Крем для обличчя «Апельсин і Лемонграс» Chandi
Натуральний індійський крем для обличчя з екстрактами апельсину і
лемонграсу.
Крем рекомендований для щоденного догляду за жирною, комбінованою та
проблемною шкірою. Апельсин додає шкірі свіжості та збагачує вітаміном С.
Екстракт апельсину освітлює шкіру, стимулює її регенерацію та допомогає у
боротьбі з пігментними плямами.
Лемонграс має антисептичні властивості, регулює роботу сальних залоз,
звужує пори та виводить зі шкіри токсини. Екстракт лемонграсу також сприяє
загоєнню рубців та вирівнює тон шкіри, попереджає появу зморшок.
Крем інтенсивно зволожує шкіру обличчя, робить її свіжою і гладенькою.
Спосіб застосування: наносити крем на суху очищену шкіру обличчя вранці та
ввечері.
Склад: очищена вода, масло ши, оливкова олія, масло какао, мангове масло,
цетиловий спирт(природного походження), соняшникова олія, гліцерил
стеарат(витяжка з кокоса), пег100 стеарат, мигдальна олія, каприловий
тригліцерид, гліцерин, стеариловий спирт(природного походження), екстракт
алое вера, стеаринова кислота(природного походження), бджолиний віск,
олія зародків пшениці, акваксил, екстракт лакриці, олія виноградних кісточок,
екстракт ашвагандхи, вітамін Е, апельсинова олія, олія лимону, екстракт
лемонграсу, ксантанова камідь, полісорбат, олія бергамоту, мандаринова
олія, метилізотиазолінон, етилендіамінтетраоцтова кислота, лимонна
кислота, бензоат натрію, сорбат калію, куркума, натуральний барвник.
Об’єм: 50мл.

Крем для обличчя «Сандал і Олива» Chandi
Натуральний індійський крем для обличчя з екстрактами сандалу і оливи.
Крем рекомендований для щоденного догляду за нормальною та чутливою
шкірою.
Сандал є відомим антисептиком та використовується для лікування
дерматитів, подразнень та різноманітних висипів. Екстракт сандалу знімає
запалення та вирівнює тон шкіри.
Олива зволожує і живить шкіру, попереджає її лущення. Олія оливи збагачує
шкіру вітамінами, захищає від негативного впливу навколишнього
середовища та запобігає передчасній появі зморшок.
Крем інтенсивно зволожує шкіру обличчя, робить її ніжною і доглянутою.
Спосіб застосування: наносити крем на суху очищену шкіру обличчя вранці та
ввечері.
Склад: очищена вода, масло ши, оливкова олія, цетиловий
спирт(природного походження), соняшникова олія, мангове масло, масло
какао, гліцерил стеарат(витяжка з кокоса), пег100 стеарат, гліцерин,
мигдальна олія, каприловий тригліцерид, екстракт алое вера, стеариловий
спирт(природного походження), cтеаринова кислота(природного
походження), бджолиний віск, олія зародків пшениці, олія виноградних
кісточок, екстракт сандалу, рса натрію, екстракт троянди, олія авокадо,
акваксил, парфум, вітамін Е, ксантанова камідь, метилізотиазолінон, сорбат
калію, натуральний барвник, етилендіамінтетраоцтова кислота, лимонна

кислота, бензоат натрію.
Об’єм: 50мл.

Крем для обличчя «Персик і Авокадо» Chandi
Натуральний індійський крем для обличчя з екстрактами персика і авокадо.
Крем рекомендований для щоденного догляду за сухою, зневодненою
шкірою та для боротьби з ознаками вікових змін.
Завдяки фруктовим кислотам, що містяться в екстракті персика,
розгладжуються зморшки та покращується колір шкіри.
Авокадо є потужним антиоксидантом, що забезпечує захист від
ультрафіолету та подовжує молодість шкіри.
Олія авокадо активізує вироблення колагену та еластину, робить шкіру
пружною.
Крем інтенсивно живить шкіру обличчя, робить її оксамитовою і більш
підтягнутою.
Спосіб застосування: наносити крем на суху очищену шкіру обличчя вранці та
ввечері.
Склад: очищена вода, масло ши, оливкова олія, цетиловий
спирт(природного походження), гліцерил стеарат(витяжка з кокоса), пег100
стеарат, масло какао, мангове масло, мигдальна олія, соняшникова олія,
стеариловий спирт(природного походження), cтеаринова
кислота(природного походження), гліцерин, каприловий три гліцерид,
екстракт алое вера, екстракт персику, олія зародків пшениці, бджолиний віск,
рса натрію, акваксил, олія виноградних кісточок, вітамін Е, олія авокадо,
екстрат полуниці, екстракт грейпфруту, метилізотиазолінон, ксантанова
камідь, екстракт зеленого яблука, екстракт апельсину, екстракт гранату,
парфум, натуральний барвник, етилендіамінтетраоцтова кислота, лимонна
кислота, сорбат калію, бензоат натрію, екстракт жасмину, куркума.
Об’єм: 50мл.

