
Mască de regenerare intensă și exfoliere, îndepărteaza 
celule moarte, lasand pielea curata, hranita, catifelata 
și plăcut parfumată. Este potrivită pentru orice tip de 
ten, în special pentru tenul obosit și devitalizat. 

BENEFICII
HRĂNEȘTE & CATIFELEAZĂ ulei de chimen negru, ulei de rosa 
mosqueta, ulei de rodie, unt de shea, extract de viță roșie.
CURĂȚĂ & EXFOLIAZĂ flori de hibiscus, 
extract de mușețel, tensidă de cocos.

MOD DE APLICARE
Se aplică pe fața curată și uscată se lasă să acționeze 
5-10 minute, după care se masează cu mișcări 
circulare. Fața se clătește cu apă călduță și se 
șterge prin tapotare cu un șervet sau prosop. 
 

INGREDIENTE
UNT DE SHEA bogat în fitosteroli, polifenoli și acizi 
grași esențiali. Protejează pielea este nutritiv și 
emolient, facilitează regenerarea cutanată.

ULEI DE CHIMEN NEGRU bogat în compuși activi cu 
rol purifiant, antialergic, antifungic și antiinflamator, 
folosit în cosmetică pentru îngrijirea pielii cu probleme 
și în particular a tenului cu tendințe acneice. Stimulează 
regenerarea țesuturilor și cicatrizarea.

ULEI DE ROSA MOSQUETA recunoscut pentru capacitatea de 
ameliorare a cicatricilor rezultate după răni, leziuni acneice sau 
operații chirurgicale. Acest ulei stimulează procesul natural de 
regenerare a pielii, producerea de colagen și elastină, refacerea 
membranei celulare, estomparea ridurilor și refermizarea pielii.

GLICERINA VEGETALĂ atrage apa din atmosferă 
în piele. Este utilă în produsele de igienă cosmetică, 
deoarece după o spălare nu iese din suprafața pielii. 

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.

TENSIDA DE COCOS pudră formează spumă de calitate 
și este bine tolerată inclusiv de pielea sensibilă.

FLORI DE HIBISCUS pudră conține acizi de fructe, 
antioxidanți, antociane, polifenoli și o serie de substanțe ce 
acționează sinergic pentru un efect anti-aging și revigorant, 
alături de efectul de curățare a pielii . Exfoliează fin tenul. 

ULEI ESENȚIAL DE ROZMARIN revitalizează  pielea 
și purifică în special tenul gras. Este folosit și în 
aromaterapie în caz de răceli și probleme respiratorii.

EXTRACT DE MUȘEȚEL calmează bolile de piele, iritațiile. 
Conține bisabolol ce are efect antiinflamator și calmant.

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

INGREDIENTE INCI
Butyrospermum Parkii Butter*; Glycerine; Nigella 
Sativa Seed Oil*; Hibiscus Sabdariffa Flower Powder; 
Cocamidopropyl Betaine; Rosa Moschata Seed Oil*; Punica 
Granatum Seed Extract And Rosmarinus Officinalis Leaf 
Extract*; Chamomilla Recutita Flower Extract*; Rosmarinus 
Officinalis Leaf Oil*; Tocopherol, Helianthus Annuus Seed 
Oil*; Root Extract Vitis Vinifera; Rosa Damascena*.

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

MASCĂ EXFOLIANTĂ
Hibiscus, chimen negru & mușețel


