
Gardenia i trandafir
Coninutul ridicat de celule suă din gardenia i de apă de trandafir regenerează pielea ofilită i slăbită a feei, ajută sinteză de colagenă i 
încetinete procesele de îmbătrânire. 

 

Produse

6414

Cremă de zi pentru față

Cu extras din celule sușă din gardenia și ulei de trandafir O 
cremă ușoară de zi, care protejează pielea de acțiunea 
dăunătoare a razelor uv-a și uv-b. Extrasul din celule sușă din 
gardenia și uleiul natural de trandafir, ajută sinteza colagenei și 
îmbătrânesc procesele de îmbătrânire.

Modul de folosire: se aplică dimineața pe pielea curată și 
uscată a feței având ca scop protejarea ei în timpul zilei.

30ml

6415

Cremă de noapte pentru față

Cu extras din celule sușă din gardenia și ulei de trandafir.O 
îngrijire activă de noapte pentru piele. Conținutul ridicat de 
celule sușă din gardenia și de apă de trandafir regenerează 
pielea ofilită și slăbită a feței, accelerează sinteză de colagenă 
și încetinește procesele de îmbătrânire.Vitaminele a și e se 
îngrijesc pentru aspectul strălucitor și ajută la combaterea 
ridurilor

Modul de folosire: se aplică seara pe pielea curată și uscată a 
feței având ca scop refacerea ei în timpul nopții.
30 ml
 

6416

Gardenia și trandafir ser de față

Cu extrasul din celulele sușă ale gardeniei și 15% apă de 
trandafiri.
Un concentrat de gel ușor, potrivit de tratament activ a unei 
pieli intrate în îmbătrânire. Conținutul ridicat de celule sușă din 
gardenia și de apă de trandafir regenerează pielea ofilită și 
slăbită a feței, ajută sinteză de colagenă și încetinește 
procesele de îmbătrânire.

Modul de folosire:
Pentru un efect mai puternic, aplicați în rol de bază pe pielea 
uscată și curată a feței înainte de-a aplica crema de zi sau de 
noapte. Se poate folosi și independent. Potrivit de conturul 
ochilor.

50 ml

6281

Crema spălătoare pentru față

Cu apa de trandafir și ulei din shea. O cremă spălătoare 
delicată cu piele, care curăță adânc, fără uscare. Uleiul de 
shea înmuie și alimentează pielea, iar apa o ferește de 
inflamări.

Modul de folosire: 
Aplicați pe pielea umezită a feței, gâtului și decolteului. Faceți 
masaj prin mișcări ușoare, după care spălați cu apa.
100 ml
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