НАИМЕНОВАНИЕ
LR ZEITGARD Care System

Тази серия за грижа включва:
LR ZEITGARD Racine Дневен крем, Нощен крем, Колагенен серум, Околоочен крем
LR ZEITGARD Nanogold Дневен крем, Нощен крем, Тоник за лице
LR ZEITGARD Beauty Diamonds Дневен крем, Нощен крем, Тоник за лице, Околоочен крем, Интензивен
крем, Озаряващо масло за лице
LR ZEITGARD Platinum Крем против стареене, Експресно охлаждащ околоочен крем
LR ZEITGARD Powerlift Крем за лице
LR ZEITGARD Serox Професионални тампони за очи, Грижа срещу бръчки, Instant Skin Perfector – Крем
за перфектна кожа, Серум за незабавен резултат, Крем за интензивен резултат
LR ZEITGARD Anti-Age System Нощна маска
ИНФОРМАЦИЯ
С продуктите от системата за грижа LR ZEITGARD допълвате
цялостния LR ZEITGARD Anti-Age Мениджмънт за кожата.
След като кожата ви е оптимално подготвена чрез
почистването с LR ZEITGARD 1 и процедурата срещу стареене
на LR ZEITGARD 2 с обща продължителност от само 5 минути,
като трета, последна стъпка от пълния LR ZEITGARD Anti-Age
Мениджмънт в зависимост от потребностите на вашата кожа
може да изберете от широка гама продукти за ежедневна и
специална грижа. Независимо дали търсите профилактична
грижа за 25+, грижа срещу първите признаци на стареене
на кожата за 30+ или специална грижа за 35+ и т.н. – LR
ZEITGARD Care System предлага подходящ продукт за всяка
потребност от грижа за кожата.
LR ZEITGARD CARE SYSTEM – ЕКСКЛУЗИВНА ГРИЖА ЗА
ВАШАТА КОЖА
В рамките на LR ZEITGARD Care System LR предлага
разнообразие от продукти, подходящи за ежедневна и за
специална грижа.
DAILY CARE
Тук се включват продуктите от сериите Racine, Nanogold,
Beauty Diamonds и Platinum. Продуктите Racine са ефективна
първоначална базова грижа и снабдяват уморената
и изтощена кожа с много хидратация и нова енергия.
Продуктите Nanogold се препоръчват за профилактична
грижа срещу преждевременното, предизвикано от
слънчевата светлина стареене на кожата. Комбинацията
от нанозлато и копринени протеини предлага на кожата
полезна защита срещу вредните UVA лъчи, на които
ежедневно сме изложени. С помощта на продуктите Beauty
Diamonds получавате грижа за контурите на лицето при
зряла кожа. При редовно приложение на продуктите и

останалите стъпки от системата – почистване на лицето и
anti-age процедура с уредите LR ZEITGARD – кожата става
по-стегната и видимостта на бръчките намалява. Тъй като
стареенето на кожата е тема, която вълнува и мъжете, LR
предлага, освен LR ZEITGARD Cleansing System и LR ZEITGARD
Anti-Age System, които са еднакво подходящи за жени и за
мъже, и специална серия продукти за грижа за мъжа – Platinum. Високоефективни съставки като базирани на платината
пептиди снабдяват кожата на мъжете с хидратация и
енергия.
SPECIAL CARE
Богатият крем Powerlift снабдява кожата както на жените,
така и на мъжете с нова енергия, овлажнява я и я укрепва
трайно.
Специалните продукти от серията LR ZEITGARD Serox
противодействат целенасочено срещу нежеланите следи на
времето. Затова се грижат високоефективни съставки като
например Argireline, Ameliox и Hyaluronic Spheres.
ВАШАТА КОЖА – НАША ГРИЖА
Всички продукти от LR ZEITGARD CARE System са с
ОПТИМИЗИРАНО ДЕЙСТВИЕ от януари 2016 г.
Познатите и успешни елементи като текстурата,
усещането и аромата са запазени. С помощта на добавени
есенциални аминокиселини се постигат дългосрочни
резултати. По-висококонцентрираните активни съставки
подпомагат хидратацията на кожата, укрепват клетъчните
стени, стимулират метаболизма в клетките и повишават
еластичността на структурата на кожата.
Така продуктите от LR ZEITGARD CARE System са ефективно
допълнение към двете първи стъпки на LR ZEITGARD AntiAge Мениджмънт.

