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Skincare
awakening eye cream
Ενισχύστε το βλέµµα

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
21 g

ΟΔΗΓΙΕΣ
Χρησιµοποιώντας τα δάχτυλα, απλώστε απαλά µια µέτρια 
ποσότητα κάτω και γύρω από τα µάτια.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Αποφύγετε την επαφή µε τα µάτια. Σε περίπτωση ερεθισµού 
ξεπλύνετε προσεχτικά µε άφθονο νερό. Εάν ο ερεθισµός 
παραµείνει, διακόψτε τη χρήση και συµβουλευθείτε  τον 
γιατρό σας.

◗  Μειώνει την εµφάνιση πρηξίµατος και των µαύρων κύκλων
◗  Μειώνει σηµαντικά την εµφάνιση ρυτίδων
◗  Αφήνει τα µάτια αναζωογονηµένα και τους χαρίζει ξεκούραστο και λαµπερό βλέµµα

®

Στην Awakening Eye Cream χρησιµοποιούνται πατενταρισµένα συστατικά µε τεχνολογία 
πεπτιδίων η οποία βελτιώνει και εξοµαλύνει την ευαίσθητη περιοχή των µατιών, µειώνει 
ορατά την εµφάνιση των γραµµών, των ρυτίδων και των µαύρων κύκλων.

Μια µοναδική µορφή κολλαγόνου, µε χαµηλό µοριακό βάρος, βοηθά στην φυσική σύνθεση 
κολλαγόνου, το οποίο στοχεύει στη βέλτιστη ενυδάτωση και στη σφριγηλότητα του 
δέρµατος. Στηρίζοντας το υγιές κολλαγόνο, βελτιώνουµε την οµαλότητα του δέρµατος, το 
οποίο έχει ως αποτέλεσµα γεµάτο και σφριγηλό δέρµα γύρω από την περιοχή των µατιών. 

Ένα από τα πολλά µοναδικά συστατικά, το Butylene Glycol, έχει δείξει ότι µειώνει την 
εµφάνιση του πρηξίµατος και των µαύρων κύκλων σε λιγότερο από 15 ηµέρες.

Ένα άλλο συστατικό προηγµένης τεχνολογίας, το εκχύλισµα φλοιού Albizia Julibrissin 
(Αλβιζία η ροδοµέταξος) είναι ένα από τα πρώτα του είδους που έχει δείξει δράση lifting 
στο άνω βλέφαρο. Με αυτό µπορούµε να στοχεύσουµε και το άνω βλέφαρο και στο λεπτό 
δέρµα γύρω από το µάτι δηµιουργώντας µια συνολική θετική εµπειρία. Η Αwakening Εye 
Cream “σβήνει” το πόδι της χήνας ενδυναµώνοντας τη δοµή της επιφάνειας, επίσης 
µειώνει την εµφάνιση των µαύρων κύκλων βελτιώνοντας τη λειτουργία του αγγειακού 
συστήµατος. Αντί για αφυδατωµένα, πρησµένα µάτια, τα αφήνει αναζωογονηµένα και τους 
χαρίζει ξεκούραστο και λαµπερό βλέµµα διότι ενισχύει το φράγµα του δέρµατος και  
περιορίζει την απώλεια της υγρασίας.

Όλα αυτά τα ισχυρά συστατικά κάνουν την κρέµα πιο επαναστατική  αφήνοντας την 
οµορφιά σας να λάµψει. Αποκτήστε εντυπωσιακά, λαµπερά και νεανικά µάτια µε την 
Awakening Eye Cream.

Συστατικά: Aloe Barbadensis Leaf Juice, Aqua, Caprylic/Capric 
Triglyceride, Isoamyl Laurate, Glycerin, Propanediol, Polyglyceryl-6 
Distearate, Hydrogenated Jojoba Wax, Lauryl Laurate, Cetearyl Olivate, 
Sorbitan Olivate, Polyhydroxystearic Acid, Albizia Julibrissin Bark 
Extract, Algae (Dunaliella Salina) Extract, Beta Vulgaris (Beet) Root 
Extract, Polyglyceryl-3 Beeswax, Hydrolyzed Collagen, Sodium 
Hyaluronate, Hydrolyzed Sodium Hyaluronate, Jojoba Esters, 
Xylitylglucoside, Caprylyl Glycol, Butylene Glycol, Cetyl Alcohol, 
Arginine, Acetyl Tetrapeptide-5, Palmitoyl Tripeptide-5, Palmitoyl 
Tripeptide-38, Palmitoyl Dipeptide-5 Diaminobutyroyl Hydroxythreonine, 
Tetradecyl Aminobutyroylvalyla- minobutyric Urea Trifluoroacetate, 
Ethylhexylglycerin, Xylitol, Hydroxypropyl Cyclodextrin, Anhydroxylitol, 
Panthenol, Pantolactone, Tocopherol, Darutoside, Caprylhydroxamic 
Acid,Hydrolyzed Corn Starch, Ascorbic Acid, Citric Acid, Lactic Acid, 
Linoleic Acid, Linolenic Acid, Oleic Acid, Palmitic Acid, Stearic Acid, 
Ammonium Acryloydimethyltaurate/VP Copolymer, p-Anisic Acid, 
Magnesium Chloride, T-Butyl Alcohol, 1,2-Hexanediol, Phenoxyethanol, 
Potassium Sorbate, Sodium Benzoate.


