
  ZЄLIA | Κρέμα Ματιών 
με αντιγηραντικούς παράγοντες

   

Μορφή: 15ml

Μια επαναστατική κρέμα ματιών,
της οποίας η σύνθεση την κάνει
εξαιρετικά αποτελεσματική, με
αντιοξειδωτική δράση που
διορθώνει τα σημάδια του
χρόνου.

99.12% Φυσικά Συστατικά &
Βιταμίνες

Ελληνικό Καλλυντικό Προϊόν

Περιγραφή προϊόντος ZЄLIA | Κρέμα Ματιών "APHRODITE" 15ml 

Η Αντιρυτιδική Κρέμα Ματιών APHRODITE είναι μια Premium συμπυκνωμένη  κρέμα ματιών που συνδυάζει τη δράση φυτικών
βλαστοκυττάρων, πεπτιδίων και φυσικών συστατικών. Περιορίζει ολιστικά τα σημάδια γήρανσης και κόπωσης στην ευαίσθητη



περιοχή των ματιών, χαρίζοντας λάμψη και νεανική όψη. Η συγκεκριμένη ανήκει στην κατηγορία των Clean Beauty Products,
φτιαγμένα εξ’ολοκλήρου από πρώτες ύλες στο σύνολό τους φιλικές τόσο για τον άνθρωπο όσο και για το περιβάλλον.
Παράγονται στην Ελλάδα, και είναι δερματολογικά και οφθαλμολογικά ελεγμένα.

Η αντιρυτιδική κρέμα ματιών Eye Contour Cream Aphrodite αποτελείται από 99,12% φυσικής προέλευσης υλικά,
πεπτίδια, βλαστοκύτταρα φυτών, αιθέρια έλαια και βιταμίνες.

Η πλούσια σύνθεση της:

Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά την αφυδάτωση και τα σημάδια κόπωσης,
Μειώνει δραστικά μαύρους κύκλους και σακούλες.
Παρέχει άμεση και μακροπρόθεσμη σύσφιξη και αντιρυτιδική δράση (lifting).
Μειώνει τις λεπτές γραμμές και ρυτίδες στο «πόδι της χήνας».
Διεγείρει με φυσικό τρόπο τη σύνθεση κολλαγόνου και ελαστίνης, άρα επιταχύνει την κυτταρική
ανανέωση και ανάπλαση του δέρματος
Βελτιώνει την υφή της επιδερμίδας.
Προστατεύει τα κύτταρα από το οξειδωτικό στρες.

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

Λεπτομέρειες προϊόντος Ενδείξεις

Φυτικά βλαστοκύτταρα από καλλιέργεια φυτικών κυττάρων που επιταχύνουν την κυτταρική ανανέωση, συμβάλλουν
στην προστασία των κυττάρων από το οξειδωτικό στρες, ενισχύουν  τη μακροζωία των βλαστικών κυττάρων του
δέρματος, καθυστερούν την κυτταρική γήρανση, διατηρούν την νεανική εμφάνιση και τη ζωτικότητα του δέρματος.
Πεπτίδια σύσφιξης και αντιρυτιδικής δράσης Palmitoyl Tripeptide-1, Dipeptide-2, Palmitoyl Tetrapeptide-7
και Acetyl Hexapeptide-8. Προσφέρουν κλινικά αποδεδειγμένη αντιρυτιδική δράση και σύσφιξη στο δέρμα με
αποτέλεσμα μια λαμπερή, ενυδατωμένη και αναζωογονημένη επιδερμίδα. Το αποτέλεσμα της χρήσης τους είναι ανάλογο
του Botox.
Φυσικό Ενυδατικό Παράγοντα. Ένα απολύτως φυσικό μίγμα από πολυσακχαρίτες και αμινοξέα, που προάγει
την πλαστικότητα της επιδερμίδας και διατηρεί τα επίπεδα υγρασίας στο δέρμα. Είναι συγχρόνως ένα από τα βασικά
συστατικά της επιδερμίδας μας.
Αλλαντοΐνη. Ενισχύει τον μεταβολισμό των κυττάρων και έχει μαλακτικές, καταπραϋντικές και επουλωτικές



