Star Nails – Bulgaria Ltd.
ПРОДУКТ НАИМЕНОВАНИЕ / СНИМКА
КРЕМ-ГЕЛ ЗА РЪЦЕ И ТЯЛО СЪС СФЕРИ АЛОЕ ВЕРА И ЕКСТРАКТ ОТ РУКОЛА CAS761 / CAS762

ПРОИЗВОДСТВЕНА КОНЦЕПЦИЯ
Подходящ за честа ежедневна употреба, когато е необходима хидратация на кожата. Особено ефективен
през летния сезон. Микросферите запазват всички полезни свойства на алоето до нанасянето му върху
кожата. В комбинация с глицерин и акуаксил се постига комплексна грижа за здрава кожа. Екстактът от
рукола засилва естествените защитни бариери на кожата и стимулира синтеза на най-важните естествени
трипептиди, които са основа за нейния гладък и сияен вид. Ментол и екстракт от азиатска центела допълват
действието на останалите активни съставки като успокояват кожата и придават усещане за свежест.
94% от вложените съставки са с натурален произход по критериите на международен стандарт ISO 16128.
Основни компоненти на продукта:

Глицерин – успокоява и овлажнява кожата;

Акуаксил – повишава еластичността на кожата и осигурява бърза хидратация;

Екстракт от азиатска центела – регенерира и има противовъзпалително действие;

Екстракт от рукола – успокоява, подпомага регенерацията и подобрява вида на кожата;

Екстракт от Алое Вера – възстановява, регенерира и предпазва кожата от стареене;

Ментол – освежава и охлажда;
ПРИЛОЖЕНИЕ
Нанася се върху почистена и подсушена кожа с нежен масаж до поемане на емулсията..
СЪСТАВ
Aqua, Glycerin, Glyceryl Stearate Citrate, Alcohol denat., Centella Asiatica Leaf Extract, Caprylic/Capric Triglyceride,
Cetyl Alcohol, Propylheptyl Caprylate, Coco-Caprylate/Caprate, Hydrolyzed Eruca Sativa Leaf, Parfum,
Xylitylglucoside, Anhydroxylitol, Xylitol Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Sodium Polyacrylate, Inulin Lauryl
Carbamate, Mannitol, Microcrystalline Cellulose, Hydroxypropyl Methylcellulose, Aloe Barbadensis Leaf Juice Powder,
Algin, Paraffinum Liquidum, Dimethicone, Ethoxydiglycol, Tetrahydroxypropyl Ethylenediamine, Sodium Lactate,
Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Menthyl Lactate, Menthol, CI 74260, CI 16255.
КОНСУМАЦИЯ
250 ml пластмасов флакон с дозатор – достатъчен за най-малко 208 козметични процедури маникюр.
30 ml пластмасов флакон с дозатор – достатъчен за най-малко 35 апликации.
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