HONEY MOMENTS
NOURISHING CREAM NECTAR
Delikatny, otulony słodkim i zmysłowym zapachem, odżywczy krem do twarzy. Intensywnie
nawilża, rozświetla, odmładza i ujędrnia skórę. Chroni, wzmacnia i poprawia kondycję skóry
i zwiększa jej odporność na czynniki zewnętrzne. Łagodzi
podrażnienia, zaczerwienienia i stany zapalne. Rozjaśnia plamy
pigmentacyjne przywracając skórze blask i zdrowy
młodzieńczy wygląd. Przeciwdziała utracie nawilżenia,
wzmacnia płaszcz lipidowy skóry. Opóźnia procesy
starzenia skóry wywołane promieniowaniem słonecznym,
niewłaściwą dietą, zanieczyszczeniem powietrza, stresem
czy stanami zapalnymi.
Idealny dla każdego rodzaju skóry, również dojrzałej.

SKŁADNIKI AKTYWNE:
Ekstrakt z miodu, propolisu i mleczka pszczelego:
• Miód – zawiera węglowodory, glukozę, kwas glukonowy i jabłkowy
oraz witaminę A, które znacząco poprawiają nawilżenie skóry. Ponadto zawiera kwas jabłkowy
o silnym działaniu rozjaśniającym plamy pigmentacyjne. Dzięki zawartości witamin z grupy B
oraz C i E wpływa na poprawę kolorytu cery, zmniejszenie wydzielanego sebum, spowalnianie
procesu starzenia się skóry, a także hamowanie procesu degradacji komórek.
• Propolis – bogaty w aktywnie działające substancje m.in. bioaktywne związki, flawonoidy, enzymy,
białka oraz biopierwiastki, np. wapń, magnez, cynk i krzem. Oprócz tego bogaty jest w witaminy
z grupy B, a także A, C, D i E. Posiada właściwości antyseptyczne i przeciwzapalne. Łagodzi
podrażnienia, likwiduje zaczerwienienia i odżywia skórę.
• Mleczko pszczele – zawiera cukry, białka, aminokwasy, witaminy i pierwiastki śladowe. Poprawia
metabolizm skóry i opóźnia jej starzenie. Zwiększa odporność skóry, poprawia jej kondycję, chroni
ją przed przedwczesnym starzeniem się oraz działaniem czynników atmosferycznych.
Q10 Tech-Boost – stymuluje produkcję endogennego koenzymu Q10 o działaniu antyoksydacyjnym.
Minimalizuje widoczność oznak starzenia się skóry.
Witaminy C, B i E – kompleks witamin słynący z ważnego działania antyoksydacyjnego i młodości. Chroni
skórę przed wolnymi rodnikami, które są głównymi czynnikami odpowiedzialnymi za starzenie się skóry.
Ekstrakt z irysa – ekstrakt roślinny bogaty w izoflawony. Wykazuje silne właściwości odmładzające oraz
pobudza komórki skóry do aktywności. Chroni i wzmacnia naskórek oraz poprawia sprężystość. Reguluje
poziom sebum, dzięki czemu poprawia kondycję suchej i tłustej skóry. Koi stany zapalne, przywraca
skórze blask i zapewnia jej ochronę. Pomaga zwalczać wiotkość skóry.
Olej ze słodkich migdałów – odżywia, nawilża i zmiękcza skórę. Opóźnia procesy starzenia skóry
wywołane promieniowaniem słonecznym, niewłaściwą dietą, zanieczyszczeniem powietrza, stresem czy
stanami zapalnymi.
Olej babassu – naturalny emolient. Przeciwdziała utracie nawilżenia, wzmacnia płaszcz lipidowy, czyli –
naturalną barierę ochronną skóry.
ZAPACH:
Nuta serca – bergamotka, lawenda, pomarańcza
Nuta głowy – róża, bursztyn
Nuta bazy – paczula, drzewo sandałowe, drzewo cedrowe z Wirginii, drzewo gwajakowe, wanilia, piżmo.
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