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Nahahooldus

Värskendav silmaümbruskreem
Kaunitele silmadele

KOGUS: 21 g

KASUTUS: Kandke väike kogus kreemi õrnalt sõrmega silma 
kohale ja ümber.

TÄHELEPANU!
Vältige silma sattumist. Silmade ärrituse korral loputage 
hoolikalt veega. Kui ärritus ei möödu, katkestage toote 
kasutamine ja pidage nõu arstiga.

– Leevendab turset ja tumedaid silmaaluseid.
– Vähendab märgatavalt kortsude teket.
– Silmad näevad välja säravamad, elujõulisemad ja paremini puhanud.

Värskendava silmaümbruskreemi koostises on patenditud koostisosi – 
peptiide, mis siluvad ja pehmendavad tundlikku silmaümbrusnahka, 
vähendades märgatavalt kortsude ja tumedate silmaaluste teket.

Väikese molekulmassiga eriline kollageen aitab kollageeni oleku 
normaalsena hoida, et nahk oleks pingul ja korralikult niisutatud. Kui 
kollageeni on piisavalt, siis silmaümbrusnahk on pehmem, siledam ja 
enam pingul.

On kindlaks tehtud, et üks meie paljudest unikaalsetest koostisainetest – 
butüleenglükool – vähendab silmade ümbruses tursete ja tumedate 
laikude teket vaid 15 päevaga.

Veel üks väga uuenduslik koostisaine on lenkorani siidakaatsia 
kooreekstrakt Darutoside kompleksiga. Tegu on ühe esimese selletaolise 
komponendiga, mis võib tõsta lõtvunud ülalaugu. Tänu sellele 
koostisosale saame hoolt kanda nii ülemise lau kui ka tundliku 
silmaümbrusnaha eest, et silmad näeksid kaunimad välja. Värskendav 
silmaümbruskreem pinguldab ühtlasi naha pealispinda, mille tulemusena 
muutuvad kortsukesed silmanurkades vähem märgatavaks, ning 
tugevdab väikeseid veresooni, et silmaalused oleksid heledamad. Kuiv ja 
tursunud nahk näeb kaunim välja ning silmad on säravamad, 
elujõulisemad ja paremini puhanud, sest naha kaitsebarjäär on tugevam 
ja niiskus püsib tõhusamalt nahas. 

Kõik need üliefektiivsed koostisained teevad kreemist ühe novaatorlikuma 
silmaümbrustoote, mis laseb teie ilul särama lüüa. Kasutage värskendava 
silmaümbruskreemi väge ja nautige nooruslikult säravat pilku.

KOOSTIS: Aloe Barbadensis Leaf Juice (Stabilized Aloe Vera 
Gel), Water, Caprylic/Capric Triglyceride, Isoamyl Laurate, Glycerin, 
Polyglyceryl-6 Distearate, Jojoba Esters, Propanediol, Lauryl 
Laurate, Cetearyl Olivate, Sorbitan Olivate, Polyhydroxystearic 
Acid, Ammonium Acryloyldimethyltaurate/VP Copolymer, 
Polyglyceryl-3 Beeswax, Cetyl Alcohol, Hydroxypropyl Cyclodextrin, 
Palmitoyl Tripeptide-38, Xylitylglucoside, Anhydroxylitol, Xylitol, 
Albizia Julibrissin Bark Extract, Darutoside, Magnesium Chloride, 
Palmitoyl Tripeptide-5, Tetradecyl Aminobutyroylvalylaminobutyric Urea 
Trifluoroacetate, Palmitoyl Dipeptide-5 Diaminobutyroyl Hydroxythreonine, 
Panthenol, Sodium Hyaluronate, Dunaliella Salina Extract, Butylene Glycol, 
Acetyl Tetrapeptide-5, Hydrolyzed Collagen, Hydrolyzed Corn Starch, 
Beta Vulgaris (Beet) Root Extract, Caprylhydroxamic Acid, Caprylyl Glycol, 
Ethylhexylglycerin, 1,2-Hexanediol, Linoleic Acid, Linolenic Acid, Arginine, 
Hydrolyzed Sodium Hyaluronate.
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