Beauty
Diamonds
daily care

НАИМЕНОВАНИЕ
LR ZEITGARD Beauty Diamonds

Тази серия за грижа включва:
Дневен крем · Тоник за лице · Нощен крем · Интензивен крем · Озаряващо масло за лице ·
Околоочен крем
ИНФОРМАЦИЯ
Съчетахме изпитани съставки с иновации. Вложихме
много усилия в разработването на висококачествена
формула – резултатът е „Beauty Diamonds“. Диамантите
са скъпоценни и ексклузивни. Те красят най-луксозните
бижута на света. Тяхната изключителност сега е
пренесена и в грижата за кожата.
ДЕЙСТВИЕ
Зрялата, взискателна кожа има специални потребности
и заслужава грижа с избрани съставки. Серията Beauty
Diamonds помага за стягане на кожата и при редовна
употреба намалява видимостта на бръчките. Beauty Diamonds снабдява оптимално с подхранващи съставки
зрялата, взискателна кожа. Формулите на отделните
продукти Beauty Diamonds са обогатени със специални
комплекси от активни съставки.
Активният
комплекс „Diamond
Sirt“
подпомага
естествените механизми за регенерация на кожата и
подобрява вида й.
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТАВКИТЕ
Базираната на диаманти комбинация от пептиди за
зряла кожа предлага ефективен механизъм за защита на
клетките (възстановяване на ДНК).
Серията за грижа съдържа активния комплекс Detoxiquin. Той се състои от екстракт от вид гъба и синтетични
пептиди. Те подпомагат естествените процеси на
регенерация на кожата и така изглаждат бръчките.
Зрялата кожа е защитена срещу факторите на стреса на
клетъчно ниво. Anti-age съставката Hexapeptid съдържа
високоактивен пептид от екстракт от вид гъба, която се
среща в Китай и която е богата на растителна кръстосано

свързана хиалуронова киселина. Този пептид помага за
забавяне на стареенето, подпомага регенерацията на
клетките и защитава от външните влияния на околната
среда и факторите на стреса.
ЦЕЛЕВА ГРУПА
За жени…
… след 40-годишна възраст
… със суха и взискателна кожа
… за които луксозната грижа е важна
… които искат да имат страхотно излъчване
… които искат да намалят бръчките
… които искат по-еластична кожа
ИЗСЛЕДВАНИЯ
Продуктите Beauty Diamonds са независимо тествани
от Dermatest GmbH за период от 4 седмици. Продуктите
са с добра поносимост и допринасят да значително
намаляване на дълбочината на бръчките.

СИС ТЕМА ЗА ГРИЖА

НАИМЕНОВАНИЕ
LR Zeitgard
Beauty Diamonds
Дневен крем
СЪДЪРЖАНИЕ
50 мл

НАИМЕНОВАНИЕ
LR ZEITGARD
Beauty Diamonds
Тоник за лице
СЪДЪРЖАНИЕ
125 мл

Аргументи за продажба
• Бръчките са видимо изгладени
• Хидратира интензивно – до 24 часа
• Предпазва кожата от оксидативен стрес

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Бръчките видимо се изглаждат. Дълбоко овлажняващи
съставки с растителен произход и дълготрайно
действие и перфектна система за защита от свободните
радикали даряват на кожата повече жизненост в
продължение на часове и я карат да изглежда свежа и
млада по-дълго.
НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Нанасяйте ежедневно сутрин след почистването на
лицето и нанасянето на тоник.

Аргументи за продажба
• Отстранява остатъците по лицето след
почистването
• Видимо тонизира кожата
• Хидратира интензивно – до 24 часа
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Натурални съставки с морски и растителен произход
за дълготрайно хидратиране на кожата. Кожата
изглежда нежно изгладена и тонизирана.
НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Напръскайте тоника върху козметичен тампон и
нанесете върху предварително почистена кожа на
лицето, шията и деколтето. Може да се напръсква
и върху грима или дневния крем за освежаване на
лицето.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТАВКИТЕ
MatrixylTM подобрява структурата на кожата чрез
активиране на естествения синтез на колаген. Намалява
линиите и бръчките, хидратира и изглажда кожата.
RadicareTM действа антиоксидантно, подобрява
защитните механизми, възпрепятства възникването на
свободни радикали и укрепва клетъчните стени.
Moist 24TM е задържащ влагата фактор с 24-часово
действие за интензивна хидратация на кожата.
Дневният крем съдържа и ценни натурални масла.

