
  ZЄLIA | Κρέμα Νυκτός 
Λευκαντική-Θρεπτική

   

Μορφή: 50ml

Μια επαναστατική φόρμουλα
κρέμας νύχτας με ισχυρούς
φυσικούς παράγοντες
ενυδάτωσης που αποκαθιστούν
την ενυδάτωση του δέρματος.

98.65% Φυσικά Συστατικά &
Βιταμίνες

Ελληνικό Καλλυντικό Προϊόν

Περιγραφή προϊόντος ZЄLIA | Κρέμα Νυκτός "APHRODITE" 50ml 

Η Πολυβιταμινούχα Λευκαντική & Θρεπτική Κρέμα Νυκτός APHRODITE κάνει τη νύχτα σύμμαχο στην ανανέωση του προσώπου
και μας χαρίζει επιδερμίδα αισθητά πιο σφριγηλή και φωτεινή. Οι ισχυροί της φυσικοί ενυδατικοί παράγοντες επαναφέρουν την
ενυδάτωση της επιδερμίδας. Φυτικά αντιοξειδωτικά συστατικά λειτουργούν συνεργιστικά με τις βιταμίνες Πανθενόλη, C και Ε,



ενεργοποιώντας το φυσικό μεταβολισμό της επιδερμίδας, θωρακίζοντάς την από σημάδια γήρανσης και προλαμβάνοντας τη
φθορά από περιβαλλοντικούς ρύπους και κυτταρικές τοξίνες. Ο συνδυασμός των εκχυλισμάτων γλυκόριζας, βιταμίνης C και
φύτρων μπιζελιού με το έλαιο φράουλας, αποχρωματίζει τις υπάρχουσες δυσχρωμίες και πανάδες, ενώ αναστέλλει τους
παράγοντες που τις προκαλούν, χαρίζοντας λάμψη στο πρόσωπο.

Η κρέμα νυκτός APHRODITE αποτελείται κατά 98.65% από συστατικά φυσικής προέλευσης και βιταμίνες. Ανήκει στην
κατηγορία των δερμοκαλλυντικών με πρώτες ύλες στο σύνολό τους φιλικές τόσο για τον άνθρωπο όσο και για το περιβάλλον.
Παράγεται στην Ελλάδα και είναι δερματολογικά ελεγμένη.

*NO MINERAL OIL • PARABENS FREE • POLYACRYLICS FREE • SYNTHETIC SILICONE FREE • PHTHALATES FREE • BHT & BHA FREE
• CRUELTY FREE •DERMATOLOGICALLY TESTED

Λεπτομέρειες προϊόντος Ενδείξεις

Σκουαλάνιο, ένα φυσικό μαλακτικό της επιδερμίδας που εξάγεται από ελαιόλαδο. Έχει αντιγηραντικές ιδιότητες και
αναζωογονεί τα κύτταρα, προλαμβάνοντας την αφυδάτωση και επαναφέροντας στο δέρμα στιλπνότητα και ευλυγισία.
Εκχύλισμα Gingo Biloba. Ένας πραγματικός θησαυρός! Προστατεύει το δέρμα από ερυθρότητα & φλεγμονή κατά
την έκθεση σε UVA/UVB, είναι ισχυρό αντιοξειδωτικό, αντιφλεγμονώδες, βελτιώνει τη μικροκυκλοφορία και
ενεργοποιεί το μεταβολισμό των κυττάρων. Καθυστερεί τη γήρανση του δέρματος αναστέλλοντας
την καταστροφή του κολλαγόνου και τον πολυμερισμό του υαλουρονικού οξέος.
Εκχύλισμα γλυκόριζας. Ένα αντιφλεγμονώδες φυσικό συστατικό, αλλά και αναστολέας της τυροσινάσης, που
μειώνει τις πανάδες και δυσχρωμίες βελτιώνοντας τον τόνο της επιδερμίδας.
Εκχύλισμα φύλλων του Plantago Lanceolata. Επανεκκινεί τη σύνθεση πρωτεϊνών, αποτρέποντας
την γήρανση των κυττάρων.σ Ενισχύει την ελαστικότητα του δέρματος. Φωτίζει τις δυσχρωμίες και πανάδες,
περιορίζοντας την υπερπαραγωγή μελανίνης.
Φυσικό Ενυδατικό Παράγοντα. Ένα απολύτως φυσικό μίγμα από πολυσακχαρίτες και αμινοξέα, που προάγει
την πλαστικότητα της επιδερμίδας και διατηρεί ενυδατωμένη την επιδερμίδα. Είναι συγχρόνως ένα από τα βασικά
φυσικά συστατικά της επιδερμίδας μας.
Αλόη: Με τα αντιφλεγμονώδη, αντιμικροβιακά, μαλακτικά, ενυδατικά, και αντιοξειδωτικά χαρακτηριστικά της.
Με την γενναιόδωρη προστασία που μας παρέχει από τις ελεύθερες ρίζες, χάρη στις φλαβόνες που περιέχει. Με τις
ήπιες αντιισταμινικές της ιδιότητες, τις βιταμίνες, τα μέταλλα και τα αμινοξέα της.
Αιθέρια έλαια καρπών αγριοτριανταφυλλιάς και δενδρολίβανου: Λειτουργούν αντιοξειδωτικά. Ταυτόχρονα
προλαμβάνουν τη φθορά από περιβαλλοντικούς ρύπους και κυτταρικές τοξίνες.