ιδιότητες, βοηθώντας την ανάπλαση και αποκατάσταση των ιστών.
Τριγλυκερίδια καπρυλικού/καπρικού οξέος. Με εξαιρετικά μαλακτική δράση αλλά και διαλύτης βιταμινών και
άλλων ενεργών συστατικών, με μεγάλη αντοχή στην οξείδωση. Δημιουργεί φίλμ στην επιφάνεια του δέρματος,
μειώνοντας την διαδερμική απώλεια νερού.
Εκχύλισμα Καλέντουλας. Με εξαιρετική ενυδατική, αντιφλεγμονώδη, αντισηπτική, καταπραϋντική και
επουλωτική δράση. Ένα από τα καλύτερα βότανα για τη θεραπεία aτοπικών δερματικών προβλημάτων.
Εκχύλισμα αμαμελίδας. Πλούσιο σε ταννίνες, βοηθά στην αντιοξειδωτική προστασία και επανόρθωση του
δέρματος.
Εκχύλισμα ακακίας. Καταπολεμά τους μαύρους κύκλους και τις σακούλες κάτω από τα μάτια, «σηκώνει»
την πτυχή των βλεφάρων και μειώνει τις ρυτίδες στο «πόδι της χήνας» κατά 91%, σε 2 μήνες.
Έλαιο καρπών αγριοτριανταφυλλιάς (Rosa Canina fruit oil). Είναι φυσική πηγή βιταμίνης C, απαλύνει τις λεπτές
γραμμές και τις δυσχρωμίες. Με άριστες ενυδατικές και επουλωτικές ιδιότητες, βελτιώνει την υφή της
επιδερμίδας.
Ελαιόλαδο. Πλούσιο σε λιπαρά οξέα, προστατεύει την ευαίσθητη περιοχή των ματιών από το οξειδωτικό στρες.
Φυτικό Σκουαλένιο. Από ελαιόλαδο, με αντιγηραντικές ιδιότητες, αναζωογονεί τα κύτταρα προλαμβάνοντας
την αφυδάτωση και επαναφέροντας στο δέρμα στιλπνότητα και ευλυγισία.
Έλαιο Νυχτολούλουδου. Περιέχει φυτοστερόλες και ωμέγα λιπαρά οξέα. Έχει αντιοξειδωτική, ενυδατική και
αντιρυτιδική δράση και αναδιαρθρώνει τις ίνες κολλαγόνου.
Βούτυρο Καριτέ. Πλούσιο σε βιταμίνες Ε και Α, προστατεύει από την ακτινοβολία UV και συγχρόνως καταπολεμά
τις ελεύθερες ρίζες
Βιταμίνη Ε. Ισχυρό αντιοξειδωτικό συστατικό, καταπολεμά τις ελεύθερες ρίζες, προστατεύοντας τις μεμβράνες των
κυττάρων από την ηλιακή ακτινοβολία UV και τη μόλυνση του περιβάλλοντος. Ενυδατώνει την επιδερμίδα σε
βάθος.
Εκχύλισμα φυκών με πολυσακχαρίτη. Περιέχει τις αντιοξειδωτικές βιταμίνες C και Β12. Προστατεύει σύμφωνα με
μελέτες τα κύτταρα από το οξειδωτικό στρες. Κάνει το δέρμα να φαίνεται πιο σφριγηλό αποτρέποντας
την αφυδάτωση της επιδερμίδας.
Ενεργό σύμπλεγμα χαλκού με αμινοξέα (the needle free collagen and elastin filler). Σύμφωνα με μελέτες, σε διάστημα
15 ημερών διεγείρει την σύνθεση κολλαγόνου(+194%) και ελαστίνης (+190%), μειώνει το βάθος (-15%), και τον
όγκο (-13%) των ρυτίδων, ενισχύει την πυκνότητα (+7,5 φορές), την ελαστικότητα (+60%) του δέρματος και συσφίγγει
την επιδερμίδα (+13 φορές)!

