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Gardenia and
Rose
Комплект Gardenia and Rose 2
Цена в комплект - 29,98 лв.
СПЕСТЯВАТЕ: 10,00 лв.
Комплекът включва:
1.Нощен крем за лице „GARDENIA AND ROSE“ - 50 мл
цена: 14,99 лв.
Активна грижа за кожата през нощта. Продукта е обогатен
със следните активни съставки:
Екстракт от стволови клетки от гардения - Екстрактът от
стволови клетки от гардения действа на три основни нива:
стимулира синтеза на колаген, забавя процесите на
деградация на колаген и инхибира синтеза на колагеназите.
Розово масло - Съдържа 300 доказани компонента,
представляващи 86% от състава му. Другите 14% от
компонентите са в малки количества, но много важни за
неговото качество. Етеричното масло от роза е
&quot;женско масло&quot;. То се използва в
ароматерапията за лечение на заболяванията на
репродуктивната система. Действа като много мощен
афродизиак, особено при жени с емоционални смущения,
които водят до сексуални проблеми. Подходящо е за
всичките типове кожа, но най-много се предпочита за суха,
чувствителна и застаряваща. Има тонизиращ и стягащ
ефект върху капилярите, както и върху циркулацията на
кръвта като цяло, което го прави много подходящо при
зачервена кожа. Подходящо е при дерматити и екземи.
Действа противовъзпалително и заздравяващо и при
слънчево изгаряне.
Витамин А - Подпомага регенерацията на епидермиса,
намалява увеличението на външния му слой и намалява
прекомерното вроговяване, беленето на кожата и нейната
грапавост. Стимулира деленето на клетките на
епидермиса, защитава от пагубното действие на
свободните радикали. Намалява пигментацията на кожата,
избелва луничките.
Витамин Е - Намира много широко приложение в
козметиката поради силните защитни функции, които
изпълнява. Подобрява епителизацията и повишава
ензимната активност в кожата. Забавя процесите на
преждевременно стареене на кожата, предизвикано от UVрадиацията, като проявява антиоксидантни свойства и
намалява броя на увредените клетки. Действа
противовъзпалително и хидратиращо. Богатството от
активни компоненти в екстракта от охлюви стимулира
клетъчните функции, засилва синтеза на протеини и
регенерирането на кожата, забавя стареенето.

2.Серум за лице „GARDENIA AND ROSE“ - 50 мл
цена: 14,99 лв.
Лек гел-концентрат, подходящ за активно третиране на
застаряваща кожа. Продукта е обогатен със следните
активни съставки:
Екстракт от стволови клетки от гардения - Екстрактът от
стволови клетки от гардения действа на три основни нива:
стимулира синтеза на колаген, забавя процесите на
деградация на колаген и инхибира синтеза на колагеназите.
Розова вода 15% - Действа антисептично и укрепващо.
Тонизира и освежава кожата на лицето, подобрява
кръвообращението и поддържа водния баланс в обмяната
на веществата на кожата.

3.Измиващ крем за лице „GARDENIA AND ROSE“ -100мл
цена: 10,00 лв.
С розова вода и масло от ший.
Деликатен към кожата на лицето измиващ крем, който
почиства в дълбочина, без да изсушава. Масло от ший
омекотява и подхранва кожата, а розовата вода предпазва
от възпаления. Продукта е обогатен със следните активни
съставки:
Розова вода - Действа антисептично и укрепващо.
Тонизира и освежава кожата на лицето, подобрява
кръвообращението и поддържа водния баланс в обмяната
на веществата на кожата.
Масло от ший - Богато на витамини и мастни киселини.
Има подмладяващ ефект, който се дължи на действието на
витамин А. Витамин F е от особено значение за
поддържането на здрава и красива кожа. Голямото
количество витамин Е в него спомага за предпазване от
влиянието на околната среда и действието на свободните
радикали. Предотвратява разрушаването на колагена и
появата на бръчки, изглажда фините линии и ефективно
противодейства на процесите на стареене. Маслото от
ший има силно омекотяващо действие върху груба, суха и
лющеща се кожа.
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