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1 žingsnis: Valymas ir puoselėjimas – veido ir kaklo odos valymas – tai pirmasis žingsnis, siekiant turėti sveiką ir 
jaunai atrodančią odą. „Nutriance“ ekologiškų veido odos valiklių sudėtyje yra daug jūros augalų bei kitų augalinių 
medžiagų, kurios leidžia švelniai pašalinti odos nešvarumus.    

„Nutriance Organic Cleansing Milk“
Valomasis pienelis

Kodėl reikalingos veido odos valymo priemonės?  
� Šalina nešvarumus, aliejaus likučius nuo odos paviršiaus, švelniai šveičia  

paviršinius sluoksnius, jog būtų skaisti odos spalva.

� Švelniai valo veido odą, be agresyvių medžiagų ar odą sausinančio muilo,  
kurie gali padidinti odos pH lygį.  

� Šalina makiažo likučius. 

� Paruošia odą kitiems odos priežiūros sistemos žingsniams.

Kodėl „Nutriance Organic Cleansing Milk“? 
„Nutriance Organic Cleansing Milk“ – tai švelni it šilkas emulsija su odą 
raminančiomis ir minkštinančiomis medžiagomis. Švelniai pašalina ant odos 
paviršiaus susikaupusius nešvarumus. Puikiai ir švelniai nuvalo, oda tampa 
minkšta ir sudrėkinta. 

Rekomenduojamas normaliai ir sausai odai. 

� Kliniškai išbandyta prižiūrint dermatologams pirmaujančioje Europos odos 
priežiūros klinikoje ir įrodyta, kad priemonė saugi ir oda ją gerai toleruoja.  

� Nesukelia odos dehidratacijos. Nustatyta, jog, jau po pirmojo karto, panaudojus 
„Nutriance Organic Cleansing Milk“, ši priemonė vos po 30 min. padidina odos 
drėgmės lygį ir išlaiko jį iki 4 val.

Pagrindinės aktyviosios medžiagos
•  Švelniai valo, ramina odą ramunėlių (Anthemis nobilis) žiedų vandeniu.

•  Sudėtyje yra saldžiųjų migdolų (Prunus amygdalus dulcis) ir tikrųjų levandų (Lavandula 
angustifolia), kurios ramina ir minkština odą. 

•  Papildytas apsauginių savybių turinčiais rudųjų dumblių ekstraktais (Fucus vesiculosus ir 
Fucus spiralis) bei kviečių peptidais, kurie maitina, apsaugo ir stiprina natūralų apsauginį 
odos sluoksnį. 

•  Hidrolizuoti kviečių baltymai (fitopeptidai) pasižymi odą drėkinančiomis ir maitinančiomis 
savybėmis, oda tampa minkšta.

Valomasis pienelis „Nutriance Organic Cleansing Milk“ minkština ir drėkina odą.

Kodas 361 | 150 ml

T R U M P I  FA K TA I 

•  Sertifikuota ekologiška 
priemonė

• pH 5,5
• Nebandyta su gyvūnais
• 100% veganiška
•  Nesukelia komedonų   

(neužkemša porų)
• Be parabenų

Išsamesnę informaciją apie priemonės  
sudėtį galite rasti jos ženklinime arba  
www.neolifeshop.com ar neolife.com


