
Aloe Fleur de Jouvence™

Recovering Night Creme
Nočný regeneračný krém Recovering Night 
Creme je základnou súčasťou kolekcie Aloe 
Fleur de Jouvence. Obsahuje polysacharidy 
a iné zvlhčovače pokožky, ktoré tvoria na 
pokožke ochranný film zabraňujúci jej 
vysušovaniu. Glyceridy z pšeničných klíčkov, 
olej z jadier marhúľ a jojobový olej dodávajú 
prírodné lipidy, potrebné na zachovávanie 
optimálnej rovnováhy medzi olejmi a vodou 
v pokožke. Rozpustný kolagén 
a hydrolyzovaný elastín sú potrebné na 
zachovanie správnej štruktúry pokožky, 
znižovanie tvorby vrások a kožných záhybov, 
čím pomáhajú bojovať proti príznakom 
starnutia. Sú v ňom obsiahnuté aj špeciálne 
látky, získané z našich rastlinných a včelích 
extraktov, ktoré pomáhajú zlepšiť kvalitu 
pleti. Zvlhčovače v Recovering Night Creme 
vašu pleť oživujú a omladzujú. Je určený na 
regeneráciu pleti v noci počas spánku, keď 
telo oddychuje, čím pomáha obnoviť „kvet 
mladosti“- pleť mladistvého vzhľadu, hladkú 
a pružnú. Je to skvelý, zamatovo jemný 
krém, ktorý obnovuje vyplnenie aj tých 
najjemnejších vrások, udržuje pleť jemnú 
a súčasne jej pomáha zachovať si elasticitu 
a vlhkosť. 

ZLOŽENIE: 
Aloe Barbadensis Leaf Juice, Aqua, Glyceryl 
Stearate, Stearic Acid, Propanediol, C12-15 
Alkyl Benzoate, Hydrogenated Polyisobutene, 
Collagen, Triethanolamine, Propolis Extract, 
Prunus Armeniaca Kernel Oil, Chamomilla 
Recutita Flower Extract, Tocopherol, 
Sodium Hyaluronate, Panthenol, Allantoin, 
Wheat Germ Glycerides, Peg-100 Stearate, 
Cetyl Alcohol, Glucose Glutamate, Sodium 
Lactate, Glycine Soja Oil, Squalane, Caprylyl 
Glycol, 1,2-Hexanediol, Sodium Pca, 
Ethylhexylglycerin, Caprylhydroxamic Acid, 
Citric Acid, Ascorbic Acid, Polysorbate 60,  
Parfum, Benzyl Salicylate, Alpha-Isomethyl 
Ionone, Butylphenyl Methylpropional, Hexyl 
Cinnamal, Limonene, Citronellol, Geraniol, 
Linalool, Hydroxyisohexyl 3-Cyclohexene 
Carboxaldehyde, Hydroxycitronellal, 
Potassium Sorbate , Sodium Benzoate. 

OBSAH: 
57 g

NÁVOD NA POUŽITIE: 
Zoberte malé množstvo krému na špičky 
prstov a jemne rozotrite po celej tvári a krku, 
až kým sa nevytvorí na povrchu tváre tenký, 
súvislý film.

• hodvábny, bohatý nočný krém

• obsahuje vitamín A, C a E, 
 a provitamín B5

• pridané lipidy chránia a pomáhajú 
počas spánku pri obnove pokožky
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