
ECO INTENSIVE Krem intensywnie pielęgnujący SPF 15  

z OPC, Q10 i kwasem hialuronowym  

50 ml    

Dla młodzieńczego blasku 

Intensywnie pielęgnujący krem na dzień dla wymagającej, suchej cery. 

Luksusowy krem redukujący zmarszczki, wygładzający kontur twarzy i przywracający elastyczność 

skóry dla promiennego, młodszego wyglądu. 

Oligomeryczne proantocyjanidyny (w skrócie OPC) uzyskiwane z pestek winogron dostarczają 

komórkom skóry świeżej dawki energii. Kwas hialuronowy i koenzym Q10 zapewniają elastyczność i 

sprężystość. 

Kompleks trzech aktywnych substancji może pomóc skórze zachować, a nawet odzyskać jej 

młodzieńczy blask.  

Dla naturalnego, świeżego wyglądu.  
Z filtrem przeciwsłonecznym SPF 15. 

Seria kosmetyków Anti-Aging Eco Cosmetics opiera się na sile OPC (oligomeryczne proantocyjanidyny 

z pestek winogron) w celu ochrony komórek. OPC jest znany jako jeden z najsilniejszych 

przeciwutleniaczy roślinnych. Odciążając komórkę w zakresie ochrony przed utlenianiem, OPC 

uwalnia rezerwę energii, którą komórka może wykorzystać do optymalizacji swego działania. 

Długoterminowe badania nad OPC wskazują, że komórki są nawet w stanie ponownie się odmłodzić. 

Dodatkowe wsparcie zapewniają koenzym Q10 i kwas hialuronowy, które są z powodzeniem 

stosowane w licznych produktach przeciw starzeniu (Anti-Aging). 

 

 wyprodukowany z certyfikatem neutralizowania emisji CO2 

 bez nanotechnologii 

 bez alkoholu 

 składniki naturalnego pochodzenia 

 bez syntetycznych środków barwiących, zapachowych i konserwujących 

 produkt wegański 

 bez PEG i parabenów 

 bez GMO 

 bez pochodnych ropy naftowej, parafin i silikonów 

 nie testowane na zwierzętach (zgodnie z prawem) 

 zawiera naturalne olejki eteryczne poprawiające samopoczucie 

 

Sposób użycia: Nanoś rano na oczyszczoną skórę twarzy i szyi.  

Może pozostawiać plamy na tkaninach. 



Składniki INCI: Aqua, Glycine Soja Oil*, Punica Granatum Fruit Water*, Zinc Oxide, Vitis Vinifera Seed 

Extract, Isoamyl Laurate, Caprylic/Capric Triglyceride, Butyrospermum Parkii Butter*, Hydrogenated 

Coco-Glycerides, Glyceryl Stearate Citrate, Theobroma Cacao Seed Butter*, Olea Europaea Fruit Oil*, 

Glycerin, Sodium Hyaluronate, Ubiquinone, Xanthan Gum, Sorbitol, Simmondsia Chinensis Seed Oil*, 

Punica Granatum Seed Oil*, Glyceryl Caprylate, Sodium PCA, Tocopherol, Parfum, Benzyl Salicylate, 

Limonene, Linalool, Citronellol, Geraniol 

*składniki z upraw ekologicznych 

 

100% składników jest pochodzenia naturalnego 

20% wszystkich składników pochodzi z upraw ekologicznych 

 

Producent: eco cosmetics GmbH & Co. KG Niemcy 

Dystrybutor: PRO-ECO, www.eco-cosmetics.pl 

 

 

 

www.eco-cosmetics.pl

