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Kodas 366 | 30 ml

3 žingsnis: Aktyvinimas ir maitinimas – po balansuojamojo toniko patepkite veido ir kaklo odą drėkinamuoju serumu. 
Serumai – tai pirmoji trečiojo odos priežiūros sistemos žingsnio dalis, jie naudojami prieš tepant odą drėkinamuoju kremu. Šie 
serumai suteikia gyvybiškai svarbių maistinių medžiagų, kurios apsaugo odą ir paruošia tolesniam maitinimui. 

Kodėl reikalingas drėkinamasis serumas?  
� Drėkinamieji serumai padeda odai išlaikyti drėgmę. 

� Odai trūkstant drėgmės, ji tampa sausa, sudirgusi, įtempta, šiurkšti  
ir pažeidžiama. 

� Odos dehidratacija gali paspartinti senėjimo požymių atsiradimą. 

� Paruošia odos paviršių tolesniems odos priežiūros sistemos žingsniams.

Pagrindinės aktyviosios medžiagos
• Grynas Molène jūros vanduo pasižymi didžiule mikroelementų ir mineralų įvairove.  

Jie padeda atstatyti natūralų odos balansą ir ją atgaivinti. Turtingas jūros augalų.

• Su Wrikle-Fighting Complex/prieš raukšles kovojančiu kompleksu iš žaliųjų 
jūros dumblių pentasacharidų (MPS) ir Anduose augančios dažinės cezalpinijos 
galaktomanano. Šis unikalus kompleksas padeda saugoti ir stiprinti odą.

•  Patentuotas moliūgų (Cucurbita pepo) sėklų ekstraktas malšina paraudimą ir ramina 
streso paveiktą odą.

•  Sudėtyje yra pajūrinių kritmų (Crithmum maritimum) ekstraktų, kurie turtingi natūralių 
eterinių aliejų. Malšina paraudimą, suteikia ilgalaikį gaivos pojūtį. 

• Sudėtyje yra raudonųjų jūros dumblių (Chondus crispus ir Corallina officinalis) 
ekstraktų, kurie padeda išlaikyti odos elastingumą, malšinti paraudimą.

„Nutriance Organic Hydrating Serum“ greitai nuramina odą ją apsaugodamas  
ir atgaivindamas.

Kodėl „Nutriance Organic Hydrating Serum“? 
Turtingas jūros augalų ekstraktų, kurie padeda nuraminti ir iš naujo subalansuoti 
streso paveiktą odą. Produkto sudėties pagrindą sudaro grynas patentuotas jūros 
vanduo gaunamas iš Molène archipelago gelmių. 

Rekomenduojama mišriai ir riebiai odai 

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

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

•  Sertifikuota ekologiška 
priemonė

• pH 5,0
• 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