Σύνθεση 

Σκουαλάνιο, Εκχύλισμα Gingo Biloba, Εκχύλισμα γλυκόριζας, Εκχύλισμα φύλλων Plantago Lanceolata, Έλαιο Χοχόμπα, Έλαιο
Ηλίανθου, Εκχύλισμα φύλλων Ασιατικής Σεντέλλας, Εκχύλισμα Φύτρων Μπιζελιού, Εκχύλισμα καρπών Αγριοτριανταφυλλιάς
(Rosa Canina/Rosehip fruit oil), Αλλαντοϊνη, Έλαιο Αργκάν, Βιταμίνες C, B5 και E, Βισαλβολόλη, Αιθέρια έλαια Μαϊντανού και
Λεμονιού.

INGREDIENTS
AQUA (WATER), GLYCERIN, GLYCERYL STEARATE CITRATE, DICAPRYLYL CARBONATE, BUTYROSPERMUM PARKII (SHEA) BUTTER,
SIMMONDSIA CHINENSIS (JOJOBA) SEED OIL, CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE, CETEARYL ALCOHOL, MALTODEXTRIN,
HELIANTHUS ANNUUS (SUNFLOWER) SEED OIL, PULLULAN, HYDROGENATED ETHYLHEXYL OLIVATE, BIOSACCHARIDE GUM-1,
SUCROSE DILAURATE, ARGANIA SPINOSA (ARGAN) KERNEL OIL, GLYCERYL CITRATE/LACTATE/ LINOLEATE/OLEATE, ROSA CANINA
FRUIT OIL, PANTHENOL, OLEA EUROPAEA (OLIVE) FRUIT OIL, ASCORBYL GLUCOSIDE, ZEA MAYS (CORN) OIL, ALLANTOIN,
TOCOPHERYL ACETATE, GLYCYRRHIZA GLABRA (LICORICE) ROOT EXTRACT, PLANTAGO LANCEOLATA LEAF EXTRACT, XANTHAN
GUM, FRAGARIA ANANASSA (STRAWBERRY) SEED OIL, PISUM SATIVUM (PEA) EXTRACT, CENTELLA ASIATICA EXTRACT, GINKGO
BILOBA LEAF EXTRACT, SODIUM COCOYL GLUTAMATE, SODIUM GLUCONATE, HYDROGENATED OLIVE OIL UNSAPONIFIABLES,
PHENOXYETHANOL, BISABOLOL, BUTYLENE GLYCOL, CARUM PETROSELINUM (PARSLEY) SEED OIL, ETHYLHEXYLGLYCERIN,
ALCOHOL, CHLORPHENESIN, CITRUS LIMON (LEMON) PEEL OIL, PARFUM (FRAGRANCE), *CITRAL, *LIMONENE (*FROM ESSENTIAL
OILS)

Τρόπος χρήσης 

Εφαρμόστε βράδυ μετά τον καθαρισμό και την τονωτική Λοσιόν. Κάντε τη νύχτα σύμμαχο στην ανανέωση του προσώπου σας και
δείτε την επιδερμίδα σας αισθητά πιο σφριγηλή, πιο φωτεινή και με ομοιόμορφη απόχρωση.
Προσοχή! Τα αιθέρια έλαια με λευκαντική δράση που περιέχει, δεν επιτρέπουν τη χρήση της κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Κατάλληλος τύπος επιδερμίδας

Για όλους τους τύπους δέρματος
Ιδανικό για τους άνω 30+

Κατασκευαστής 

ZЄLIA Cosmetics



Link

ZЄLIA | Κρέμα Νυκτός 

https://coolcarelab.com/gr/catalog/night-cream-aphrodite
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