Moist 24TM (екстракт от корените на сладка трева от
Азия или Австралия) е задържащ влагата фактор с
24-часово действие, който подобрява хидратацията на
кожата.

НАСОКИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРОДАЖБИ
Оптимален ефект се постига при комбинирано
приложение на Нощния крем от серията Beauty
Diamonds.

НАСОКИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРОДАЖБИ
Оптимален ефект се постига при комбинирано
приложение на Тоника за лице с Дневния крем от
серията Beauty Diamonds.

MADE IN GERMANY

Съставки: Aqua (Water), Dicaprylyl Carbonate, C12-15 Alkyl Benzoate, Propylene
Glycol, Squalane, Cyclopentasiloxane, Glycerin, Hydroxyethyl Acrylate / Sodium
Acryloyldimethyl Taurate Copolymer, Phenoxyethanol, Butylene Glycol, Panthenol, Dimethicone Crosspolymer, Hexylene Glycol, Tocopheryl Acetate, Acrylates/
C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Tocopherol, Parfum (Fragrance), Ethylhexylglycerin, Polysorbate 60, Fructose, Glucose, Sodium Hydroxide, Cyclotetrasiloxane, Sodium Lactate, Butylphenyl Methylpropional, Carbomer, Coco-Glucoside,
Tremella Fuciformis (Mushroom) Extract, Dextrin, Hydroxyisohexyl 3-Cyclohexene
Carboxaldehyde, Palmitoyl Tripeptide-1, Palmitoyl Tetrapeptide-7, Sucrose,
Diamond Powder, Urea, Hexyl Nicotinate, Glutamic Acid, Aspartic Acid, Alanine,
Silica, Acetyl sh-Pentapeptide-35, Ferric Hexapeptide-35, Linalool, Hexyl Cinnamal, Citronellol, Benzyl Salicylate, Alpha-Isomethyl Ionone, Limonene, CI 19140
(Yellow 5), CI 14700 (Red 4), CI 17200 (Red 33), CI 15985 (Yellow 6)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТАВКИТЕ
Skin Tightener (активен комплекс от водорасли
и високомолекулярен пшеничен протеин) има
незабавно, осезаемо изглаждащо и стягащо действие.
Кожата изглежда нежно стегната и повдигната.

MADE IN GERMANY

Съставки: Aqua (Water), Propylene Glycol, PEG-6 Caprylic/Capric Glycerides,
Sorbitol, Glycerin, Panthenol, Hexylene Glycol, Hamamelis Virginiana (Witch
Hazel) Water, Chondrus Crispus (Carrageenan), Allantoin, Fructose, Phenoxyethanol, Glucose, Alcohol denat., PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Citric Acid, Urea,
Ethylhexylglycerin, Dextrin, Sucrose, Glutamic Acid, Alanine, Aspartic Acid, Hexyl
Nicotinate

СИС ТЕМА ЗА ГРИЖА

НАИМЕНОВАНИЕ
LR ZEITGARD
Beauty Diamonds
Нощен крем
СЪДЪРЖАНИЕ
50 мл

НАИМЕНОВАНИЕ
LR Zeitgard
Beauty Diamonds
Околоочен крем
СЪДЪРЖАНИЕ
30 мл

Аргументи за продажба
• Регенерира кожата през нощта
• Изглажда кожата
• Помага за запазване на еластичността и
жизнеността
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Ценните натурални масла в съчетание с ефективни,
модерни биологични и естествени за кожата съставки
срещу бръчки глезят кожата през нощта. Кожата
изглежда нежно повдигната, по-гладка, жизнена,
просто по-млада.
НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Нанасяйте ежедневно вечер върху лицето, шията и
деколтето след почистването и нанасянето на тоник,
като нежно масажирате кожата.

