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Recovering Night Creme
Възстановяващ нощен крем за лице

Код: 342
50 г

ОПИСАНИЕ И СВОЙСТВА
Вьзстановяващият нощен крем е 

основен елемент от нашата програма 
за красота с алое вера. Той съдържа по-
лизахариди и други овлажнители, които 
образуват филм, запазващ влажността на 
кожата. Съдържанието на глицериди от 
пшеничен зародиш, масло от кайсиеви яд-
ки и масло от жожоба осигурява естествени 
липиди за поддържане на важния баланс 
мазнини-вода. Разтворимият колаген и хи-
дролизираният еластин са необходими за 
поддържане на тъканта на кожата в добро 
състояние, за намаляване образуването на 
бръчки и съответно забавяне на процеса 
на стареене. 

Със своите овлажнители възстановява-
щият нощен крем за лице дава живот на 
кожата ви – нещо, което вие чувствате, а 
околните виждат. Употребява се вечер, 
за да успокои кожата, докато тялото си 
почива. Така ви връща „Цветето на мла-
достта“ – състояние, при което кожата 
изглежда млада, еластична, гладка и опъ-
ната. Това е един превъзходен кадифен 
крем, който изглажда дори най-фините 
бръчки и линии, като поддържа кожата 

изключително мека и запазва нейната 
еластичност и влага.

СЪСТАВКИ
Сок от листа на Алое Барбадензис 

(стабилизиран гел от алое вера), вода, 
глицерил стеарат, стеаринова кисели-
на, пропанедиол, С12-15 алкил бензоат, 
хидрогенизиран полиизобутен, разтворим 
колаген, триетаноламин, полиетиленгли-
кол-100 стеарат, масло от кайсиева ядка 
(Prunus Armeniaca), полисорбат 60, на-
триев хиалуронат, натриев PCA, натриев 
лактат, токоферол (естествен витамин Е), 
сквален, екстракт от пчелен прополис, пан-
тенол (провитамин В5), екстракт от лайка 
(Chamomilla Recutita (Matricaria), глюкозен 
глутамат, глицериди от пшеничен зародиш, 
аскорбинова киселина (витамин С), цетилов 
алкохол, алантоин, 1,2-хексанедиол, фе-
ноксиетанол, каприлил гликол, сорбинова 
киселина, метилизотиазолинон, аромат.

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА УПОТРЕБА
Нанесете малко количество върху 

върха на пръстите си и нежно нанесете 
по цялото лице и шия до получаването 
на тънък равномерен слой.
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ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Кадифен, богат нощен крем.

Съдържа витамини С и Е плюс провитамин В5.

С добавени липиди, за да защити и възстанови клетките, докато спите.


