ZDROWY KOLORYT CERY W ZIMIE
karoten z marchewki i likopen z pomidora
W okresie zimowym cera często ma ziemisto-szary kolor. Kosmetyki kolorowe potrafią
to zatuszować, ale dużo ważniejsza jest systematyczna pielęgnacja odpowiednimi
kosmetykami. Laboratorium Kosmetyczne AVA wybrało ze swojej oferty trzy
kosmetyki: maseczkę i krem z wyciągiem z marchwi oraz krem z wyciągiem z pomidora,
które wyraźnie poprawią naturalny kolory skóry.
MASECZKA PIĘKNA CERA z serii BEAUTY EXPRESS MASK
Maseczka nawilżająca, poprawiająca koloryt
Maseczka upiększająca o właściwościach nawilżających i odżywiających skórę.
Zawiera aktywny kompleks nawilżający, witaminy A, E, F, olej sojowy oraz
wyciąg z marchwi bogaty w beta- karoten i inne karetonoidy będące źródłem
prowitaminy A. Maseczka doskonale wygładza i nawilża skórę, zwiększa jej jędrność,
napięcie i elastyczność. Zdecydowanie poprawia koloryt. Przeznaczona dla cery
suchej i normalnej.
Cena: 3,70 zł (op./7 ml)
KREM KAROTENOWY z beta-karotenem i witaminami B1, B2 i C
z serii WARZYWNY OGRÓD
Lekki, półtłusty krem o działaniu odżywczo-regenerującym, przeznaczony
do pielęgnacji skóry twarzy, szyi i dekoltu. Zawiera wyciąg z marchwi
bogaty w beta-karoten i inne karotenoidy, będące źródłem witaminy A. W
jego recepturze są także inne substancje biologicznie czynne, w tym
witaminy B1, B2 i C. Krem odżywia i wygładza skórę, zdecydowanie
poprawia jej koloryt oraz chroni ją przed promieniowaniem UV i wolnymi
rodnikami. Jest polecany na dzień.
Cena: 17,00 zł (op./50 ml)
CERTYFIKOWANY ORGANICZNY KREM Z EKSTRAKTEM Z POMIDORA z serii
ECO Garden
Zawiera ekstrakt z pomidora ekologicznego bogatego w likopen,
minerały, witaminy – neutralizujące wolne rodniki, flawonoidy –
wzmacniają naturalną barierę ochronną naskórka, węglowodany –
przywracają elastyczność skórze. Organiczny olej ze słodkich
migdałów, olej z orzechów makadamia poprawiają napięcie skóry i
zapobiegają jej przedwczesnemu starzeniu.
Cena: 38,00 zł (op./50 ml)
Kosmetyki Laboratorium Kosmetycznego AVA dostępne są w: sklepach zielarskich, drogeriach
oraz wybranych aptekach na terenie kraju. Więcej informacji oraz sklep internetowy znajduje się
na www.ava-laboratorium.pl
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