
Cremă de zi completă cu parfum discret floral, armonizant. 
Are efect hidratant, antioxidant, seboregulator, 
antiîmbătrânire și astringent, pentru un ten fin cu aspect 
mat. Protejează împotriva efectelor dăunătoare ale factorilor 
de mediu și echilibrează bariera naturală a pielii. 
 

BENEFICII
HIDRATEAZĂ extract de nalbă, panthenol, 
ulei de castravete și vitamina C. 
REGLEAZĂ SECREȚIA DE SEBUM & ÎNCHIDE PORII apă 
de rozmarin, ulei esențial de petitgrain, pudră de orez.
PROTEJEAZĂ DE UVA, UVB & FACTORII DE MEDIU 
complex marin, ulei de morcovi, acid ferulic.
ROL ANTIACNEIC complex de alge marine, zinc.
 

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 CÂNEPĂ conține acizi grași esențiali omega 3 și 6. 
Îmbunătățește textura și elasticitatea pielii, are rol regenerator, 
antiinflamator și protejează barieră naturală a pielii.

ULEI DE CASTRAVETE bogat în fitosteroli, antioxidanți, și 
tocoferoli, ameliorează semnele îmbătrânirii pielii, menține nivelul 
optim de hidratare a pielii și echilibrează secreția de sebum.

UNT DE MURMURU este un unt exotic, bogat în acid 
lauric, nutritiv, emolient, protector și regenerator care 
pătrunde rapid în piele fără să lase peliculă grasă.

ULEI DE MORCOVI este un macerat uleios, bogat în 
vitamine, fotoprotector, antioxidant, antirid, revitalizant 
care conferă pielii un aspect sănătos și radiant.

APĂ DE ROZMARIN este indicată pentru îngrijirea tenului mixt, 
gras sau cu imperfecțiuni. Ajută la eliminarea impurităților, este 
astringent și contribuie la echilibrarea secreției de sebum.

EXTRACT DE NALBĂ este un activ blând, cu proprietăți 
de hidratare, calmare și antiinflamatoare.
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.

COMPLEX DE ALGE MARINE ȘI ZINC este un extract din algă 
marina Laminaria Digitata și conține oligozaharide, potasiu, 
magneziu și iod. Are rol antibacterian, antiinflamator, acționează 
pentru combaterea acneii și echilibrează secreția de sebum.

COMPLEX MARIN anti-poluare și anti-îmbătrânire 
îmbunătățește fermitatea pielii, netezește liniile fine și 
protejează împotriva efectelor dăunătoare ale factorilor 
de mediu. Îmbunătățește aspectul cutelor din obraji, a 
șanțurilor din jurul gurii și a ridurilor numite laba-gâștei.
 
COLAGEN VEGETAL este o glicoproteină extrasă 
din drojdie, nemodificată genetic, conferă suplețe 
și elasticitate pielii, sporindu-i fermitatea.
 
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.
 
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.

ULEI ESENȚIAL DE PETITGRAIN obținut din arborele de 
portocal amar. Are un miros proaspăt, fructat floral, cu note 
picante și ușor amărui, regenerator, tonic, echilibrează secreția de 
sebum, cicatrizant, benefic în cazul tenului cu tendințe acneice.

STEARAT DE MAGNEZIU de origine vegetală. 
Are rol opacifiant și texturant.

PUDRĂ DE OREZ MICRONIZATĂ este utilă 
pentru albirea, catifelarea și matifierea pielii 
dar și pentru mascarea imperfecțiunilor. 

INGREDIENTE INCI
Rosmarinus Officinalis Water*, Distilled Water, Cannabis 
Sativa Seed Oil*; Cucumis Sativus Seed Oil*; Astrocaryum 
Murumuru Seed Butter*; Helianthus Annuus Seed Oil, Daucus 
Carota Sativa Root Extract*; Cetearyl Olivate, Sorbitan 
Olivate; Sea Water, Water, Hydrolyzed Algin, Phenethyl Alcohol, 
Sucrose; Aqua, Glycerin, Hydrolyzed Algin, Zinc Sulphate; 
Tocopherol, Helianthus Annuus Seed Oil; Oryza Sativa Starch; 
Fragard; Ferulic Acid; Aqua, Salix Nigra (Willow) Bark Extract; 
Aqua, Glycerin, Malva Sylvestris Flower Extract*, Sodium 
Benzoate, Potassium Sorbate, Citric Acid; Panthenol, (Vit. B5); 
Magnesium Stearate; Citrus Aurantium Amara Leaf/Twig Oil*. 

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

CREMĂ HIDRATANTĂ DE ZI
Ten mixt & gras  

Complex marin, nalbă & vitamina C
SPF 20+


