Dieninis kremas

Odos priežiūra

Sudrėkinkite ir apsaugokite
– Su plataus veikimo spektro mineraliniu filtru, apsaugančiu nuo ultravioletinių spindulių.
– Su veiksmingais augalų ekstraktais, kurie drėkina ir saugo.
– Apsaugo odą nuo dėl saulės sukeliamo senėjimo atsirandančių dėmių.
Pradėkite dieną tinkamai apsaugodamos veido odą nuo nepalankių aplinkos
veiksnių ir žalingų ultravioletinių spindulių. Pamaitinkite odą dieniniu kremu su
plataus veikimo spektro mineraliniu filtru SPF 20. Šis kremas su alavijais, grybų
ekstraktu ir daugiau nei 20 odą puoselėjančių ingredientų jūsų odą sudrėkins itin
puikiai!
Kreme gausu prabangių vaisių ir žolelių ekstraktų. Iš Viduržemio jūros regiono
kilusios balžos aliejuje yra neįprastai daug riebalų rūgščių, kurios lengvai susigeria ir
lygina odą bei suteikia jai sveiką atspalvį. Į kremą taip pat įdėjome arbūzų ekstrakto,
kuriame gausu antioksidantų, padedančių kovoti su laisvaisiais radikalais.
Tepant veidą vien įprastu apsauginiu kremu jis gali sudirginti jautrią odą. Šis dieninis
kremas gaminamas su natūraliu mineraliniu filtru – titano dioksidu ir cinko oksidu
unikalioje dispersinėje sistemoje, kuri padeda dalelėms tolygiai pasiskirstyti, ir
alantoinu, žinomu dėl savo odą raminančių savybių.
Ir galiausiai – žvynuotoji selaginelė, kitaip dar vadinama Jericho rože, galinti ištverti
ilgiausias sausras, o gavusi drėgmės vos per keletą valandų vėl atgyti.
Pasinaudojome šia jos savybe kurdami mūsų kremą, ir tai paverčia jį išskirtiniu
dieniniu kremu.
Pasitelkite dieninį kremą ir apgaubkite odą drėgmės šydu bei apsaugokite ją nuo
žalingų ultravioletinių spindulių.
VEIKLIOSIOS MEDŽIAGOS
Titano dioksidas (2,6 proc.), cinko oksidas (4,4 proc.)
SUDĖTIS: water (aqua), tricaprylin, aloe barbadensis leaf juice
(stabilized aloe vera gel), glyceryl stearate SE, C13-15 alkane, glycerin,
propanediol, stearic acid, coconut alkanes, stearyl alcohol, brassica
campestris/aleurites fordi oil copolymer, crambe abyssinica seed oil,
polyglyceryl-3 polyricinoleate, sodium stearoyl glutamate, caprylyl
glycol, hydrogenated phosphatidylcholine, galactoarabinan,
ethylhexylglycerin, citric acid, xanthan gum, sodium PCA, panthenol,
citrullus lanatus (watermelon) fruit extract, hexylene glycol, cococaprylate/caprate, lecithin, carrageenan, anastatica hierochuntica
extract, allantoin, tremella fuciformis (mushroom) extract,
gluconolactone, aloe barbadensis callus extract, sodium hyaluronate,
tocopherol.

KIEKIS: 50 ml
NAUDOJIMAS: Ryte tolygiai patepkite kremu švarią odą.
DĖMESIO:
Tik išoriniam naudojimui. Nenaudokite ant pažeistos ar
sutrūkinėjusios odos. Naudodami šį produktą venkite
patekimo į akis. Norėdami pašalinti nuplaukite vandeniu.
Atsiradus bėrimui nutraukite naudojimą ir pasitarkite
su gydytoju. Laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.
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