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 a kínai hernyógomba (cordyceps sinensis) 
kivonata  védelem a szabad gyököktől és 
az ártalmas külső hatásokkal szemben

 zsályakivonat  a sejtek +atalságát 
megőrző +toösztrogének forrása

 a teacserje leveleinek kivonata  
antioxidáns antibakteriális védelem

 hialuronsav  hidratálás, a bőr 
rugalmasságának megóvása

 allantoin  a bőr puhítása, a hámlás 
megszüntetése

Phyto Code – „zöld” 
kozmetikumok SPF-faktorral,
amelyek nem blokkolják a 
D-vitamin kiválasztását

Arckrém kínai hernyógombával  
és zsályával,  
SPF 9,2

Öregedés elleni ápolás + kétszeres védő hatás: 
az UVB + az UVA sugárzással szemben
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Hatékony tisztítás, kiküszöbölve a feszült bőr 
érzetét

A zsíros csillogás megszüntetése

Minden bőrtípusra használható

Extra +nom arclemosó gél
tealevél kivonatával
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Antioxidáns peeling arcra

Extra tisztítás + védelem

 alma alfa-hidroxi (AHA) sav  az 
elszarusodott sejtek eltávolítása, 
a bőr regenerálása

 a kínai hernyógomba kivonata 
 védelem a szabad gyökökkel 

és az ártalmas külső hatásokkal 
szemben

 a zöld tea kivonata  antioxidáns 
és antibakteriális védelem

Hatása:

 Gyengéden eltávolítja a felhám 
elszarusodott sejtjeit, összehúzza a 
pórusokat

 Elősegíti a bőr természetes 
hidratálódásának növelését

 Javítja az arc színét, ragyogóvá 
varázsolja a bőrt

 Felgyorsítja a sejtregenerálódást

 Védi a bőrt a korai öregedéstől

a a 

Minden bőrtípusra

BELEÉRTVE              A
Z ÉRZÉKENY BŐRT 

IS
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Aktív összetevők:

Arckrém fehér teával,    
SPF 11

Öregedést gátló ápolás + A pigmentfoltok 
elhalványítása +Kettős UV-védelem:  
az UVB + az UVA sugárzással szemben

 a fehér tea kivonata  antioxidáns és 
antibakteriális védelem

 a kínai hernyógomba kivonata  védelem 
a szabad gyökök és az egyéb ártalmas 
környezeti hatásokkal szemben

 az édesgyökér kivonata a ráncok 
kisimítása, halványító hatás

 az orvosi medveszőlő leveléből kinyert 
arbutin  a pigmentfoltok elhalványítása, 
antioxidáns védelem

 E-vitamin  a sejtek védelme a 
roncsolódással szemben, +atalító hatás

 hialuronsav  hidratálás, a bőr feszes 
rugalmasságának megóvása
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 kínai teacserje leveléből készült kivonat  
antioxidáns és antibakteriális védelem

 kínai hernyógomba kivonata  védelem 
a szabad gyökök és az egyéb ártalmas 
környezeti hatásokkal szemben

 argánolaj  a sejtek öregedésének 
megelőzése

 kókuszolaj  a bőr táplálása és puhítása

 hialuronsav  hidratálás, a bőr feszes 
rugalmasságának megóvása

 laktóz  védelem a dehidratálódás ellen.

Aktív összetevők:

Arckrém argánolajjal,   
SPF 9,2

Öregedést gátló ápolás + Kettős UV-védelem: 
az UVB + az UVA sugárzással szemben


