
Cremă fină cu efect hidratant și anti-îmbătrânire, care vizează 
uniformizarea culorii pielii și iluminarea tenului. Atenuează 
petele cauzate de soare, petele de vârstă sau postinflamatorii 
(cicatrici, acnee). Este potrivită pentru toate tipurile de ten. 
 

BENEFICII
HIDRATEAZĂ panthenol, vitamina C.
ÎMBUNĂTĂȚEȘTE CULOAREA PIELII ulei de crin alb, 
niacinamidă (vitamina B3), acid kojic, arbutină, ulei 
esențial de semințe de morcov, extract de licorice.
PROTEJEAZĂ DE UVA, UVB & FACTORII DE 
MEDIU ulei de karanja, acid ferulic, unt de shea.
 

MOD DE APLICARE
 
Se aplică zilnic pe față, gât și decolteu după 
curățare, evitând zona ochilor. Textură non-grasă, 
poate fi o excelentă bază de machiaj. 
 

INGREDIENTE
ULEI DE CRIN ALB îmbunătățește luminozitatea pielii, 
estompează semnele de îmbătrânire și atenuează pete și roșeața.

ULEI DE LUMINIȚA SERII (ulei de primula) este 
excepțional prin conținutul său de acid gamma-linolenic. 
Este ideal pentru îngrijirea delicată din jurul ochilor, având 
rol antirid, calmant și restructurant. Bogat în vitamina E 
și fitosteroli, menține elasticitatea si supletea pielii.

UNT DE SHEA bogat în fitosteroli, polifenoli și acizi 
grași esențiali. Protejează pielea este nutritiv și 
emolient, facilitează regenerarea cutanată.
 
ULEI DE KARANJA bogat în substanțe active, 
antioxidante, anti aging și regeneratore, protector UV.
 
APA DE HAMAMELIS este cunoscută pentru efectul 
tonic, astringent, purifiant și favorizează microcirculația, 
fiind util și în cazul tenurilor cuperozice.

NIACINAMIDA este o formă a vitaminei B3, fiind benefică în 
special pentru pielea problematică, acnee, rozacee, inflamații. 
Îmbunătățește aspectul general al pielii și reduce ridurile.

ACID KOJIC tratează hiperpigmentarea pielii blocând 
enzima care produce melanină, atunci când în anumite 
zone ale pielii se dezvoltă prea multă melanină. 
Este de asemenea un agent antioxidant.

VITAMINA C este un antioxidant folosit pentru a îmbunătății 
fermitatea, semnele de îmbătrânire avansată și luminozitatea 
pielii. Reduce petele de pigmentare, optimizează nivelul de 
hidratare cutanată și stimulează producția de colagen. 
VITAMINA E naturală este obținută din uleiuri vegetale. 
Este antioxidantă, antiinflamatoare și regeneratoare. 
Reduce riscul de apariție a ridurilor pe viitor.

ACID FERULIC este un antioxidant natural puternic, 
extras din rădăcina plantei Ferula communis. Neutralizează 
radicalii liberi, acționând împotriva îmbătrânirii cutanate, 
este fotoprotector și contribuie la menținerea sănătății 
și frumuseții pielii. Oferă luminozitate pielii.
 
ARBUTINA promovează iluminarea pielii și un ton 
uniform, reduce aspectul petelor și hiperpigmentarea, 
făcând pielea mai clară și radiantă.

ULEI ESENȚIAL DE SEMINȚE DE MORCOV este cunoscut 
pentru efectul regenerator, antirid forte și depigmentar, 
fiind utilizat pentru îmbunătățirea aspectului și condiției 
pielii, combate multiplele semne ale îmbătrânirii tenului.

PANTHENOL (vitamina B5)  are efect calmant, reparator, 
hidratant și antiinflamator. Stimulează keratinocitelor și 
proliferarea fibroblastelor (celulele constitutive ale epidermei), 
favorizând vindecarea leziunilor și accelerarea regenerării pielii.
 
EXTRACT DE LICORICE este un activ complex cu efect 
antiinflamator forte, antibacterian și regenerator. Este benefic 
pentru piele problematică, îmbunătățind și culoarea pielii.

INGREDIENTE INCI
Hamamelis Virginiana Flower Water*; Distilled Water; 
Helianthus Annuus Seed Oil, Lilium Candidum Flower 
Extract*; Oenothera Biennis Oil*; Butyrospermum Parkii 
Butter*; Pongamia Glabra Seed Oil*; Cetearyl Olivate, 
Sorbitan Olivate; Niacinamide; Fragard; Ascorbyl Palmitate; 
Panthenol, (Vit. B5); Ferulic Acid; Kojic Acid; Alpha-Arbutin; 
Tocopherol, Helianthus Annuus Seed Oil; Aqua, Glycerin, 
Cucumis Sativus Fruit Extract, Sodium Benzoate, Potassium 
Sorbate, Citric Acid; Glycyrrhiza Uralensis Root Extract*, 
Caprylic/Capric Triglyceride; Daucus Carota Seed Oil*.

 *100 % din totalul ingredientelor provin din agricultură organică. 
Produs cosmetic natural și organic certificat de ecocert 
greenlife în concordanță cu standardul ecocert.

CREMĂ ANTI-PETE PIGMENTARE
Crin alb, acid kojic & vitamina B3

SPF 20+