Аргументи за продажба
• Помага за смекчаване на торбичките и
сенките под очите
• Изглажда кожата
• Намалява видимостта на бръчките
ХАРАКТЕРИСТИКИ
При редовна употреба Околоочният крем изглажда
чувствителната зона около очите и предотвратява
появата на нови бръчки. Специално подбраните
растителни, морски и естествени за кожата съставки
помагат и за разсейване на подпухналостта и
торбичките под очите.
НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Нанасяйте 1-2 пъти дневно след използването на
почистващи продукти нежно в зоната около очите.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТАВКИТЕ
Questmix H (серамиди и фосфолипиди) укрепва
и регенерира естествената кожна бариера и така
възпрепятства загубата на влага.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТАВКИТЕ
Eyeliss (комбинация от 3 активни съставки) подобрява
стегнатостта и еластичността на кожата. Чрез
подобрената лимфна циркулация торбичките под
очите видимо намаляват.

НАСОКИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРОДАЖБИ
Оптимален ефект се постига при комбинирано
приложение на Дневния крем от серията Beauty
Diamonds.

НАСОКИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРОДАЖБИ
Оптимален ефект се постига при комбинирано
приложение на Дневния крем и Тоника за лице от
серията Beauty Diamonds.
ИЗСЛЕДВАНЕ
Околочният крем Beauty Diamonds е тестван от 20
жени над 50-годишна възраст в изследване на Dermatest GmbH през април 2011 г. При потребителското
проучване се отчитат следните резултати:
49,1% по-малко кръгове около очите
51,5% намаляване на сенките
57,6% по-малко торбички

MADE IN GERMANY

Съставки: Aqua (Water), Dicaprylyl Carbonate, C12-15 Alkyl Benzoate, Propylene
Glycol, Squalane, Cyclopentasiloxane, Glycerin, Hexyldecyl Laurate, Hexyldecanol,
Hydroxyethyl Acrylate / Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer, Phenoxyethanol, Sodium Polyacrylate, Butylene Glycol, Panthenol, Dimethicone Crosspolymer,
Hexylene Glycol, Parfum (Fragrance), Tocopherol, Tocopheryl Acetate, Acrylates/
C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Ethylhexylglycerin, Polysorbate 60, Fructose,
Glucose, Sodium Hydroxide, Sodium Lactate, Cyclotetrasiloxane, Carbomer, CocoGlucoside, Diamond Powder, Ferric Hexapeptide-35, Sucrose, Dextrin, Aspartic Acid,
Glutamic Acid, Hexyl Nicotinate, Alanine, Lecithin, Potassium Sorbate, Tremella
Fuciformis (Mushroom) Extract, Urea, Palmitoyl Tetrapeptide-7, Sphingolipids, Palmitoyl Tripeptide-1, Sodium Citrate, Ascorbyl Palmitate, Acetyl sh-Pentapeptider-35,
Hydrogenated Palm Glycerides Citrate, Butylphenyl Methylpropional, Linalool,
Phospholipids, Hexyl Cinnamal, Citronellol, Limonene, Hydroxyisohexyl 3-Cyclohexene Carboxaldehyde, Benzyl Salicylate, Alpha-Isomethyl Ionone, CI 19140 (Yellow 5),
CI 14700 (Red 4), CI 17200 (Red 33), CI 15985 (Yellow 6)

MADE IN GERMANY

Съставки: Aqua (Water), Cyclopentasiloxane, C12-15 Alkyl Benzoate, Propylene
Glycol, Glycerin, Squalane, Olus (Vegetable) Oil, Cyclohexasiloxane, Hydroxyethyl
Acrylate / Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer, Phenoxyethanol, Hexyldecyl
Laurate, Hexyldecanol, Butylene Glycol, Panthenol, Hexylene Glycol, Hesperidin
Methyl Chalcone, Sodium Polyacrylate, Tocopherol, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate
Crosspolymer, Tocopheryl Acetate, Parfum (Fragrance), Ethylhexylglycerin, Polysorbate
60, Glucose, Fructose, Steareth-20, Sodium Hydroxide, Sodium Lactate, Chlorhexidine
Digluconate, Butylphenyl Methylpropional, Linalool, Hexyl Cinnamal, Citronellol,
Benzyl Salicylate, Alpha-Isomethyl Ionone, Dipeptide-2, Coco-Glucoside, Carbomer,
Palmitoyl Tetrapeptide-7, Tremella Fuciformis (Mushroom) Extract, Potassium Sorbate,
Palmitoyl Tripeptide-1, Hydroxyisohexyl 3-Cyclohexene Carboxaldehyde, Limonene,
Dextrin, Urea, Sucrose, Hexyl Nicotinate, Alanine, Glutamic Acid, Aspartic Acid, Acetyl
sh-Pentapeptide-35, Diamond Powder, Silica, Ferric Hexapeptide-35, CI 14700 (Red 4),
CI 15985 (Yellow 6), CI 19140 (Yellow 5), CI 17200 (Red 33)

