
Aloe Fleur de Jouvence™

Recovering Night Creme
Noční regenerační krém je základní součás-
tí soupravy Aloe Fleur de Jouvence, určené 
pro podtržení krásy (Restorative Beauty regi-
me). Noční regenerační krém obsahuje polysa-
charidy a jiné zvlhčovače pokožky, které tvoří 
na pokožce ochranný film zabraňující jejímu 
vysušování. Glyceridy z pšeničných klíčků, 
olej z jader meruněk a jojobový olej dodáva-
jí přírodní lipidy, potřebné k zachování opti-
mální rovnováhy mezi oleji a vodou v pokož-
ce. Rozpustný kolagen a hydrolyzovaný elas-
tin jsou potřebné k zachování správné struktu-
ry pokožky, snižování tvorby vrásek a kožních 
linií, čímž pomáhají bojovat proti známkám 
stárnutí. Jsou v něm obsaženy i speciální látky 
získané z našich rostlinných a včelích extraktů,
které pomáhají zlepšit kvalitu pleti. Zvlhčovače 
v Recovering Night Creme oživují a omlazu-
jí vzhled vaší pleti. Krém je určen k aplikaci 
a regeneraci pleti v noci během spánku, když 
tělo odpočívá. Pomáhá obnovit „květ mládí“ 
– pleť mladistvého vzhledu, hladkou a pruž-
nou. Je to skvělý, sametově jemný krém, který 
obnovuje vypnutí i těch nejjemnějších vrá-
sek, udržuje pleť jemnou a zároveň jí pomáhá 
zachovat si pružnost a vlhkost.

SLOŽENÍ:
Šťáva z listů Aloe Barbadensis (stabilizovaný 
Aloe Vera Gel), Water (voda), Glyceryl 
Stearate, Stearic Acid, Propanediol, C12-15 
Alkyl Benzoate, Hydrogenated Polyisobutene, 
Soluble Collagen, Triethanolamine, PEG-
100 Stearate, Prunus Armeniaca (meruňka) 
olej z jader, Polysorbate 60, Sodium 
Hyaluronate, Sodium PCA, Sodium Lactate, 
Tocopherol (přírodní vitamin E), Squalane, 
Propolis Extract, Panthenol (Provitamin B5), 
Chamomilla Recutita (heřmánek) extrakt 
z květin, Glucose Glutamate, glyceridy                    
z pšeničných klíčků, Ascorbic Acid (Vitamin 
C), Cetyl Alcohol, Allantoin, 1,2-Hexanediol, 
Phenoxyethanol, Caprylyl Glycol, Sorbic Acid, 
Methylisothiazolinone, Fragrance (Parfum).

OBSAH: 
57 g

NÁVOD: 
Vezměte malé množství krému na konečky 
prstů a jemně rozetřete po celém obličeji            
a krku, dokud se nevytvoří na povrchu obličeje 
tenký, souvislý film.

• hedvábný, bohatý noční krém

• obsahuje vitamin A, C a E, plus pro-
vitamin B5

• přidané lipidy chrání a pomáhají během 
spánku při obnově pokožky

Péče o 
pokožku
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