Krem
pod oczy
Z ekstraktem z imbiru i guaraną

Piękne spojrzenie
Imbir jest jedną z tych roślin, bez której
wiele narodów nie wyobraża sobie
życia. W starożytnej Grecji, w Indiach,
Tajlandii, Chinach i Malezji kobiety używały
tej popularnej rośliny o leczniczych
właściwościach do pielęgnowania skóry
i włosów.
Od dawna mówi się, że oczy są
zwierciadłem duszy. To w nich bowiem
można zobaczyć wszystkie emocje
i uczucia. Oczy kobiety to wyjątkowy
atrybut jej piękna i urody. Dlatego formuła
naszego kremu została opracowana na
podstawie najnowszych osiągnięć światowej
biotechnologii. Unikalna kombinacja silne
skondensowanych składników aktywnych
skutecznie pomaga w pielęgnacji delikatnej
kobiecej urody. Krem pod oczy, który
został opracowany specjalnie dla Ciebie,
powoduje, że skóra wokół oczu staje się
aksamitnie gładka, doskonale nawilżona
i odżywiona. Efekt wygładzenia skóry i jej
rozjaśnienia powoduje, że spojrzenie
odzyskuje powab i blask, wraca naturalne
piękno każdej z nas.

Skład:
Ekstrakt z imbiru – obecny w imbirze związek zwany
gingerolem polepsza odżywienie i dotlenienie komórek.
Za sprawą swoich właściwości rozgrzewających oraz
pobudzających mikrokrążenie zwiększa naturalne dotlenienie
skóry. Ponadto pozwala szybciej usuwać szkodliwe produkty
przemiany materii, co także korzystnie wpływa na wygląd
i odżywienie skóry.
Guarana – zwana jest „eliksirem młodości”, bo tak nazywały
owoce tej rośliny ludy zamieszkałe od wieków w dorzeczu
Amazonki. Jak głosi indiańska legenda, guarana – zwana
darem od Boga – wyrosła z ziemi. Nasiona tej rośliny zawierają
kofeinę (do 6%) oraz witaminę B3 – składniki, które mają
działanie pobudzające, a dodatkowo zmniejszają obrzęki oraz
wspomagają proces oczyszczania skóry z toksyn. Dzięki tym
zbawiennym dla naszego organizmu właściwościom wyciąg
z guarany poprawia ukrwienie, redukuje oznaki zmęczenia
i cienie pod oczami. Unikalny kolor kremu zawdzięczamy
właśnie tej roślinie.
Peptide HA – na zasadzie impulsu pobudza komórki skóry
do młodzieńczej aktywności. Dzięki połączeniu mikrokolagenu
i kwasu hialuronowego intensywnie wygładza zmarszczki oraz
poprawia sprężystość i strukturę skóry.
D-pantenol – witamina B5 jest składnikiem naturalnie
występującym w skórze i we włosach niezbędnym do
prawidłowego ich funkcjonowania. D-pantenol stosowany
w kremie nazywany jest prowitaminą B5. Łatwo przenika
do głębszych warstw skóry, zmniejszając utratę wody przez
naskórek i skutecznie ją nawilżając. Poprawia barierę lipidową
skóry, działa łagodząco i regenerująco.
Masło shea
nawilża i wygładza skórę.

