Περιποίηση δέρµατος

infinite by Forever
restoring crème

™

Χωρίς άρωµα
– Πάνω από 15 συστατικά για τη φροντίδα του δέρµατος
– Η αλόη αναδεικνύεται µε ένα µείγµα αντιγήρανσης από αιθέρια έλαια
– Καινοτόµο συστατικό που βοηθά στη διατήρηση του ενυδατωµένου δέρµατος
Ισχυρά συστατικά από βότανα όπως το ακάι και το ρόδι παρέχουν αντιοξειδωτική
δράση, ενώ παράλληλα αφήνουν το δέρµα ενυδατωµένο και απαλό. Το φυτό
Centipeda Cunninghamii, που φύεται στην Αυστραλία, λειτουργεί συνεργιστικά για να
ενισχύσει τα οφέλη της αλόης. Μαζί ,τα συστατικά αυτά, παρουσιάζουν αποδεδειγµένα αποτελέσµατα στην απαλότητα του δέρµατος, ενώ η βιταµίνη Β3 και τα παντζάρια
οµαλοποιούν τον τόνο και την υφή του δέρµατος για µια νεανική όψη.
Συστατικά όπως το σκουαλένιο, οι εστέρες jojoba, τα γλυκολιπίδια και το κερί της
µέλισσας µε σηµαντικές ενυδατικές ιδιότητες βοηθούν την restoring crème να δρα
σε όλη την επιδερµίδα.
Ένα µείγµα αντιγήρανσης από αιθέρια έλαια λεβάντας, έλαιο petitgrain, έλαιο βασιλικού, έλαιο ευκαλύπτου, έλαιο από λάιµ και φλούδα από πορτοκάλι βοηθούν την αλόη
στη διαδικασία της ανασύστασης και αναζωογόνησης του αφυδατωµένου δέρµατος.
Ολοκληρώνοντας αυτό το καταπληκτικό, ενυδατικό προϊόν, µε τη βοήθεια της
καινοτοµίας και της προηγµένης τεχνολογίας προσθέσαµε µια νέα ένωση σακχάρου
φυτικής προέλευσης που βελτιώνει το ενυδατικό φράγµα του δέρµατος.
Το τελικό και πολύ σηµαντικό βήµα στην infinite by Forever™, η restoring crème
σφραγίζει όλα τα οφέλη των συστατικών που έχουν διεισδύσει στο δέρµα σας έτσι
ώστε να επιβραδύνετε την κλεψύδρα του χρόνου.
Συστατικά: Aloe Barbadensis Leaf Juice, Aqua, Isoamyl Laurate, Propanediol,
Caprylic/Capric Triglyceride, Jojoba Esters, Polyglyceryl-6 Distearate, Hydroxystearyl
Alcohol, Squalane, Beta Vulgaris (Beet) Root Extract, Euterpe Oleracea Fruit Extract,
Punica Granatum Extract, Centipeda Cunninghamii Extract, Camellia Sinensis Leaf
Extract, Citrus Aurantium Dulcis (Orange) Peel Oil, Lavandula Angustifolia (Lavender)
Oil, Citrus Aurantifolia (Lime) Peel Oil, Citrus Aurantium Amara (Petitgrain) Oil, Eucalytus
Globulus (Eucalyptus) Leaf Oil, Ocimum Basilicum (Basil) Oil, Origanum Marjorana
(Marjoram) Leaf Oil, Caesalpinia Spinosa Gum, Sodium Hyaluronate, Arginine,
Hydrolyzed Jojoba Esters, Beta-Glucan, Xylitylglucoside, Anhydroxylitol,
Oleic/Linoleic/Linolenic Polyglycerides, Glycosphingolipids and Glycolipids,
Polyacrylate Crosspolymer-6, Polyglyceryl-3 Beeswax, Niacinamide, Cocoglyceride,
Hydrolyzed Corn Starch, Hydroxystearyl Glucoside, Butylene Glycol, Cetyl Alcohol,
Caprylyl Glycol, Ethylhexylglycerin, Caprylhydroxamic Acid, Lactic Acid, Linolenic Acid,
Linoleic Acid, Tocopherol, Ascorbic Acid, Pentylene Glycol, Stearyl Alcohol, Glyceryl
Stearate, Stearyl Phosphate, Glycerin, Oleic Acid, Palmitic Acid, Stearic Acid, Xylitol,
t-Butyl Alcohol, p-Anisic Acid, Citric Acid, Xanthan Gum, 1,2-Hexanediol, Limonene,
Linalool, Potassium Sorbate, Phenoxyethanol, Sodium Benzoate.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
48.2gr
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
Πιέστε µια φορά και κάντε απαλό µασάζ στο
πρόσωπο και στον λαιµό, µε κυκλικές κινήσεις
προς τα πάνω και προς τα έξω, για να
βοηθήσετε το δέρµα σας να φαίνεται αναζωογονηµένο. Χρησιµοποιήστε την το πρωί και το
βράδυ για καλύτερα αποτελέσµατα.
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