СИС ТЕМА ЗА ГРИЖА

НАИМЕНОВАНИЕ
LR ZEITGARD
Beauty Diamonds
Интензивен крем
СЪДЪРЖАНИЕ
30 мл

Аргументи за продажба
• Лифтинг ефект
• Намалява видимостта на
бръчките
• Подхранва интензивно и
глези кожата
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Anti-aging продукт за лице,
който интензивно подхранва и
глези кожата. С лифтинг ефект –
намалява видимостта на бръчките.
Комбинацията от серамиди и Hyaluronic Filling Spheres® се грижи за
наистина галещо усещане за кожата.
НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Интензивният крем може да
се нанася сутрин и вечер след
почистване. Може да се ползва и
между другото, когато кожата се
нуждае от допълнителна грижа.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТАВКИТЕ
Dermaxyl има целенасочено аntiaging действие срещу видимите
следи на времето: изглажда
бръчките и възстановява
бариерната функция на кожата с
комбинация от серамиди и сигнални
вещества, които имат важна роля
за възстановяването на кожата.
Комуникацията между клетките
се стимулира и обусловените от
възрастта увреждания на кожата се
намаляват.
Фините линии се смекчават и се
противодейства на появата на
дълбоки бръчки.

НАСОКИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ
ПРОДАЖБИ
Оптимален ефект се постига при
комбинирано приложение на Тоника
за лице от серията Beauty Diamonds.

Lipodermol – липиден комплекс
от есениални мастни киселини,
фосфолипиди и витамин А –
подпомага изглаждането на кожата.
Витамин Е защитава клетъчните
мембрани от причинения от
свободните радикали оксидативен
стрес.
Маслата от шипка и шамфъстък са
ценни за сухата кожа.

MADE IN GERMANY

Съставки: Aqua (Water), Dicaprylyl Carbonate,
Glycerin, Cetearyl Alcohol, Dicaprylyl Ether, Ethylhexyl Palmitate, Cetyl Alcohol, Glyceryl Stearate,
Hexyldecanol, Hexyldecyl Laurate, Dimethicone, Butyrospermum Parkii (Shea) Butter, Olus (Vegetable)
Oil, Dimethicone/Vinyl Dimethicone Crosspolymer, Panthenol, Jojoba Esters, PEG-75 Stearate,
Macadamia Integrifolia Seed Oil, Helianthus Annuus
(Sunflower) Seed Wax, Hexylene Glycol, Sodium
Polyacrylate, Xanthan Gum, Pistacia Vera Seed Oil,
Steareth-20, Phenoxyethanol, Ceteth-20, Citric
Acid, Parfum (Fragrance), Tocopherol, Tocopheryl
Acetate, Ethylhexylglycerin, Glucose, Fructose, Silica,
Butylene Glycol, Silica Dimethyl Silylate, Butylphenyl
Methylpropional, Polyglycerin-3, Acacia Decurrens
Flower Wax, Phospholipids, Isoceth-10, Caprylyl
Glycol, Sodium Hyaluronate, Potassium Sorbate,
Acetyl sh-Pentapeptide-35, Diamond Powder, Ferric
Hexapeptide-35, Tremella Fuciformis (Mushroom)
Extract, Dextrin, Urea, Alanine, Sphingolipids,
Lecithin, Sodium Citrate, Sucrose, Hexyl Nicotinate,
Aspartic Acid, Glutamic Acid, Ascorbyl Palmitate, Hydrogenated Palm Glycerides Citrate, Linalool, Hexyl
Cinnamal, Citronellol, Limonene, Hydroxyisohexyl
3-Cyclohexene Carboxaldehyde, Benzyl Salicylate,
Alpha-Isomethyl Ionone, CI 19140 (Yellow 5), CI
14700 (Red 4), CI 17200 (Red 33), CI 15985 (Yellow 6)

