Smoothing Exfoliator
#559

ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΔΕΡΜΑΤΟΣ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ
• Ομαλοποιεί τον τόνο και την υφή της
επιδερμίδας
• Απολεπίζει απαλά αποκαλύπτοντας μεταξένιο
και απαλό δέρμα
• Ενζυματικά εκυλίσματα ανανεώνουν το δέρμα

Χωρίς γλουτένη Καταλληλο για χορτοφάγους Κατάλληλο για vegans

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
60 mL

ΟΔΗΓΙΕΣ
Εφαρµόστε µια µέτρια ποσότητα σε νωπά δάχτυλα.
Κάντε ελαφρύ µασάζ µε κυκλικές κινήσεις στο
πρόσωπο και στον λαιµό αποφεύγοντας την
περιοχή των µατιών. Ξεπλύνετε προσεχτικά.
Χρησιµοποιείτε 2 µε 3 φορές την εβδοµάδα.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Smoothing Exfoliator
Εξομαλύνει τον τόνο και την υφή του δέρματος.
Το γερασµένο δέρµα µπορεί να φαίνεται λεπτό, κουρασµένο και θαµπό.
To κατάλληλο προϊόν απολέπισης απομακρύνει τα νεκρά κύταρρα
αποκαλύπτοντας πιο φωτεινή επιδερμίδα, ομαλοποιώντας τον τόνο και
την υφή της. Το Smοothing Exfoliator της Forever είναι ιδιαίτερα απαλό,
χωρίς να ταλαιπωρεί το δέρμα αλλά αναδεικνύοντας το νέο και απαλό
δέρµα που βρίσκεται από κάτω.
Αντί να χρησιµοποιείτε ισχυρά καθαριστικά, το Smoothing Exfoliator
χρησιµοποιεί πέντε διαφορετικά φυσικά συστατικά µε µοναδικές
ιδιότητες που προσδίδουν στο πρόσωπο µια ολοκληρωµένη εµπειρία
καθαρισµού.
Τα σφαιρίδια jojoba καθαρίζουν απαλά το δέρµα σας από τους ρύπους, ενώ
οι κόκκοι µπαµπού απομακρύνουν τα νεκρά κύτταρα από την επιδερμίδα.
Eκχυλίσµατα όπως βροµελίνη, παπαΐνη και αιθέριο έλαιο λεµονιού
τονώνουν την επιδερμίδα. Προερχόµενη από τον ανανά, οι ενζυµατικές
ιδιότητες της βροµελίνης βοηθούν στη διάσπαση της κερατίνης των
νεκρών κυττάρων, το οποίο βοηθά στην εύκολη αποµάκρυνσή τους. Η
παπαΐνη της παπάγιας, ενισχύει την αναζωογόνηση της επιδερµίδας
και είναι πηγή πλούσια σε βιταµίνες C, A, E και παντοθενικού οξέος. Το
Smoothing Exfoliator έχει αντιοξειδωτικά όπως χυμό σταφυλιού για να
σας χαρίσει μια ολοκληρωμένη εμπειρία απολέπισης, ενώ το αιθέριο
έλαιο λεµονιού είναι ένα πλούσιο ενυδατικό που δρα άµεσα στο νέο
δέρµα που αποκαλύπτεται.
Φυσικά, από την μοναδική αυτή σύνθεση δεν θα μπορούσε να λείπει το
υψηλής συγκέντρωσης αγνό ζελέ αλόης από το εσωτερικό του φύλλου
που καταπραϋνει και περιποιείται το δέρμα. Αξιοποιήστε στο έπακρο
τα οφέλη της καθημερινής περιποίησης της επιδερμίδας σας με το
Smoothing Exfoliator.

Δεν γίνονται δοκιμές στα ζώα, IASC (Διεθνές
Επιστημονικό Συμβούλιο Αλόης), Kosher, Halal

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ
Aloe Barbadensis Leaf Juice (Stabilized Aloe
Vera Gel), Aqua, Hydrogenated Jojoba Oil,
Propanediol, Glyceryl Stearate, Bambusa
Arundinacea Stem Powder, Cetyl Alcohol,
Sodium Cocoyl Isethionate, Cocamidopropyl
Hydroxysultaine, Vitis Vinifera Juice Extract,
Stearyl Alcohol, Decyl Glucoside, Hydrated
Silica, Hydroxyacetophenone, Stearyl Phosphate,
Polyacrylate Crosspolymer-6, Caprylyl Glycol,
Phytic Acid, Papain, Bromelain, Ethylhexylglycerin,
Sodium Lactate, Caprylhydroxamic Acid, Xanthan
Gum, Maltodextrin, Disodium Edta, Sodium
Chloride, Citric Acid, Glycerin, Ascorbic Acid,
Citrus Limon Peel Oil, Limonene, Chlorphenesin,
Potassium Sorbate, Sodium Benzoate.

