
Opakowanie: 21 g

ODMŁADZANIE

Pobudzający krem pod oczy z aloesem

Awakening Eye Cream

  TO, CO NAJWAŻNIEJSZE:

•  zaawansowany preparat 
pielęgnujący skórę okolic oczu

•  znacząco redukuje widoczność 
zmarszczek, obrzęków i cieni pod 
oczami

•  nadaje oczom świeży, promienny 
wygląd

KOD: 561

Zadbane, wypoczęte, błyszczące oczy nie tylko 
dodają urody, ale nadają twarzy wyraz. Gdy prze-
mawia przez nie witalność i życiowa energia - wów-
czas zachwycają i przyciągają spojrzenia. Zadbaj 
o efektowny wyraz swoich oczu i wyglądaj piękniej!

Dzięki wsparciu Forever z delikatnej skóry okolic 
Twoich oczu znikną ślady zmęczenia, długich godzin 
przy biurku oraz krótkich nocy, a Twoje spojrzenie 
nabierze zupełnie nowego charakteru. Już 15 dni 
odżywczej kuracji AWAKENING EYE CREAM 
wystarczy, aby Twoje oczy wyglądały na bardziej 
WYPOCZĘTE, żywe i pełne blasku.

Przełomowa formuła Awakening Eye Cream łączy 
w sobie opatentowane składniki Forever z technolo-
gią peptydową, aby WYGŁADZAĆ wrażliwą skórę 
okolic oczu, wyraźnie zmniejszając widoczność 
zmarszczek, obrzęków i cieni pod oczami. Awa-
kening Eye Cream wspiera produkcję kolagenu, 
kluczowego dla jędrnej, elastycznej, optymalnie 
naprężonej skóry. Kora z albicji jedwabistej wyka-
zuje właściwości LIFTINGUJĄCE dla opadających 
górnych powiek. Glikol butylenowy, aloes, olejek 
jojoba, odżywcze kwasy i wszystkie pozostałe 
składniki poddają skórę okolic oczu dogłębnej 
regeneracji, dzięki której zachwycisz się pięknem 
własnego spojrzenia.

SPOSÓB UŻYCIA: Delikatnie wklepać umiarkowaną 
ilość kremu w okolice oczu.

SKŁADNIKI (INCI): Aloe Barbadensis Leaf Juice, Water, 
Caprylic/Capric Triglyceride, Isoamyl Laurate, Glycerin, 
Polyglyceryl-6 Distearate, Jojoba Esters, Propanediol, Lauryl 
Laurate, Cetearyl Olivate, Sorbitan Olivate, Polyhydroxystearic Acid, 
Ammonium Acryloyldimethyltaurate/VP Copolymer, Polyglyceryl-3 
Beeswax, Cetyl Alcohol, Hydroxypropyl Cyclodextrin, Palmitoyl 
Tripeptide-38, Xylitylglucoside, Anhydroxylitol, Xylitol, Albizia 
Julibrissin Bark Extract, Darutoside, Magnesium Chloride, 
Palmitoyl Tripeptide-5, Tetradecyl Aminobutyroylvalylaminobutyric 
Urea Trifluoroacetate, Palmitoyl Dipeptide-5 Diaminobutyroyl 
Hydroxythreonine, Panthenol, Sodium Hyaluronate, Dunaliella 
Salina Extract, Butylene Glycol, Acetyl Tetrapeptide-5, 
Hydrolyzed Collagen, Hydrolyzed Corn Starch, Beta Vulgaris 
(Beet) Root Extract, Caprylhydroxamic Acid, Caprylyl Glycol, 
Ethylhexylglycerin, 1,2-Hexanediol, Linoleic Acid, Linolenic 
Acid, Arginine, Hydrolyzed Sodium Hyaluronate. 

Perfekcyjne tło dla oczu 
z Awakening Eye Cream.

Odżywcze remedium 
dla zmęczonej skóry okolic oczu.

CERTYFIKATY PRODUKTU:

Certyfikat Koszerności

Certyfikat Halal

Certyfikat Międzynarodowej 
Rady Naukowej ds. Aloesu
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