
Cremă fină care atenuează cearcănele și pungile, sporește 
fermitatea pielii din zona ochilor. Conține ingrediente 
emoliente, regenerante și antioxidante, care reduc ridurile 
și liniile de expresie, lăsând pielea catifelată și hidratată. 

BENEFICII
REDUCE PUNGILE cafeină, apă de albăstrele. 
REDUCE CERCURILE VINEȚII ulei de șofrănel 
(vitamina K), extract de arnică.
REDUCE RIDURILE DE EXPRESIE ulei de 
luminița serii, extract de acmella, peptide.

MOD DE APLICARE
Se aplică dimineața și seara, sau de câte ori este nevoie, după 
curățarea feței.

INGREDIENTE
EXTRACT DE ACMELLA ajută la reorganizarea 
structurii dermei și netezește suprafața pielii. 

ULEI DE ȘOFRĂNEL bogat în acizi grași, polinesaturați, 
vitamine și antioxidanți, benefici pentru piele prin efectul 
emolient, nutritiv, regenerator și anti-aging. Acționează eficient 
împotriva cuperozei datorită conținutului în vitamina K.
 
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.

SQUALAN DE MĂSLINE are structura similară cu 
celulele epidermei, hrănind și hidratând tenul cutanat. 
Reduce procesul de formare a ridurilor, fiind un 
ingredient util în transportarea principiilor active.

APĂ DE ALBASTRELE este bogată în tanini și cianină. 
Calmează ochii iritați, afectați de praf și poluare. 
Atenuează umflăturile și oboseala ochilor, după 
utilizarea calculatorului. Tonifică țesutul cutanat.

APĂ DE NEROLI (flori de portocal) regenerează și hidratează 
pielea pentru a reda strălucirea naturală și frumusețea tenului.
 
CAFEINA PURĂ este o substanță activă bine cunoscută în 
cosmetică pentru proprietățile lipolitice, antiedematoase. Ajută 
la diminuarea pungilor de sub ochi și stimulează microcirculația.

PEPTIDELIN este o peptidă utilizată pentru ridurile 
de expresie și îmbunătățirea aspectului general al 
feței. Realizează relaxarea mușchilor responsabili 
de formarea ridurilor, cu eficacitate dovedită. 

EXTRACT DE ARNICA bogată în principii active și apreciata 
pentru virtuțile sale antiinflamatorii, calmante folosite în în 
tratamentul vânătăilor, durerilor reumatice, artritei, infecțiilor 
bacteriene și fungice. Reduce cercurile din jurul ochilor.

VITAMINA E naturală este obținută din uleiuri vegetale. 
Este antioxidantă, antiinflamatoare și regeneratoare. 
Reduce riscul de apariție a ridurilor pe viitor.

INGREDIENTE INCI
Centaurea Cyanus Flower Water*; Citrus Aurantium Amara 
Flower Water*; Carthamus Tinctorius Seed Oil*; Oenothera 
Biennis Oil*; Caprylic/Capric Triglyceride, Spilanthes Acmella 
Flower Extract*; Olive Squalane*; Cetearyl Olivate, Sorbitan 
Olivate; Caffeine; Fragard; Water, Acetyl Hexapeptide-8, 
Caprylyl Glycol; Helianthus Annus Seed Oil And Arnica Montana 
Flower Extract*; Tocopherol, Helianthus Annuus 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 CONTUR OCHI
Cafeină, albăstrele & luminița serii


