Dienas krēms

Ādas kopšana

Samitriniet un aizsargājiet
– Ar plašas iedarbības spektra minerālo filtru, kas pasargā no ultravioleto staru iedarbības.
– Ar iedarbīgiem augu ekstraktiem, kas mitrina un aizsargā.
– Sargā ādu no vecuma plankumu, kurus izraisa saules iedarbība, veidošanās.

Uzsāciet dienu pareizi, aizsargājot sejas ādu no nelabvēlīgiem vides faktoriem un kaitīgiem
ultravioletajiem stariem. Pabarojiet ādu ar dienas krēmu ar plašas iedarbības spektra
minerālo filtru UVA 20. Šis krēms, kas sastāv no alvejas, sēņu ekstrakta un vairāk nekā 20
ingredientiem, parūpēsies par jūsu ādu un samitrinās to patiešām lieliski!
Krēms ir bagāts ar augļiem un augu ekstraktiem. Sālsķērsa eļļas, kas ir cēlusies no
Vidusjūras reģiona, sastāvā ir neierasti daudz taukskābju, kuras viegli iesūcās ādā un
izlīdzina to, kā arī piešķir tai veselīgu toni. Krēmam pievienojām arī arbūzu ekstraktu, kas ir
bagāts ar antioksidantiem, kuri palīdz cīnīties ar brīvajiem radikāļiem.
Izmantojot sejas ādai vienkāršu aizsargkrēmu var rasties kairinājums. Savukārt šis dienas
krēms tiek ražots ar dabīgu minerāla filtru – titāna dioksīdu un cinka oksīdu unikālā
dispersa sistēmā, kas palīdz daļiņām vienlīdzīgi sadalīties, kā arī ar alantoīnu, kas
ievērojams ar spēju nomierināt ādu.
Visbeidzot – zvīņlapu selaginella, kura ir zināma arī kā Jērikas roze, prot izturēt visgarākos
sausuma periodus, bet, absorbējot mitrumu, tā var atdzīvoties dažu stundu laikā. Mēs
izmantojām šo īpašību, radot mūsu krēmu, un tas šo dienas krēmu padara par īpašu.
Lietojiet dienas krēmu un ietiniet savu ādu mitruma plīvurā, kā arī pasargājiet to no
kaitīgajiem ultravioletajiem stariem.

AKTĪVĀS VIELAS: Titāna dioksīds (2,6 procenti), cinka oksīds
(4,4 procenti)
SASTĀVS: 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.

TILPUMS: 50 ml
LIETOŠANA: No rīta vienlīdzīgi uzklājiet krēmu uz tīras ādas.
UZMANĪBU:
Tikai ārīgai lietošanai. Nelietojiet to uz ievainotas un
saplaisājušas ādas. Lietojot šo līdzekli, izvairieties no tā
nokļūšanas acīs. Ja vēlaties krēmu noņemt, nomazgājiet
to ar ūdeni. Ja rodas izsitumi, pārtrauciet lietošanu un
pakonsultējieties ar ārstu. Glabājiet bērniem
nepieejamā vietā.
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