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3 žingsnis: Aktyvinimas ir maitinimas – odos drėkinimas yra antroji trečiojo odos priežiūros sistemos žingsnio dalis, 
jis rekomenduojamas naudoti po serumo. Odos drėgmės lygio išlaikymas apsaugo odą nuo dehidratacijos ir 
padeda saugoti nuo potencialiai žalingų aplinkos veiksnių.

•  Sertifikuota ekologiška 
priemonė

• pH 5,3
• 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

Kodėl reikalingas drėkinamasis kremas? 
� Drėkinamieji kremai, saugodami odą nuo žalingų aplinkos veiksnių, padeda maitinti 

ir drėkinti odą.

� Drėkinamieji kremai padeda apsaugoti odą nuo dehidratacijos: oda, kuriai trūksta 
vandens, gali tapti sausa, šiurkšti, niežėti. 

� Odos dehidratacija gali paspartinti senėjimo požymių atsiradimą. 

� Drėkinamieji kremai padeda išlaikyti minkštą ir glotnią odą. 

Kodėl „Nutriance Organic Moisturizing Cream“? 
„Nutriance Organic Moisturizing Cream“ turtingas maistingųjų medžiagų ir mineralų 
iš rudųjų, žaliųjų ir raudonųjų jūros dumblių ekstraktų bei eterinių aliejų iš ekologiško 
hamamelio. Idealiai tinka odos drėkinimui, stiprinimui ir apsaugojimui. „Nutriance 
Organic Moisturizing Cream“ rūpinasi oda ir padeda atkurti sveiką jos švytėjimą. 

Rekomenduojamas mišriai ir riebiai odai 

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

� Nustatyta, jog, jau po pirmojo karto, panaudojus „Nutriance Organic Moisturizing 
Cream“, ši priemonė vos po 30 min. pastebimai padidina odos drėgmės lygį. 
Efektas išliko 8 val. 

Pagrindinės aktyviosios medžiagos
•    Sinergiška natūralių aktyviųjų medžiagų, esančių jūros augaluose – ruduosiuose, 

žaliuosiuose ir raudonuosiuose jūros dumbliuose – veikla. 

 -  Rudųjų jūros dumblių ekstraktas. Su maistinių medžiagų įvairove ir biologiškai 
suderintais jūros mineralais iš laminarijų (Laminaria digitate).

 -   Žalieji jūros dumbliai – Wrikle-Fighting Complex/prieš raukšles kovojančio 
komplekso dalis, unikalus jūros pentasacharidų (MPS) iš Enteromorpha compressa 
ekstrakto ir dažinių cezalpinijų (Caesalpina spinose) galaktomanano derinys, 
padeda saugoti ir stiprinti odą.

 -  Raudonųjų jūros dumblių (Palmaria palmata) ekstraktai suteikia didžiulę mineralų, 
mikroelementų ir maistingų aminorūgščių įvairovę. 

•  Eteriniai aliejai ir ekstraktai iš odą maitinančių saulėgrąžų žiedų (Helianthus annuus), 
spanguolių (Vaccinium Macrocarpon) sėklų aliejai, raminantys arnikų žiedų ekstraktai, 
ramunėlių (Anthemis nobilis) ir tikrųjų levandų (Lavandula angustifolia) aliejai, taip pat 
odą puoselėjantis mandarinų (Citrus reticulata) žievelių 
aliejus padeda palaikyti apsauginį odos lipidų sluoksnį.     

„Nutriance Organic Moisturizing Cream“ drėkina, stiprina  
ir saugo odą.  


