
Cremă ușoară, non-grasă, plăcută la aplicare, cu parfum în note 
florale. Restructurează, hidratează și catifelează pielea, susține 
bariera naturală de protecție, lăsând o senzație de confort. 
Repară pielea afectată de factorii de mediu (frig, vânt și soare).
 

BENEFICII
REPARĂ & RESTRUCTUREAZĂ ceramide, 
vitamina C, uree cosmetică, bisabolol.
HRĂNEȘTE & CATIFELEAZĂ ulei de macadamia, ulei de migdale, 
apă de trandafiri de Damasc, ulei esențial de geraniu Bourbon.

MOD DE APLICARE
Se aplică zilnic, ori de câte ori este nevoie, pe pielea igienizată. 

INGREDIENTE
ULEI DE MACADAMIA are un profil interesant de acizi 
grași esențiali și este o bogată sursă de acid palmitoleic. 
Ajută la întârzierea îmbătrânirii pielii, acționează la 
nivel celular pentru refacerea integrității cutanate. 
Este recunoscut pentru ameliorarea vergeturilor, a 
cicatricilor și restructurarea pielii degradate.

ULEI DE MIGDALE este un bun emolient, fiind 
delicat, fin, hrănitor și calmant. Este benefic pentru 
pielea uscată, iritată sau sensibilă în particular.

SILICON VEGETAL este un derivat de origine vegetală, obținut 
din surse regenerabile. Se absoarbe rapid în piele, nu astupă 
porii, conferă o senzație plăcută, mătăsoasă și non-grasă.

APA DE TRANDAFIRI DE DAMASC are un parfum 
îmbietor și este apreciată pentru efectul astringent, 
revigorant asupra tenului, ameliorând semnele îmbătrânirii 
cutanate, conferă finețe pielii și reduce roșeața.

UREE COSMETICĂ este un factor natural de hidratare ce 
se regăsește în mod natural în piele, localizată acolo unde 
se leagă umiditatea. Pielea uscată are un deficit de uree, 
în special pielea cu dermatită atopică sau psoriazis. 

SODIUM PCA Un produs de origine vegetală recunoscut 
pentru efectul umectant și hidratant forte, potrivit pentru 
produsele destinate ingrijirii pielii și părului. Este utilizat 
în aplicații pentru eliminarea deshidratării pielii, reducerea 
proceselor inflamatorii, creșterea elasticității 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. 

CERAMIDE este un activ cosmetic foarte căutat și apreciat, 
ce întărește bariera naturală a pielii, sporește elasticitatea 
și îmbunătățește hidratarea cutanată pe termen lung, 
protejează pielea de factorii externi. Este fabricat printr-un 
proces de fermentație patentat, are aceeași configurație 
ca și ceramidele prezente în mod natural în piele.

ULEI ESENȚIAL DE NIAOULI este obținut prin distilarea 
frunzelor și ramurilor tinere ale arborelui de Niaouli. Este un 
antiseptic natural regăsit și în numeroase preparate farmaceutice, 
acționând ca agent antibacterian și antiviral puternic.

ULEI ESENȚIAL DE GERANIU BOURBON (specie de mușcată 
are un parfum intens cu note dulci florale) este util în cazul 
tenurilor mature, cu imperfecțiuni, lipsite de tonus și elasticitate, 
având proprietăți tonifiante, astringente și purifiante.

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

ABSOLUT DE TRANDAFIRI DE DAMASC este 
o esență fermecătoare, distinctă și rafinată, cu 
un parfum unic. Are efect armonizant.

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
Coco-Caprylate*; Macadamia Integrifolia/Tetraphylla Seed 
Oil*; Prunus Amygdalus Dulcis Oil*; Rosa Damascena Flower 
Water*; Distilled Water; Cetearyl Olivate, Sorbitan Olivate; 
Urea; Magnesium Ascorbyl Phosphate; Fragard; Tocopherol, 
Helianthus Annuus Seed Oil; Root Extract Vitis Vinifera; Sodium 
Pca; Melaleuca Viridiflora/Quinquenervia Leaf Oil; Root Extract*; 
Pelargonium Roseum Oil*; Rosa Damascena Flower Extract*.

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

CREMĂ REPARATOARE MÂINI & CORP
Migdale, geraniu & vitamina C


