Крем для догляду за шкірою навколо очей «Молоко і Шафран»
Chandi
Натуральний індійський крем для догляду за шкірою навколо очей з молоком та
екстрактом шафрану.
Рекомендований для сухої шкіри з ознаками старіння, для боротьби з пігментними
плямами та темними колами під очима.
Козяче молоко, що входить до складу крему, містить жирні кислоти та лецитин, які
легко проникають в шкіру та живлять її зсередини.
Молоко здатне освітлити шкіру, зробити менш помітними пігментацію та ластовиння.
Екстракт шафрану робить шкіру навколо очей більш пружною, допомагає в боротьбі з
набряками та темними колами. Шафран інтенсивно зволожує шкіру, робить існуючі
зморшки менш помітними та запобігає появі нових.
Крем допоможе надовго зберегти красу Вашої шкіри та дозволить виглядати значно
молодше.
Спосіб застосування: легкими рухами нанести невелику кількість крему на очищену
шкіру навколо очей. Використовувати ввечері або двічі на день.
Склад: очищена вода, масло ши, оливкова олія, масло какао, масло манго,
соняшникова олія, цетиловий спирт(природного походження),
гліцерилстеарат(витяжка з кокоса), пег-100 стеарт, мигдальна олія, гліцерин,
каприловий тригліцерид, екстракт алое вера, стеариловий спирт(природного
походження), стеаринова кислота(природного походження), згущене козяче молоко,
бджолиний віск, олія зародків пшениці, рса натрію, акваксил, екстракт лакриці, олія
виноградних кісточок, екстракт шафрану, екстракт зеленого яблука, парфум, вітамін
Е, ксантанова камідь, метилізотиазолінон, етилендиамінтетраоцтова кислота,
лимонна кислота, бензоат натрію, сорбат калію, куркума.
Об’єм: 15мл.

Крем для догляду за шкірою навколо очей «Алое Вера та
Обліпиха» Chandi
Натуральний індійський крем для догляду за шкірою навколо очей з екстрактом
обліпихи та алое вера.
Рекомендований для чутливої та зневодненої шкіри.
До складу крему входять компоненти, схожі з ліпідами шкіри, що активно сприяє її
регенерації. Шкіра навколо очей стає більш еластичною та підтягнутою, колір шкіри більш рівним і сяючим, рельєф шкіри вирівнюється.
Обліпиха живить шкіру та насичує її вітамінами. Екстракт обліпихи багатий на
антиоксиданти, ефективно бореться зі зморшками та втратою пружності.
Екстракт алое, проникаючи глибоко в шари шкіри, інтенсивно її зволожує.
Амінокислоти, що містяться в алое вера, сприяють виробленню колагену та еластину,
регенерують клітини шкіри та захищають від згубної дії ультрафіолету.
Крем має легку текстуру, він подарує Вам свіжий погляд та молодість шкіри.
Спосіб застосування: легкими рухами нанести невелику кількість крему на очищену
шкіру навколо очей. Використовувати ввечері або двічі на день.
Склад: очищена вода, масло ши, оливкова олія, цетиловий спирт(природного
походження), масло какао, масло манго, соняшникова олія, гліцерилстеарат(витяжка
з кокоса), пег-100 стеарт, каприловий три гліцерид, гліцерин, мигдальна олія,
екстракт алое вера, стеариловий спирт(природного походження), стеаринова
кислота(природного походження), бджолиний віск, олія зародків пшениці, рса
натрію, екстракт лакриці, акваксил, олія виноградних кісточок, обліпихова олія,
екстракт ашвагандхи, трояндова вода, вітамін Е, парфум, ксантанова камідь,
етилендиамінтетраоцтова кислота, натуральний барвник, бензоат натрію, сорбат

калію, лимонна кислота.
Об’єм: 15мл.

