
Loțiune cu parfum sublim de flori de portocal și tei, care 
acționează delicat pentru eliminarea impurităților și 
îndepărtarea urmelor de machiaj. Formula este blândă 
și bine tolerată de tenul sensibil și în special de tenul 
uscat. Are proprietăți calmante și antiinflamatoare. 

BENEFICII
CURĂȚĂ tensidă consistentă, emulsifiant alpha.
TONIFICĂ apa de neroli, apa de tei
HIDRATEAZĂ ulei de coacăze negre, acid 
hialuronic, ulei de rodie, vitamina E.

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

INGREDIENTE
ULEI DE RODIE bogat în substanțe antioxidante, polifenoli, 
fitosteroli și vitamine, ce a devenit recunoscut și apreciat 
pe bună dreptate ca activ cosmetic cu multiple virtuți.

ULEI DE COACĂZE NEGRE bogat în substanțe regeneratoare, 
antioxidante și revitalizante, contribuie la menținerea unui aspect 
mai tânăr și sănătos al pielii. Este recomandat în special pentru 
tenul matur,  cu aspect îmbătrânit și pentru pielea sensibilă.

APĂ DE NEROLI (flori de portocal) regenerează și hidratează 
pielea pentru a reda strălucirea naturală și frumusețea tenului.
 
APA DE TEI este un hidrolat apreciat pentru 
proprietățile calmante și antiinflamatoare, benefic 
îndeosebi pentru pielea sensibilă, iritată. Conferă 
un ten mai neted, fin și cu aspect îmbunătățit.
 

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 E naturală este obținută din uleiuri vegetale. 
Este antioxidantă, antiinflamatoare și regeneratoare. 
Reduce riscul de apariție a ridurilor pe viitor.
 
TENSIDA consistentă, obținut din surse vegetale, este un 
surfactant extrem de delicat, consistent și vâscos, având 
aplicații multiple în preparatele de igienă personală.

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

INGREDIENTE INCI
Tilia Vulgaris Water*; Citrus Aurantium Amara Flower 
Water*; Distilled Water; Coloidal Copper: Glycerin, Caprylic/
Capric Triglycerides, Aqua, Sucrose Laurate; Ribes 
Nigrum Seed Oil*; Punica Granatum Seed Extract And 
Rosmarinus Officinalis Leaf Extract*; Lauryl Glucoside; 
Benzyl Alcohol, Salicylic Acid, Glycerin, Sorbic Acid; Sodium 
Hyaluronate; Tocopherol, Helianthus Annuus Seed Oil.

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

LOȚIUNE MICELARĂ
Ten normal & uscat 

Tei, coacăze negre & acid hialuronic


