AVA NA LATO
nawilżanie po opalaniu, przebarwienia, pękające naczynka nóg, odświeżenie
Laboratorium Kosmetyczne AVA, w trosce o kondycję skóry w trakcie wakacyjnych
wojaży, rekomenduje kilka wybranych kosmetyków ze swojej oferty. Są to:
-AKTYWNY KREM NA DZIEŃ SPF 15 O PRZEDŁUŻONYM DZIAŁANIU z serii
HYDRO LASER, zapewniający wysuszonej skórze optymalną dawkę nawilżenia
wszystkich 5 warstw naskórka
- SERUM MASKA DO TWARZY z serii WHITE SKIN – intensywnie rozjaśniająca
przebarwienia i piegi
- KREM DO NÓG I CIAŁA z serii ROZSZERZONE NACZYNKA, który zwiększa
elastyczność ścianek drobnych naczyń krwionośnych i przynosi ulgę nogom w czasie
upałów
- ŻELE DO MYCIA CIAŁA z serii CLEANSING LINE wyróżniające się wyjątkowo
świeżym, cytrusowym zapachem

Intensywne nawilżenie po opalaniu
AKTYWNY KREM NA DZIEŃ SPF 15 o przedłużonym działaniu z serii HYDRO LASER
Krem do skóry bardzo suchej, wymagającej intensywnego i długotrwałego nawilżenia. Bogata
formuła oparta jest na synergicznym działaniu składników aktywnych
w celu rewitalizacji skóry i odbudowy nawilżenia wszystkich 5 warstw
naskórka. Główny surowiec HYDRANOVTM (otrzymywany z
czerwonej algi Fucellaria lumbriicallis) głęboko wnika w skórę
uruchamiając w niej procesy regeneracyjne. Naturalny składnik
nawilżający Sodium PCA wzmacnia działanie kremu oraz zwiększa
elastyczność warstwy rogowej naskórka. Witamina „E” i kompleks
trzech ekstraktów: z wąkroty azjatyckiej, orzecha włoskiego i
nieszpułki, ujędrniają, regenerują i działają przeciwzmarszczkowo.
Dzięki zawartości olejów: kokosowego i avocado skóra jest
odżywiona, elastyczna i gładka. Użyte filtry przeciwsłoneczne chronią ją przed promieniami UV.
Cena: 33,00 zł/50 ml

Na przebarwienia, plamki piegi
SERUM MASKA DO TWARZY – intensywnie rozjaśniająca przebarwienia z serii WHITE
SKIN ma postać kremowej samowchłaniającej się maseczki, do stosowania na
noc lub na dzień. Zawiera wybielający kompleks synergistycznie działających
składników ograniczający syntezę melaniny i proces pigmentacji. Intensywnie
rozjaśnia przebarwienia, wygładza skórę twarzy, nawilża i działa
przeciwstarzeniowo. Przy regularnym stosowaniu poprawia ogólny wygląd
skóry, rozjaśnia ją i delikatnie napina.
Cena: 42 zł (op./30 ml)
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Na problem pękających i rozszerzonych naczynek
KREM DO NÓG I CIAŁA z serii ROZSZERZONE NACZYNKA Skutecznie zmniejsza zmiany naczyniowe na skórze ciała, głównie nóg.
Poprawia elastyczność i wytrzymałość naczyń krwionośnych. Wzmacnia
napięcie naczyń żylnych. Rozszerzone naczynka ulegają zwężeniu przez co
skóra staje się jaśniejsza. Krem wykazuje również właściwości przeciwzapalne i
ściągające.
Cena: 28 zł (op./100 ml)

Odświeżenie
ORZEŹWIAJĄCE ŻELE DO MYCIA CIAŁA z serii CLEANSING LINE to doskonałe
kosmetyki na gorące, letnie dni. Powstały na bazie naturalnej betainy, która delikatnie myje i
nawilża skórę. Dodatkowo żele wyróżnia wyjątkowo świeży, cytrusowy zapach, za sprawą
naturalnych olejków eterycznych. Dzięki nim żele nie tylko myją, ale także odświeżają, relaksują
i poprawiają samopoczucie. W serii dostępne są cztery
rodzaje żeli:
- ŻEL POD PRYSZNIC + PEELING 2 w 1
z naturalnym olejkiem grapefruitowym
- ŻEL MYJĄCY DO TWARZY + PEELING 2 w 1
z naturalnym olejkiem grapefruitowym
- ŻEL POD PRYSZNIC + BALSAM 2 w 1
z naturalnym olejkiem pomarańczowym
- ŻEL MYJĄCY DO TWARZY z naturalnym olejkiem
pomarańczowym
Cena: 19 zł (op./200 ml)

Polecane kosmetyki nie zawierają parabenów, syntetycznych kompozycji zapachowych i
sztucznych barwników.
Kosmetyki Laboratorium Kosmetycznego AVA dostępne są w: wybranych drogeriach,
drogeriach Jasmin i w sklepach zielarskich na terenie całego kraju. Więcej informacji znajduje się
na stronie www.ava-laboratorium.pl
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