
  ZЄLIA | Κρέμα Ημέρας 
με Q10 & πεπτίδιο χαλκού με αμινοξέα

   

Μορφή: 50ml

Μια κρέμα ημέρας με βιολογικούς
ενεργοποιητές ελαστίνης και
κολλαγόνου, για όλους τους
τύπους επιδερμίδας.

98.9% Φυσικά Συστατικά &
Βιταμίνες

Vegan formula
Ελληνικό Καλλυντικό Προϊόν

Περιγραφή προϊόντος ZЄLIA | Κρέμα Ημέρας "EROFILI" 50ml 

Η EROFILI Q10 Day Cream είναι μια ξεχωριστή ενυδατική και αναπλαστική κρέμα ημέρας.

Περιποιείται την επιδερμίδα προσφέροντας ισχυρή αντιοξειδωτική προστασία, ενεργοποίηση παραγωγής κολλαγόνου &



ελαστίνης και ενυδάτωση.

Αποτελείται από 98.90% φυσικής προέλευσης υλικά και βιταμίνες.

Πρόκειται για μια δερμοκαλλυντική κρέμα φτιαγμένη από φιλικές για τον άνθρωπο και το περιβάλλον φυσικές ή φυσικής
προέλευσης πρώτες ύλες. Δίνει σφριγηλή και λαμπερή όψη, ενεργοποιώντας τον φυσικό μεταβολισμό της επιδερμίδας, ενώ την
προστατεύει από φθορές και τοξίνες. Η αναπλαστική Κρέμα Ημέρας EROFILI Q10 παράγεται στην Ελλάδα και είναι
δερματολογικά ελεγμένη.

*DERMATOLOGICALLY TESTED

Λεπτομέρειες προϊόντος Ενδείξεις

Συνένζυμο Q10, ένα φυσικά απαντώμενο μόριο, που λειτουργεί ως ισχυρό αντιοξειδωτικό εξουδετερώνοντας τις
ελεύθερες ρίζες και παράλληλα ενισχύει την παραγωγή κολλαγόνου και ελαστίνης από το δέρμα μας.
Πεπτίδιο χαλκού, που συμπληρώνει τη δράση του συνενζύμου Q10, ενισχύοντας μέσα σε 11 μέρες την παραγωγή
κολλαγόνου τύπου Ι (έως + 179%) και ΙΙΙ  (έως + 194%).
Το σύμπλοκο χαλκού με αμινοξέα έχει την ιδιότητα να «γεμίζει» χωρίς καμιά επεμβατική θεραπεία την επιδερμίδα. Είναι
κι αυτό συστατικό της επιδερμίδας μας, αλλά μειώνεται με το χρόνο.
Ελίχρυσο, που προστατεύει από τις ελεύθερες ρίζες και τις φλεγμονές, ενώ παράλληλα προλαμβάνει τη χαλάρωση της
επιδερμίδας.
Αμυγδαλέλαιο, Σησαμέλαιο, βούτυρο Καριτέ και εστέρες φυτικών ελαίων που προστατεύουν τον υδρολιπιδικό
φραγμό της επιδερμίδας.
Εκχυλίσματα από ελιά και πολύκομπο, που ενισχύουν την σφριγηλότητα της επιδερμίδας, την προστατεύουν από
φλεγμονές και την ενυδατώνουν, προσφέροντάς της παράλληλα τα αναγκαία γι’ αυτήν ιχνοστοιχεία και ενισχύοντας τη
δράση της αντιοξειδωτικής βιταμίνης Ε.
Βισαλβολόλη (συστατικό του χαμομηλιού) μαζί με Αιθέρια έλαια Νερολί και Γεράνι, που καταπραϋνουν τις
ερεθισμένες και ευαίσθητες επιδερμίδες εξισορροπώντας την λιπαρότητα και την ξηροδερμία.

Σύνθεση 

AQUA (WATER), GLYCERYL STEARATE CITRATE, PRUNUS AMYGDALUS DULCIS (SWEET ALMOND) OIL, GLYCERIN, SORBITOL,
BUTYROSPERMUM PARKII (SHEA) BUTTER, CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE, ORYZA SATIVA (RICE) BRAN OIL, SESAMUM INDICUM
(SESAME) SEED OIL, DICAPRYLYL CARBONATE, CETEARYL ALCOHOL, UNDECANE, TRIDECANE, GLYCERYL CITRATE/LACTATE/



LINOLEATE/OLEATE, HYDROGENATED ETHYLHEXYL OLIVATE, OLEA EUROPAEA (OLIVE) LEAF EXTRACT, UBIQUINONE, COPPER
LYSINATE/PROLINATE, METHYLGLUCOSIDE PHOSPHATE, BISABOLOL, HELICHRYSUM STOECHAS EXTRACT, EQUISETUM ARVENSE
(HORSETAIL) LEAF EXTRACT, HYDROGENATED OLIVE OIL UNSAPONIFIABLES, HYDROGENATED VEGETABLE OIL, HELIANTHUS
ANNUUS (SUNFLOWER) SEED OIL, CAFFEINE, TOCOPHERYL ACETATE, SODIUM PHYTATE, PALMITIC ACID, STEARIC ACID, XANTHAN
GUM, CHLORPHENESIN, ETHYLHEXYLGLYCERIN, ALCOHOL, PHENOXYETHANOL, PELARGONIUM GRAVEOLENS (ROSE GERANIUM)
FLOWER OIL, CITRUS AURANTIUM AMARA (NEROLY) FLOWER OIL, SODIUM BENZOATE, POTASSIUM SORBATE, CITRIC ACID,
PARFUM (FRAGRANCE), LINALOOL*, CITRONELLOL*, GERANIOL*, LIMONENE*.

Τρόπος χρήσης 

Εφαρμόστε κάθε πρωί σε καθαρό πρόσωπο μέχρι να απορροφηθεί. Επαναλάβετε στην διάρκεια της ημέρας, αν χρειαστεί.
TIP: Εφαρμόστε πριν βγείτε στον ήλιο την αντιγηραντική κρέμα με συνένζυμο Q10 της ZELIA Herbal Holistic Cosmetics κάτω από
την αντηλιακή σας κρέμα SUNSCREEN CREAM HELIATOR. Έτσι θα προστατεύσετε το δέρμα σας αποτελεσματικά από τις
επιζήμιες επιπτώσεις της φωτογήρανσης όπως τραχύτητα του δέρματος, κηλίδες και λεπτές ρυτίδες.

Κατάλληλος τύπος επιδερμίδας

Για όλες τις επιδερμίδες και για ηλικίες 20+

Κατασκευαστής 

ZЄLIA Cosmetics

Link

ZЄLIA | Κρέμα Ημέρας 

https://coolcarelab.com/gr/catalog/zelia-day-cream
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