Aktivní péče o
pokožku s antiaging účinkem
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Vysoce kvalitní péče o pleť s přírodním vitamínem E, Echinaceou a mandlovým olejem
CURARINA® KRÉM S VITAMÍNEM E A ECHINACEOU
je
Je vysoce kvalitní, má vynikající snášenlivost, chrání pokožku a pečuje o ni. Krém s vitamínem E přírodního původu, extrakty z Echinacey a mandlového oleje.
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Přírodní vitamín E aktivuje antioxidační ochrannou vrstvu
proti volným radikálům, které poškozují buňky a stabilizuje přírodní funkci bariéry pokožky proti předčasnému
stárnutí pokožky (např. UV paprsky a oxidační stres). Hodnotné obsažené látky z Echinacey způsobují přirozenou
jemnou regenerací obnovu pokožky.
PRO PROBLEMATICKÉ ČÁSTI POKOŽKY
Mnohostranně působící krém pečující o všechny problémové části pokožky - pro každý věk.
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DERMATOLOGICKY TESTOVÁNO
Bez syntetických aromatických látek a barviv.
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Echinaceou dosahuje na základě multifunkčního účinku
přírodních látek celkové biologické účinnosti na problémové oblasti pokožky. Přírodní vitamín E se získává
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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, Lavandula angustifolia Flower Oil*, Linalool*
*z přírodních
*from
natural esenciálních
essential Oilolejů

OBSAH: TUBA 50 ml
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