
Cremă de zi cu textură ușoară și parfum dulce, cu 
rol detensionant. Bogată în vitamine, aminoacizi și 
hidroxiacizi din plante, hrănește pielea și hidratează intens. 
Protejează împotriva efectelor dăunătoare ale factorilor 
de mediu și echilibrează barieră naturală a pielii, pentru 
un ten cu aspect densificat, mai ferm și catifelat.
 

BENEFICII
HIDRATEAZĂ extract de nalbă, panthenol, 
acid hialuronic, flori de portocal.
HRĂNEȘTE & REGENEREAZĂ ulei de 
avocado, peptide și colagen.
PROTEJEAZĂ DE UVA, UVB & FACTORII DE MEDIU 
complex marin, ulei de karanja, acid ferulic.
 

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 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 AVOCADO bogat în carotenoide, fitosteroli, 
vitamine și acizi grași, nutritiv, emolient și regenerator. 
Recunoscut pentru beneficiile pe care le are asupra 
pielii, este extras din pulpa fructului de avocado.
 
UNT DE CACAO bogat în substanțe nutritive, polifenoli, 
antioxidanți și vitamina C, emolient, nutritiv, reparator.
 
ULEI DE KARANJA bogat în substanțe active, 
antioxidante, anti aging și regeneratore, protector UV.
 
APĂ DE NEROLI (flori de portocal) regenerează și hidratează 
pielea pentru a reda strălucirea naturală și frumusețea tenului.
 Extract de nalbă este un activ blând, cu proprietăți 
de hidratare, calmare și antiinflamator.
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.
 

TRIPEPTIDE 5 este un activ cosmetic care ajută la încetinirea 
procesului de îmbătrânire a pielii, stimulează producția de colagen 
și protecția împotriva degradării colagenului, cu eficacitate antirid.
 
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 glicoproteina 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 E NATURALĂ este obținută din uleiuri vegetale. 
Este antioxidantă, antiinflamatoare și regeneratoare. 
Reduce riscul de apariție a ridurilor pe viitor.
 
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.

ULEI ESENȚIAL DE YLANG-YLANG este o esență apreciată 
pentru parfumul sau dulce floral exotic, voluptos și senzual. 
Este tonifiant, revitalizant, antidepresiv și afrodisiac.

INGREDIENTE INCI
Citrus Aurantium, Amara Flower Water*; Distilled Water; 
Carthamus Tinctorius Seed Oil*; Persea Gratissima Oil*; 
Theobroma Cacao Seed Butter*; Pongamia Glabra Seed Oil*; 
Cetearyl Olivate, Sorbitan Olivate; Glycerin, Aqua, Palmitoyl 
Tripeptide-5; Sea Water, Water, Hydrolyzed Algin; Phenethyl 
Alcohol, Sucrose; Tocopherol, Helianthus Annuus Seed Oil*; 
Ferulic Acid; Aqua, Glycoproteins, Salix ,Nigra Bark Extract; 
Potassium Sorbate; Fragard; Aqua, Glycerine, Malva Sylvestris 
Flower Extract*, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate, Citric 
Acid; Panthenol, (Vit. B5); Cananga Odorata Flower 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 Normal & Uscat  

Peptide, avocado & colagen
SPF 20+


