
Cremă bogată în elemente nutritive, regenerante şi anti-
îmbătrânire, cu antioxidanţi şi vitamine, pentru un ten catifelat 
şi hrănit, parfumat cu note balsamice, echilibrante. Contribuie la 
refacerea sintezei de colagen. Este potrivită pentru toate tipurile 
de ten, în special pentru tenul lipsit de vitalitate. 
 

BENEFICII
REGENEREAZĂ & RESTRUCTUREAZĂ ulei de borago, ulei de 
cătină, vitamina A, bisabolol.
ANTIRID ulei de jojoba, acid hialuronic, coenzima Q10, vitamina 
C.
 

MOD DE APLICARE
 
Se aplică pe față, gât și decolteu după curățare, evitând zona 
ochilor.
 

INGREDIENTE
 
ULEI DE JOJOBA este un extras din semințele fructelor de 
jojoba și este defapt o ceară lichidă. Bogat în polifenoli, dintre 
care taninii sunt responsabili pentru senzația uscată după 
aplicarea pe piele. Potrivit pentru toate tipurile de ten, protejează 
împotriva deshidratării, este emolient și nutritiv în profunzime.

ULEI DE BORAGO (limba mielului) este apreciat pentru 
capacitatea sa de regenerare cutanată, bogat în acizi grași 
polinesaturati, îmbunătățește textura și aspectul pielii.

ULEI DE CĂTINĂ este un ulei cu proprietăți excelente de 
regenerare celulară, cicatrizante, nutritive și antioxidante. 
Protejează pielea față de factorii externi și razele UV.
 
UNT DE MANGO este un adevărat deliciu pentru piele, are 
textura moale și conferă elementele esențiale, lăsând-o hidratată, 
catifelată și suplă. Bogat în polifenoli ce ajută la restructurarea 
pielii și producției de colagen și în fitosteroli ce întăresc barieră 
naturală a pielii. Este benefic pentru pielea devitalizată, uscată.

APĂ DE NEROLI (flori de portocal) regenerează și hidratează 
pielea pentru a reda strălucirea naturală și frumusețea tenului.
 
VITAMINA A este esențială pentru dezvoltarea țesuturilor și 
pentru integritatea structurii cutanate. Ajută la regenerarea pielii 
afectate de soare.

ACID HIALURONIC ajută la reținerea apei și asigură hidratarea 
fibrelor de colagen și elastină. De asemenea s-a demonstrat că 
acidul hialuronic cu masă moleculară mică, ajută la vindecarea 
mai rapidă a rănilor și la estomparea cicatricilor.

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.

ACIZI DE FRUCTE AHA ( Acizi Alfa Hidroxilati) sunt derivați din 
zaharurile fructelor, cu compoziție 100% de origine vegetală. 
Diverse studii indică faptul că aplicarea regulată (4-6 luni) a 
compozițiilor ce conțin AHA favorizează netezirea ridurilor fine, 
diminuarea profunzimii celor adânci și deschiderea culorii zonelor 
hiperpigmentare.

ULEI ESENȚIAL DE AZLEE este o esență cu miros balsamic, 
erbaceu, cu note florale subtile, relaxant spiritual, favorizează 
contemplarea.

COENZIMĂ Q10 este un activ cosmetic antioxidant, ajută 
la restaurarea barierei hidrolipidice, limitând degradarea 
colagenului, reduce profunzimea ridurilor și netezește pielea.

BISABOLOL obținut din surse vegetale, este un activ cosmetic 
recunoscut pentru virtuțile sale multiple că reparator și calmant 
al pielii, cicatrizant, antibacterian și antiinflamator, util pentru 
îngrijirea pielii sensibile, iritate, deteriorate.

INGREDIENTE INCI
Citrus Aurantium Amara Flower Water*; Distilled Water; Colloidal 
Copper; Carthamus Tinctorius Seed Oil*; Borago Officinalis 
Seed Oil*; Helianthus Annuus Seed Oil, Daucus Carota Sativa 
Root Extract*; Hippophae Rhamnoides Seed Extract And 
Rosmarinus Officinalis Leaf Extract*; Cetearyl Olivate, Sorbitan 
Olivate; Sodium Hyaluronate; Retinyl Palmitate, Helianthus 
Annuus Seed Oil, Tocopherol; Fragard; Ascorbyl Palmitate; 
Tocopherol, Helianthus Annuus Seed Oil; Bisabolol; Squalane, 
Ubiquinone, Tocopheryl Acetate; Aqua & Vaccinium Myrtillus 
Fruit Extract & Saccharum Officinarum Extract & Citrus 
Aurantium Dulcis Fruit Extract & Citrus Limon Fruit Extract & 
Acer Saccharum Extract*; Rhododendron Anthopogon Oil*.

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

CREMĂ NUTRITIVĂ DE NOAPTE
Flori de portocal, cătină & vitamina A


