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Ιδανική κρέμα για την προστασία, φροντίδα 
και αναζωογόνηση του δέρματος.

Πλούσια σε Αλόη, Βιταμίνη Ε και πανθενόλη. 
Ενισχυμένη με υαλουρονικό οξύ..

Ingredients: aqua, isopropyl myristate, ethylhexyl palmitate, glycerin, cetearyl alcohol, 
panthenol, glyceryl stearate, peg-100 stearate, cyclopentasiloxane, cyclohexasiloxane, 
butyrospermum parkii (shea) butter, butylene glycol,  polyquaternium-37, tocopheryl 
acetate, propylene glycol dicaprylate/dicaprate, ppg-1 trideceth-6, parfum, olea 
europaea fruit oil, punica granatum extract, imidazolidinyl urea, sodium dehydroace-
tate, allantoin, disodium edta, bisabolol, aloe barbadensis leaf juice powder, sodium 
hyaluronate, potassium sorbate, sodium benzoate.

Προϊόν μικροβιολογικά ελεγμένο. Άρωμα ελεύθερο αλλεργιογόνων. Δεν περιέχει 
parabens / Χρήση εξωτερική.
Microbiologically tested. Allergen free fragrance. Parabens free / External use only.

Κρέμα για την ενυδάτωση, προστασία, φροντίδα
και αναζωογόνηση του δέρματος.

Εξαιρετικά πλούσια σε ενεργά συστατικά που προσφέρουν 
ενυδάτωση που διαρκεί. Υποστηρίζει τη φυσική διαδικασία 

αναδόμησης του δέρματος. Αυξάνει την ελαστικότητα, τονώνει 
και αναζωογονεί την επιδερμίδα. Προσφέρει προστατευτική και 

καταπραϋντική δράση ιδιαίτερα σε περιπτώσεις ξηρής και 
ευαίσθητης σε ερεθισμούς επιδερμίδας. Ιδανική για καθημερινή 
χρήση μετά την έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία. Προσδίδει μία 

αίσθηση δροσιάς και απαλότητας.



Πανθενόλη

Ανήκει στο σύμπλεγμα των βιταμινών Β.
Με πλούσια ενυδατική δράση και μεγάλη
διεισδυτικότητα, καταπραΰνει άμεσα τους 

μικροερεθισμούς της επιδερμίδας
Συμβάλλει στην αναζωογόνηση και την 

αύξηση της ελαστικότητας του δέρματος.

Aloe Vera

Προέρχεται από τα φύλλα του φυτού Αλόη. 
Αυξάνει την παραγωγή των ινοπλαστικών
κυττάρων που βρίσκονται στην επιδερμίδα
και είναι υπεύθυνα για τον σχηματισμό 
κολλαγόνου. Περιέχει φυσικά αναλγητικά
που έχουν αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες.
Διαθέτει επουλωτική και αντιοξειδωτική
δράση.

Υαλουρονικό Οξύ

Είναι ένας φυσικός πολυσακχαρίτης , ένα 
μόριο που αποτελεί φυσικό συστατικό του
δέρματος. Συμβάλλει στην ενυδάτωση και την 
ανθεκτικότητα της επιδερμίδας, συμμετέχει στην
επούλωση και την ανάπλασή της , μεταφέρει 
πρωτεΐνες και της δίνει υγιή όψη.

Αλλαντοϊνη

Ουσία με αντιερεθιστικές, καταπραϋντικές και 
ενυδατικές ικανότητες. Συντελεί στον ταχύτερο 
πολλαπλασιασμό των κυττάρων, 
συμβάλλοντας έτσι στη δημιουργία νέου, 
υγιούς δερματικού ιστού. Διαθέτει ισχυρή 
κερατολυτική δράση και συνεισφέρει στην 
πλαστικότητα της επιδερμίδας.

Bisabolol

Συστατικό με αντιμικροβιακή και αντιφλογιστική 
δράση. Προστατεύει το δέρμα από ερεθισμούς.

Shea Butter

Προέρχεται από τα φυσικά λιπαρά του καρπού 
του Αφρικανικού δέντρου Shea (Vitellaria
paradoxa). Είναι πλούσιο σε λιπαρά οξέα, 
αντιοξειδωτικές ουσίες, βιταμίνες Α, D, E και F. 
Διαθέτει αντιφλογιστική δράση.

Γλυκερίνη

Δυναμώνει τον δερματικό φραγμό 
συγκρατώντας την υγρασία και προσφέρει 

ανακούφιση από την ξηρότητα.
Έχει αντιοξειδωτικές ιδιότητες.

Ελαιόλαδο

Γνωστό από την αρχαιότητα για τη συμβολή 
του στην προστασία και την ανανέωση του

δέρματος. Διαθέτει ενυδατικές και 
αντιοξειδωτικές ιδιότητες.


