
natural anti-age
olive & herbs

Ar olīvu lapu un zāļu ekstraktu. 94% dabīgs!
Micelārs ūdens ar olīvu lapu un dabīgiem ekstraktiem, sejas, acu, lūpu un kakla maigai attīrīšanai. 
Efektīvi notīra kosmētiku un netīrumus, nekairinot ādu. Āda kļūst tīra, svaiga un maiga. Piemērots 
visiem ādas tipiem. Ideāls jūtīgai ādai. Oftalmoloģiski un dermatoloģiski testēts. Īpaši piemērots 
kontaktlēcu nesātājiem. Satur maigi attīrošās micellas, nomierinošus žibulīšu un klinģerīšu 
ekstraktus, baltās tējas antioksidantus un olīvu lapu ekstraktus, nomierinošu glicirizīna skābi, gurķu 
ekstraktu, alantoīnu un pantenolu.

Uzklāt ar vates diska un attīrīt sejas, kakla, dekoltē ādu. Lietot no rīta un vakaros.

Olīvu lapu un olīvu eļļas attīrošs Micelārais ūdens 200/500ml

Ar dabīgu olīvu lapu eļļu un zāļu ekstraktiem. 98% dabīgs!
Momentāli uzsūcas, netstājot taukainības sajūtu. Ideāli zem make-up vai dienas krēma.
Barojoša, pretgrumbu & anti-age iedarbība, antioksidējoša eļļa sejas un kakla, dekoltē ādai, ar dabīgo 
ekstra klases olīvu eļļu, vitamīnu C un bioaktīvo zāļu ekstraktiem. Pasargā ādu no sausuma, dziļa pret-
grumbu iedarbība, nomierina, tonizē. Ātri uzsūcās, neatstājot taukainības sajūtu. Piemērots visiem 
ādas tipiem. Dermatoloģiski testēts. 
Satur ekstra klases olīvu eļļu, atjaunojošas dabīgas eļļas (naktssvece, argans un džodžoba), liposomas 
ar svercijas lapu ekstraktu, kas stimulē dabīgā kolagēna un elastīna izstrādi (izlīdzina grumbiņas un 
atjauno elastību – „Retinola efekts”), stiprinošs baltās lupīnas ekstrakts ar 4% lupeola, vitamīna C un 
apiņu ekstrakti, nomierinoši ekstrakti (klinģerīši un pīpenes), likopēna un rozmarīna ekstrakti,
a-Bisabolol, mitrinoša γ-Linoleic skābe (Omega6), keramīdi un vitamīns E.

Izmantot no rīta un vakarā uz tīras ādas (seja un kakls), pirms krēma uzklāšanas.

Olivu lapu un olīvu anti-age Eļļa ar dozētāju 30/100ml

Ar organisko olīveļļu un zālīšu ekstraktiem. 98% dabīgs!
Sejas skrubis, ar cukura kristāliem, dabīgu ekstra klases olīvu eļļu, olīvu lapu un zāļu 
ekstraktiem. Notīra un padara ādu maigu un gludu. Piemērots visiem ādas tipiem. 
Dermatoloģiski testēts.
Satur ekstra klases olīvu eļļu, dabīgus cukura kristālus, antioksidantu ekstraktus (olīvu 
lapas, kaķpēdiņas, rozmarīns, baltā tēja), atjaunojošas dabīgas eļļas (argans, naktssvece 
un saldās mandeles), nomierinošie ekstrakti (alteja, pīpene, lakrica un klinģerīši), 
tonizējošs ruskusa ekstrakts, Šī sviests, Aloe vera gēls, vitamīns E, pantenols, alantoīns, 
hlorofīls, glicerīns, dabīgās mastikas ēteriskās eļļas.

Izmantot 1-3 x nedēļā. Nelietot sakairinātai ādai.
Uzklāt uz tīras ādas un iemasēt riņķveida kustībām. Notīrīt ar mitru vates plāksnīti.

Olīvu lapu un zāļu ekstraktu sejas skrubis 50/250ml

Ar organisko olīveļļu un augu ekstraktiem. 96% dabīgs!
Mitrinoša, barojoša un atjaunojoša sejas krēmveida, ar dabīgo ekstra klases olīvu eļļu, 
olīvu lapu ekstraktiem  un lavandas, apelsīna, kliņģerīšu un pīpenes puķēm. Piemērots 
visiem ādas tipiem. Dermatoloģiski testēts.
Satur ekstra klases olīvu eļļu,  antioksidējošus ekstraktus (olīvu lapas, kaķpēdiņa, 
rozmarīns un salvija), atjaunojošas dabīgas eļļas (naktssvece, argans un džodžoba), 
stiprinošie ekstrakti (ašķis un centella), nomierinošie ekstrakti (alteja, pīpene, lakrica un 
klinģerīte), tonizējošs ruskusa ekstrakts, ekstrakti no kaltēta apelsīna, lavandas, pīpenes 
un kliņģerītēm), mitrinoša γ-Linoleic skābe (Ω6 ēteriskās taukskābes), keramīdi, 
likopīns, betaīns, šī sviests, opuncijas sula, Aloe vera gēls, fitoskvalāns, a-Bisabolol, 
vitamīni (E un C), glicerīns, betaīns, pantenols, alantoīns, hlorofīls, dabīgās mastikas 
ēteriskās eļļas.

Uzklāt vienmērīgā slānī uz tīras sejas un kakla ādas. 1-3 x nedēļā. Atstāt uz 20 min. 
Notīrīt masku ar salveti, tad atsvaidziniet ādu ar  micelāro ūdeni Olive & Herbs.

Olīvu un augu sejas maska 50/250ml

Ar organisko olīveļļu un augu ekstraktiem. 96% dabīgs! 
Mitrinošs, pretgrumbu un barojošs sejas krēms ar dabīgo ekstra klases olīvu eļļu, olīvu 
lapu, safrāna un zāļu ekstraktu. Ieteicams mīmikas grumbiņām, baro un dziļi mitrina. 
Piemērots visiem ādas tipiem. Dermatoloģiski testēts.
Satur ekstra klases olīvu eļļu, antioksidējošus ekstraktus (olīvu lapas, kaķpēdiņa, salvija, 
rozmarīns un baltā tēja), pretgrumbu safrāna ekstrakts, kas aktivizē kolagēna un elastīna 
biosintēzi („Retinola” efekts), hialuronskābe, vitamīna C un apiņu ekstrakti, melnās tējas 
fermentējošs ekstrakts, kas palīdz atjaunot apjomu (dabīgs „lipo-filling” efekts), 
atjaunojošas dabīgas eļļas (naktssvece, argans un džodžoba), asinsvadu stiprinošs baltās 
lupīnas ekstrakts ar 4% lupeola (dabīgs „liftinga” efekts), stiprinošie ekstrakti (ašķis un 
centella), nomierinošie ekstrakti (pīpenes, lakrica un kliņģerīte), mitrinoša γ-Linoleic 
skābe (Ω6 ēteriskās taukskābes), keramīdi, likopeīns, betaīns, trehaloze, šī sviests, 
opuncijas sula, Aloe vera gēls, vitamīns E, pantenols un alantoīns.

Izmantot no rīta un vakarā uz tīras ādas, maigi iemasējot ādā.

Olīvu un augu sejas krēms 50/250ml

www.veikals.soneilstudio.lv/yellow-rose


