
Ser alcătuit din ingrediente și uleiuri prețioase, cu 
efect antirid, antioxidant, emolient și regenerator, 
pentru un ten cu aspect îmbunătățit, mai suplu și 
mai ferm. Este potrivit pentru orice tip de ten. 
 

BENEFICII
REGENEREAZĂ & RESTRUCTUREAZĂ ulei de rosa 
mosqueta, ulei de centella asiatică, extract de acmella.
ANTIRID ulei de brocoli, coenzima Q10, ulei esențial de neroli.
EFECT ANTIOXIDANT extract de schisandra, vitamina 
A, extract antioxidant de rozmarin, ulei de rodie. 

MOD DE APLICARE
Se aplică seara, sau dacă tenul este uscat se poate 
folosi și dimineață după curățarea și tonifierea pielii.
 

INGREDIENTE
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.

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.

ULEI DE BROCOLI bogat în nutrienți și acizi grași nesaturați, 
pentru piele este intens nutritiv și conferă un aspect satinat.

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.

ULEI DE CENTELLA ASIATICĂ (plantă originară din India 
denumită și Gotu Kola), bogat în substanțe recunoscute pentru 
stimularea producției de colagen și a regenerării țesutului 
cutanat, îmbunătățește fluxul sanguin, întârzie apariția 
semnelor îmbătrânirii pielii și ameliorează aspectul ridurilor.

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.

EXTRACT DE ACMELLA ajută la reorganizarea 
structurii dermei și netezește suprafața pielii. 

VITAMINA E naturală este obținută din uleiuri vegetale. 
Este antioxidantă, antiinflamatoare și regeneratoare. 
Reduce riscul de apariție a ridurilor pe viitor.
 
VITAMINA A este esențială pentru dezvoltarea 
țesuturilor și pentru integritatea structurii cutanate. 
Ajută la regenerarea pielii afectate de soare.

COENZIMĂ Q10 este un activ cosmetic antioxidant, ajută 
la restaurarea barierei hidrolipidice, limitând degradarea 
colagenului, reduce profunzimea ridurilor și netezește pielea.

EXTRACT DE SCHISANDRA este un activ cosmetic cu 
un conținut remarcabil de principii rare, recomandat în 
aplicații pentru pielea problematică, reactivă, atopică, ce 
contribuie semnificativ la procesul de regenerare cutanată. 
Este antiiritant, antioxidant și activ anti-aging.

EXTRACT DE ROZMARIN este util pentru 
tenul uscat, matur, cuperotic.

APĂ DE NEROLI (flori de portocal) regenerează și hidratează 
pielea pentru a reda strălucirea naturală și frumusețea tenului.

INGREDIENTE INCI

Citrullus Vulgaris Seed Oil*; Coco-Caprylate*; Heliantus Annus 
Seed Oil, Opuntia Ficus-Indica Flower Extract*; Helianthus 
Annuus Seed Oil*, Centella Asiatica Extract*; Caprylic/Capric 
Triglyceride, Spilanthes Acmella Flower Extract*; Punica 
Granatum Seed Extract And Rosmarinus Officinalis Leaf 
Extract*; Squalane, Ubiquinone, Tocopheryl Acetate; Tocopherol, 
Helianthus Annuus Seed Oil; Retinyl Palmitate, Helianthus 
Annuus Seed Oil, Tocopherol; Schizandra Sphenanthera Fruit 
Extract*; Citrus Aurantium Amara Flower Oil*.

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

SER DE NOAPTE REGENERANT
Brocoli, acmella & coenzima Q10


