KREMY DO TWARZY
Advanced Rice Cream / Krem
ryżowy 50 ml

Cena detaliczna: 83 zł

Cena Isla: 75 zł !!

Produkt przeznaczony do pielęgnacji skóry dojrzałej z tendencją do odwodnienia. Formuła produktu to
kompilacja składników roślinnych o szerokim spektrum działania. Kluczową pozycję zajmuje oryzanol o
wysokiej skuteczności antyoksydacyjnej, który redukuje zmarszczki i poprawia mikrokrążenie. Olej jojoba oraz
witamina E, wspomagają regenerację skóry, a także zabezpieczają przed utratą jędrności. Kompleks Roślin
Alpejskich zapewnia dwukierunkowe działanie: skuteczną walkę z już istniejącymi przebarwieniami oraz
efektywną ochronę przed powstaniem nowych zmian o charakterze pigmentacyjnym. Produkt rozświetla,
rewitalizuje, zmniejsza pory i delikatnie matuje.

Goddess’ Cream / Krem Bogini
50 ml

Cena detaliczna: 85 zł

Cena Isla: 75 zł !!

Ekskluzywny krem o delikatnej konsystencji, wyrafinowanym zapachu, przeznaczony dla skóry dojrzałej.
Zapewnia spektakularne efekty w dążeniu do zachowania młodego wyglądu. Kompilacja 23–karatowego złota,
ekstraktu z kawioru, kwasu hialuronowego i masy perłowej, skutecznie regeneruje oraz poprawia kondycję
skóry. Preparat ujędrnia i wygładza, dodając cerze młodzieńczego blasku. Zmniejsza zmarszczki, uelastycznia i
rozświetla skórę.

Soothing Cream / Krem
Łagodząco Nawilżający 50 ml

Cena detaliczna: 71 zł

Cena Isla: 65 zł !!

Lekki krem pielęgnacyjny dla skóry wrażliwej, a także naczynkowej. Przywraca równowagę hydrolipidową
oraz zapewnia maksymalną ochronę przed czynnikami zewnętrznymi. Łagodzące ekstrakty pochodzenia
roślinnego (oczar wirginijski, aloes, kasztanowiec), natychmiast koją i redukują rumień, jednocześnie
wzmacniając ściany naczyń krwionośnych. Krem ma właściwości nawilżające i łagodzące. Poprawia wygląd
skóry, czyniąc ją cudownie miękką i otulając subtelnym zapachem.

Stem Cells Nourishing Cream /
Odżywczy Krem z Komórkami
Macierzystymi 50 ml

Cena detaliczna: 86 zł

Cena Isla: 75 zł !!

Odmładzający krem, przeznaczony do pielęgnacji skóry osób w wieku 30+. Zawiera PhytoCellTec™ MD –
roślinne komórki macierzyste zamknięte w liposomach. Kompleks pobudza potencjał regeneracyjny i opóźnia
procesy starzenia komórek skóry. Ponadto formuła, wzbogacona o kwas hialuronowy oraz witaminy A i E,
gwarantuje przywrócenie prawidłowego poziomu nawilżenia, odżywienie oraz poprawę elastyczności skóry.
Regularne stosowanie preparatu sprzyja wygładzeniu zmarszczek, a także zachowaniu młodego i promiennego
wyglądu.