Σύνθεση 

Φυτικά Βλαστοκύτταρα, Πεπτίδια Σύσφιξης, Εκχύλισμα Γλυκόριζας, Εκχύλισμα Αμαμελίδας, Εκχύλισμα καρπών



Αγριοτριανταφυλλιάς (Rosa Canina/RoseHip oil), Εκχύλισμα φύλλων Ακακίας, Εκχύλισμα σπόρων Quinoa, Σκουαλένιο, Φυσικός
Ενυδατικός Παράγοντας, Έλαιο Νυχτολούλουδου, Ελαιόλαδο, Σύμπλοκο Χαλκού με Αμινοξέα, Αλλαντοϊνη, Καφεϊνη, Καλέντουλα,
Βούτυρο Karite.

INGREDIENTS
INGREDIENTS:AQUA(WATER), GLYCERIN, GLYCERYL STEARATE CITRATE, CETEARYL ALCOHOL, CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE,
BUTYROSPERMUM PARKII (SHEA) BUTTER, DICAPRYLYL CARBONATE, ISOAMYL LAURATE, ZEA MAYS (CORN) OIL, SODIUM PCA,
ROSA CANINA (ROSE HIP) FRUIT OIL, OLEA EUROPAEA (OLIVE) FRUIT OIL, OENOTHERA BIENNIS (EVENING PRIMROSE) OIL, MALUS
DOMESTICA FRUIT CELL CULTURE EXTRACT, COPPER LYSINATE/PROLINATE, ACETYL HEXAPEPTIDE-8, DIPEPTIDE-2, PALMITOYL
TETRAPEPTIDE-7, PALMITOYL TRIPEPTIDE-1, ALBIZIA JULIBRISSIN (SILK TREE) BARK EXTRACT, SQUALANE, HAMAMELIS VIRGINIANA
(WITCH HAZEL) LEAF EXTRACT, CALENDULA OFFICINALIS FLOWER EXTRACT, CETEARYL OLIVATE, HELIANTHUS ANNUUS
(SUNFLOWER) SEED OIL, PULLULAN, GLYCINE SOJA (SOYBEAN)OIL, ALLANTOIN, HYDROGENATED OLIVE OIL UNSAPONIFIABLES,
CAFFEINE, HYDROGENATED ETHYLHEXYL OLIVATE, HYDROGENATED VEGETABLE OIL, GLYCERYL CITRATE/ LACTATE/
LINOLEATE/OLEATE, SORBITAN OLIVATE, TOCOPHERYL ACETATE, ISOAMYL COCOATE, SODIUM PHYTATE, ETHYLHEXYLGLYCERIN,
HESPERIDIN METHYL CHALCONE, CI 77891, CHLORPHENESIN, STEARETH-20, SODIUM CITRATE, METHYLGLUCOSIDE PHOSPHATE,
PHENOXYETHANOL, CAPRYLYL GLYCOL, BIOSACCHARIDE GUM-1, LECITHIN, N-HYDROXYSUCCINIMIDE, CHLORHEXIDINE
DIGLUCONATE, DARUTOSIDE, CHRYSIN, TOCOPHEROL, XANTHAN GUM, ALCOHOL, SODIUM BENZOATE, PARFUM (FRAGRANCE).

Τρόπος χρήσης 

Εφαρμόστε πρωί και βράδυ μικρή ποσότητα στην περιοχή γύρω από τα μάτια μέχρι να απορροφηθεί. Επαναλάβετε στην διάρκεια
της ημέρας, αν χρειαστεί.

Κατάλληλος τύπος επιδερμίδας

Για όλους τους τύπους δέρματος
Κατάλληλη για άνδρες και γυναίκες 25+

Κατασκευαστής 

ZЄLIA Cosmetics

Link



ZЄLIA | Κρέμα Ματιών 

https://coolcarelab.com/gr/catalog/zelia-eye-cream-aphrodite
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