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Aktivní péče o 
pokožku s anti-
aging účinkem 

 

Účinná látka 
příroda 

  

 

 

 Vysoce kvalitní péče o pleť s přírodním vitamínem E, Echinaceou a mandlovým olejem 
 

 

  
CURARINA® KRÉM S VITAMÍNEM E A ECHINACEOU 

 

je vysoce kvalitní, má vynikající  snášenlivost,  chrání  po-
kožku a pečuje o ni  rém s vitamínem E přírodního půvo-
du, extrakty z Echinacey a mandlového oleje. 
 

CURARINA® KRÉM S VITAMÍNEM E A ECHINACEOU 
 

má široké spektrum použití na základě vynikajícího slo-
žení:  přírodní vitamín E a vysoce kvalitní extrakty Echina-
cey v pečlivě vyvinutém základu krému zvláště příjemném 
pro pokožku zajišťují díky hlubokému působení optimální 
vlastnosti. Vlastnosti vitamínu E, které chrání pokožku, jsou 
doplněny účinnými látkami Echinacey, a podporují tak 
vlastní regenerační schopnosti pokožky. 
 

S ÚČINKEM ANTI-AGING 
 

Přírodní vitamín E aktivuje antioxidační ochrannou vrstvu 
proti volným radikálům, které poškozují buňky a stabili-
zuje přírodní funkci bariéry pokožky proti předčasnému 
stárnutí pokožky (např. UV paprsky a oxidační stres). Hod-
notné obsažené látky z Echinacey způsobují přirozenou 
jemnou regenerací obnovu pokožky. 
 

PRO PROBLEMATICKÉ ČÁSTI POKOŽKY 
 

Mnohostranně působící krém pečující o všechny pro-
blémové části pokožky - pro každý věk. 
 

CURARINA® KRÉM S PŘÍRODNÍM VITAMÍNEM E 
 

je také účinný prostředek na péči o nohy a masážní krém, 
stejně jako účinný krém na promazání pokožky rukou. Je 
vhodný také pro uklidnění pokožky a její péči po opalo-
vání. 
 

  
DERMATOLOGICKY TESTOVÁNO 

 

Bez syntetických aromatických látek a barviv. 
 

KOMBINACE ÚČINNÝCH LÁTEK 
 

Kombinace účinných látek krému Curarina Vitamin E s 
Echinaceou dosahuje na základě multifunkčního účinku 
přírodních látek celkové biologické účinnosti na pro-
blémové oblasti pokožky. Přírodní vitamín E se získává 
především ze semen slunečnice, sójových bobů 
a pšeničných klíčků. Krém Curarina Vitamin E s Echinaceou 
obsahuje také účinné látky čerstvě lisované šťávy Třapatky 
nachové (Echinacea purpurea) a účinné látky extraktu 
Třapatky úzkolisté (Echinacea angustifolia). Obě rostliny 
jsou známé z lékařství a přírodního léčitelství jako zvláště 
cenné a účinné.  Znalosti a zkušenosti z lidového léčitelství 
se přenášely do lékařského výzkumu – z něho pak 
vycházejí cenné výsledky, které prokazují  biologické 
aktivity – zvláště pro pokožku. 
 INDREDIENTS (INCI):

 
 Aqua, Petrolatum, Propylenglycol, Echinacea angustifolia 

Root Extract, Echinacea purpurea Herb Extract, Tocopheryl 
acetate, Lanolin Alcohol, Glycerin, Paraffinum liquidum, 
Prunus amygdalus dulcis (Sweet Almond) Oil, Ozokerite, 
Glyceryl Oleate, Phenoxyethanol, Cetearyl Alcohol, Lavan-

 dula angustifolia Flower Oil*, Linalool*
 

  *from natural essential Oil

 

 

 
OBSAH: TUBA 50 ml
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vlastnosti. Vlastnosti vitamínu E, který chrání pokožku, jsou 
doplněny aktivními látkami z Echinacey, a podporují tak
vlastní regenerační schopnosti pokožky.

S ANTI-AGING EFEKTEM

KOMBINACE AKTIVNÍCH LÁTEK

vhodný prostředek na péči o nohy, masážní krém, stejně
jako na promazávání pokožky rukou. Je vhodný také pro 
uklidnění pokožky a její péči po opalování.

Je

Aktivní přírodní
látka

obsahuje také aktivní látky z čerstvě lisované šťávy
Třapatky nachové (Echinacea purpurea) a extraktu
Třapatky úzkolisté (Echinacea angustifolia). Obě jsou 
ceněné v lékařství a přírodním léčitelství.
Znalosti a zkušenosti z lidového léčitelství se přenášely do
lékařského výzkumu – z něho pak vycházejí cenné výdledky, 
které prokazují biologické aktivity – zvláště pro pokožku.

Kombinace látek krému Curarina Vitamin E s

*z přírodních esenciálních olejů


