Κρέμα με Ζεόλιθο κατάλληλη για δερματική χρήση - Οδηγίες χρήσης
Ζεόλιθος, ο επαγγελματίας της αποτοξίνωσης, τώρα και σε κρέμα ανάπλασης για τη φυσική
φροντίδα του δέρματος, κατάλληλη για όλη την οικογένεια
Η κρέμα με ζεόλιθο κατάλληλη για δερματική χρήση
έχει δημιουργηθεί βασισμένη σε φυσικές πρώτες
ύλες, προκειμένου να υποστηρίξει απο-τελεσματικά
τη φυσική διαδικασία της ανάπλασης της επιδερμίδας.
Οι αναγνωρισμένες αποτοξινωτικές ιδιότητες του
ζεόλιθου συμπληρώνονται με άλλες πολύτιμες ουσίες
όπως το έλαιο jojoba, τη φυσική βιταμίνη Ε και και
βούτυρο κακάο. Η κρέμα με ζεόλιθο δεν περιέχει
χρωστικές ουσίες ή συντηρητικά, επομένως είναι
κατάλληλη για την καθημερινή φροντίδα όλων των
τύπων δέρματος. Δεν υπάρχουν πρόσθετες ύλες που
προέρχονται από το αργό πετρέλαιο.
Η κρέμα με ζεόλιθο συμβάλλει στην μακροχρόνια
αποτοξίνωση και στην αναγέννηση του δέρματος, με
αποτέλεσμα την ισορροπία, την προστασία και την
φροντίδα του.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
100 ml Κρέμα με ζεόλιθο κατάλληλη για δερματική
χρήση σε μια πρακτική φιάλη χωρίς επιπλέον
εξωτερική συσκευασία.

ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ
Πιέστε το δοχείο αρκετές φορές κατά την πρώτη
χρήση. Εφαρμόστε ένα λεπτό στρώμα κρέμας πάνω
στο δέρμα αρκετές φορές την ημέρα, κάνοντας
απαλό μασάζ αποφεύγοντας την περιοχή των
ματιών. Σε περίπτωση που έρθει σε επαφή με τα
μάτια, ξεπλύνετε καλά με άφθονο νερό και αν είναι
απαραίτητο, επισκεφτείτε τον ιατρό σας

ΣΥΝΘΕΣΗ
Ζεόλιθος, λάδι jojoba, φυσική βιταμίνη Ε, φυτική
γλυκερίνη, βούτυρο κακάο

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
•
•
•
•
•

Ο ενεργός φυσικός κλινοπτιλόλιθος ζεόλιθος
υποστηρίζει την αναγέννηση του δέρματος μέσα
από μια μακράς διάρκειας αποτοξίνωση.
Το λάδι jojoba έχει καταπραϋντικές ιδιότητες και
χάρη στην ικανότητα του να διαπερνά το δέρμα
μπορεί να ισορροπεί και να ρυθμίζει την υγρασία.
Η φυσική βιταμίνη Ε προστατεύει το δέρμα από
την πρόωρη γήρανση που προκαλείται από την
έκθεση στο φως.
Η γλυκερίνη έχει ενυδατικές ιδιότητες.
Το βούτυρο κακάο ενυδατώνει και φροντίζει το δέρμα
αφήνοντας μια μεταξένια υφή στην επιδερμίδα.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
Κρατήστε το προϊόν μακριά από παιδιά ηλικίας 6
ετών και κάτω. Αποθηκεύστε το προϊόν σε ξηρό και
σκιερό μέρος σε θερμοκρασία μικρότερη των 30°C.
Η ημερομηνία λήξης είναι τυπωμένη στο κάτω μέρος
της συσκευασίας. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν μετά
την ημερομηνία λήξης.

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ
aqua, zeolite, caprylic/capric triglyceride, glyceryl stearate, cetyl alcohol, sorbitol, pentylene glycol,
polyglyceryl -3 methylglucose distearate, dicaprylyl
ether, simmondsia chinensis seed oil, theobroma cacao seed butter, glycerin, betaine, tocopherol, citrus
aurantium dulcis peel oil, xanthan gum, cymbopogon
flexuosus oil, ascorbyl palmitate, lecithin, hydrogenated palm glycerides citrate, limonene, citral, geraniol, linalool

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ
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caprylic/capric triglyceride: αγνά συστατικά από
φυτικά έλαια που λαμβάνονται από καρύδα και
φοινικέλαιο
glyceryl stearate: φυτικός γαλακτωματοποιητής
που λαμβάνεται από φοινικόδεντρα
cetyl alcohol: φυτικός γαλακτωματοποιητής
που παρέχει συνοχή και λαμβάνεται από έλαιο
καρύδας και φοινικέλαιο
sorbitol: ενυδατικό συστατικό
pentylene glycol: ενυδατικό συστατικό
polyglyceryl -3 methylglucose distearate:
γαλακτωματοποιητής
dicaprylyl ether: μέσο διασποράς
betaine: ενυδατικό συστατικό
tocopherol: φυσική βιταμίνη Ε
citrus aurantium dulcis peel oil: αρωματικό
συστατικό
xanthan gum: πυκνωτικό συστατικό
cymbopogon flexuosus oil: αρωματικό συστατικό
ascorbyl palmitate, lecithin: αντιοξειδωτικά
hydrogenated palm glycerides citrate: αγνή
φυτική σύνθεση φυσικής βιταμίνης Ε ως
αντιοξειδωτικό
limonene, citral, geraniol: συστατικά αιθέριων
ελαίων
linalool: φυσική αρωματική ουσία
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