
  MEA NATURA OLIVE 24H Κρέμα για πρόσωπο & μάτια
Ενυδατική και επανορθωτική 24H κρέμα για πρόσωπο & μάτια

   

Μορφή: 50ml

Πλούσια Ενυδάτωση. Άμεση
Αναζωογόνηση. Ματ αποτέλεσμα.

Mediterranean Origin
95% Συστατικά Φυσικής
Προέλευσης
*Αγνό Κρητικό λάδι ελιάς
πιστοποιημένης οργανικής
καλλιέργειας.

Ελληνικό Καλλυντικό Προίόν

Περιγραφή προϊόντος MEA NATURA OLIVE 24H Κρέμα για πρόσωπο & μάτια 50ml 

Είναι εμπλουτισμένη με αγνό λάδι ελιάς οργανικής καλλιέργειας*, γνωστό για τις αντιοξειδωτικές του ιδιότητες, και ενεργό
σύμπλεγμα ENRICH NATURA Hydro – Skin, πλούσιο σε συστατικά φυτικής προέλευσης όπως φωσφολιπίδια, πολυσακχαρίτες,



βιταμίνες, μέταλλα και ιχνοστοιχεία.

Χάρη στον ευεργετικό αυτό συνδυασμό που περιέχει:

Προσφέρει εντατική ενυδάτωση και θρέψη.
Συμβάλλει στη φυσική ενδυνάμωση της λιπιδικής μεμβράνης, που συγκρατεί την υγρασία στο δέρμα προστατεύοντας
από την ξηρότητα.
Αναζωογονεί άμεσα την επιδερμίδα και την ευαίσθητη περιοχή γύρω από τα μάτια.
Ενισχύει την αντιοξειδωτική προστασία από τις ελεύθερες ρίζες που επιβαρύνουν την υγεία και την όψη της
επιδερμίδας.
Συντελεί στην ενίσχυση της κυτταρικής αναπνοής και στην τόνωση του μεταβολισμού των κυττάρων, φυσικές
διεργασίες της επιδερμίδας που βοηθούν στην παραγωγή κολλαγόνου, για να διατηρείται ελαστική, μοναδικά απαλή και
λεία με υγιή, φωτεινή όψη.

Enrich Natura Hydro – Skin Active Care System/Υαλουρονικό οξύ, μέταλλα, ιχνοστοιχεία & μαύρη βρώμη.

Eνεργό σύμπλεγμα με αυξημένη ενυδατική δράση, αποτέλεσμα αξιοποίησης φυσικών συστατικών που, με βάση εργαστηριακές
επιστημονικές μελέτες, αποδεδειγμένα ενυδατώνουν την επιδερμίδα προστατεύοντας από την ξηρότητα και μειώνουν στο
ελάχιστο την απώλεια των φυσιολογικών επιπέδων υγρασίας στο δέρμα.

*MINERAL OIL FREE • SILICONES FREE • PETROLATUM FREE • ALCOHOL FREE • SYNTHETIC DYES FREE • DERMATOLOGICALLY/
OPHTHALMOLOGICALLY TESTED

Λεπτομέρειες προϊόντος

Ενδείξεις

Ενυδάτωση
Καταπράυνση

Σύνθεση 

Enrich Natura Hydro – Skin Active Care System/Υαλουρονικό οξύ, μέταλλα, ιχνοστοιχεία & μαύρη βρώμη.



Τρόπος χρήσης 

Απλώνετε καθημερινά, πρωί ή/και βράδυ με μικρές κυκλικές κινήσεις σε καθαρό πρόσωπο και λαιμό. Κάνετε απαλό μασάζ για
καλύτερη διείσδυση. Στην περιοχή των ματιών, απλώνετε ταμποναριστά με απαλές κινήσεις από την εσωτερική γωνία και προς
τα πάνω. Η καθημερινή της χρήση βελτιώνει αισθητά την υφή της επιδερμίδας, ενώ την διατηρεί ενυδατωμένη, μοναδικά απαλή
και λαμπερή. Χρησιμοποιείτε την κρέμα ως βάση πριν από το μακιγιάζ. Απλώνεται εύκολα και απορρoφάται άμεσα. Ματ
αποτέλεσμα, χωρίς γυαλάδες.

Κατάλληλος τύπος δέρματος

Για όλους τους τύπους δέρματος
Ιδανική και για ξηρές επιδερμίδες

Κατασκευαστής 

Farcom

Link

MEA NATURA OLIVE 24H Κρέμα για πρόσωπο & μάτια

https://coolcarelab.com/gr/catalog/mea-natura-24-face-eyes-cream
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