ECO Garden
organiczne kosmetyki z certyfikatem ECOCERT
Laboratorium Kosmetyczne AVA przypomina o wyjątkowych, w pełni naturalnych
preparatach z serii ECO Garden. Zawarte w nich ekstrakty m.in. z ogórka, marchewki
czy zielonego groszku są delikatne dla wrażliwej skóry a w połączeniu z emolientami z
oliwy z oliwek, naturalnymi olejami i woskami kwiatowymi odpowiednio nawilżają
skórę, przyspieszają jej regeneracje i hamują procesy starzenia. Kosmetyki z serii ECO
garden adresowane są do kobiet preferujących zdrowy styl życia.
Certyfikowany Organiczny Krem
Z ekstraktem ze świeżego ogórka
Naturalna kuracja nawilżająca 20+
Krem zawiera ekstrakt ze świeżego ogórka bogaty w witaminy
C i B, minerały oraz makroelementy, korzystnie wpływając na
nawilżenie, wygładzenie i odżywienie młodej skóry. Delikatnie
rozjaśnia piegi i przebarwienia. Naturalny emulgator z oleju
palmowego, kokosowego i manioku, oliwy z oliwek oraz
witamina E wzmacniają naturalne funkcje ochronne skóry. Krem sprawia, że po zastosowaniu
skóra staje się bardziej elastyczna, jędrna, odzyskuje blask i zdrowy wygląd.
Cena: 38,20 zł (op./50ml)
Certyfikowane Organiczne Serum modelujące owal twarzy
Marchewka z groszkiem
Naturalna kuracja regenerująco-napinająca 45+
Innowacyjna receptura serum opracowana jest wyłącznie na bazie surowców
roślinnych. Zawiera w swoim składzie m.in.: emolienty z oliwy z oliwki
europejskiej, olej z orzechów makadamia, naturalną witaminę E, które dbają
o odpowiednie napięcie i nawilżenie skóry, przyspieszają jej regenerację i
hamują procesy starzenia. Naturalny, ekologiczny ekstrakt z zielonego
groszku bogaty w: proteiny, minerały, witaminy z grupy B, E, K, regeneruje
i uelastycznia skórę. Olej z marchwi, otrzymywany z jej korzenia jest
bogaty w minerały, witaminy, beta-karoten co sprawia, że chroni skórę
przed wolnymi rodnikami i przyspiesza odnowę naskórka. Regenerująconapinające serum do pielęgnacji skóry twarzy i szyi to doskonała kuracja, by
zwalczać objawy upływającego czasu.
Cena: 32,00 zł (op./30ml)
Polecane kosmetyki nie zawierają parabenów, syntetycznych kompozycji zapachowych i
sztucznych barwników.
Kosmetyki Laboratorium Kosmetycznego AVA dostępne są w: wybranych drogeriach i w
sklepach zielarskich na terenie całego kraju. Więcej informacji znajduje się na stronie www.avalaboratorium.pl
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