
Loțiune cu parfum proaspăt și revigorant, care acționează 
delicat pentru eliminarea impurităților și îndepărtarea 
urmelor de machiaj. Conferă pielii elasticitate, echilibrează 
secreția de sebum și este util în combaterea acneii. 
 

BENEFICII
CURĂȚĂ tensidă consistentă, acid 
salicilic BHA, emulsifiant alpha.
TONIFICĂ apă de mentă, apă de hamamelis.
HIDRATEAZĂ ulei de castravete, ulei de 
pepene, acid hialuronic, vitamina C.
 

MOD DE APLICARE
Se aplică cu ajutorul unui disc demachiant, cu mișcări circulare 
de netezire. Se repetă aplicarea până când discheta rămâne 
curată. Nu necesită clătire și nici utilizarea unui toner. 
 

INGREDIENTE
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.

ULEI DE PEPENE este apreciat pentru conținutul bogat 
în acizi grași esențiali mono- și polinesaturați (Vitamina F, 
Omega 6, Omega 9). Participă la reconstruirea lipidelor 
epidermice. Conferă pielii elasticitate, protecție și hidratare, 
având acțiune echilibrantă asupra secreției de sebum.

APA DE HAMAMELIS este cunoscută pentru efectul 
tonic, astringent, purifiant și favorizează microcirculația, 
fiind util și în cazul tenurilor cuperozice.

APA DE MENTĂ împrospătează și tonifică pielea, 
ameliorează aspectul porilor, revitalizează tenul tern sau 
obosit, este răcoritor pentru piele și reduce mâncărimile. 

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. 

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.

ACID SALICILIC NATURAL BHA este un extract standardizat, 
obținut din salcia neagră. S-a demonstrat în vitro că extractul de 
salcie (acidul salicilic natural, BHA) are efect antimicrobian forte. 
Testele de eficacitate au arătat că extractul acționează împotriva

EMULSIFIANT ALPHA este blând și bine tolerat de 
pielea sensibilă, formează texturi interesant tip gel. 

INGREDIENTE INCI
Hamamelis Virginiana Flower Water*; Mentha Piperita 
Leaf Water*; Distilled Water; Colloidal Copper; Cucumis 
Sativus Seed Oil*; Citrullus Vulgaris Seed Oil*; Glycerin, 
Caprylic/Capric Triglycerides, Aqua, Sucrose Laurate; 
Lauryl Glucoside; Benzyl Alcohol, Salicylic Acid, Glycerin, 
Sorbic Acid; Magnesium Ascorbyl Phosphate; Sodium 
Hyaluronate; Aqua, Salix Nigra (Willow) Bark Extract.

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

Mentă, castravete & vitamina C


