium Hyaluronate, Stearyl Alcohol,
Glyceryl Stearate, Stearyl Phosphate, Hydrolyzed Corn Starch, Beta Vulgaris
(Beet) Root Extract, Polyacrylate Crosspolymer-6, 1,2-Hexanediol, Beta Glucan,
Centipeda Cunninghamii Extract, Butylene Glycol, Hydrolyzed Jojoba Esters,
Linoleic Acid, Linolenic Acid, Niacinamide, Oleic/Linoleic/Linolenic Polyglycerides,
Glycosphingolipids and Glycolipids, Lavandula Angustifolia (Lavender) Oil, Citrus
Aurantium Amara (Petitgrain) Oil, Ocimum Basilicum (Basil) Oil, Origanum Majorana
Leaf Oil, Eucalyptus Globulus Leaf Oil, Citrus Aurantifolia (Lime) Peel, Citrus Aurantium
Dulcis (Orange) Peel Oil, Cocoglycerides, Euterpe Oleracea Fruit Extract, Punica
Granatum Extract, Glycerin, Caesalpinia Spinosa Gum, Arginine, Xanthan Gum,
Camellia Sinensis Leaf Extract.

KIEKIS: 48,2 g
NAUDOJIMAS: spustelėkite dozatorių ir
sukamaisiais judesiais švelniai įmasažuokite kremą
į veido ir kaklo odą, braukdamos aukštyn ir į šonus
plaukų augimo linijos link, kad atgaivintumėte odą.
Norėdamos pasiekti geriausią rezultatą, naudokite iš
ryto ir vakare.
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