СИС ТЕМА ЗА ГРИЖА

НАИМЕНОВАНИЕ
LR ZEITGARD
Beauty Diamonds
Озаряващо масло за
лице
СЪДЪРЖАНИЕ
30 мл

Аргументи за продажба
• Интензивна защита от
загубата на влага с помощта
на ценни масла
• Подхранваща и регенерираща
аnti-agе грижа с витамини А, Е
иF
• Младежка сияйност
благодарение на богатата
комбинация от масла
ЦЕЛЕВА ГРУПА
Жени, които искат да се погрижат за
сухата си кожа. Също така за зряла
или за изтощена през зимата кожа.
Подарете си мека и гладка кожа и
младежко излъчване.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Поради влиянията на околната
среда кожата ни силно се изтощава.
През зимните месеци към това се
прибавят студът и сухият въздух
от отоплението. Често това прави
кожата безжизнена, суха и бледа.
Поради външните влияния кожата
губи хидратация и това може да
доведе до по-бързата поява на
бръчки. Често обичайната дневна
грижа не е достатъчна, за да
запазим кожата гладка и мека и
да предотвратим образуването
на бръчки. Особено зрялата кожа
се нуждае от подкрепа, за да
издържа на ежедневните изпитания.
Озаряващото масло за лице LR
ZEITGARD Beauty Diamonds е
интензивна аnti-agе грижа за лицето

и перфектен помощник на ваша
страна.
Иновативната комбинация от 6
ценни масла с натурален произход,
както и избрани витамини
регенерира преди всичко сухата,
изтощена и безжизнена кожа и й
придава младежка сияйност. Маслата
с дълбоко действие подхранват
кожата интензивно и чрез
укрепването на липидната бариера
предпазват от загубата на влага. Така
кожата се усеща изпъната, гладка и
нежна. Витамините А, Е и F снабдяват
кожата с хранителни вещества.
Те карат кожата да изглежда помлада и подпомагат регенерацията.
Кожата е видимо по-гладка, стегната
и млада. Използваните богати
масла намаляват загрубяването на
сухата кожа и придават озарен и
равномерен тен, без лъщене.
НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Продуктът предлага три
възможности за приложение:
• Като anti-age масло
Идеалната основа за сияен тен. След
почистване на лицето нанасяйте 3-5
капки от маслото сутрин или вечер.
След това използвайте обичайния си
продукт за грижа LR ZEITGARD.
• За обогатяване на anti-age продукти
Богата добавка към грижата за
невероятно мека и нежна кожа.
Добавете няколко капки от маслото
към дневния или нощния крем
върху ръката си. Смесете маслото с
продукта и нанесете на лицето за побогата грижа.

• Като anti-age маслена маска
Богата, интензивна регенерираща
грижа за гладка и стегната кожа.
Разнесете около 10 капки от
маслото върху лицето, шията и
деколтето. Оставете да подейства
10 минути, масажирайте останалата
текстура в кожата или я отстранете.
НАСОКИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ
ПРОДАЖБИ
Чудесно допълнение също и в
директна комбинация с маслото са
Дневният и Нощният крем от серията
Beauty Diamonds.
СТРУВА СИ ДА ЗНАЕТЕ
Заради чудесните си свойства
маслата са много важна част от
козметиката. Различни масла
защитават кожата, подхранват,
подпомагат бариерната функция,
задържат влагата. При тяхното
комбиниране се създават
балансирани продукти за грижа.
Озаряващото масло за лице LR
ZEITGARD Beauty Diamonds съдържа
масла от бадем, арган, авокадо,
гроздови семки, макадамия и
жожоба.
MADE IN GERMANY

Съставки: Prunus Amygdalus Dulcis (Sweet
Almond) Oil, Argania Spinosa Kernel Oil, Persea
Gratissima (Avocado) Oil, Vitis Vinifera (Grape) Seed
Oil, Macadamia Integrifolia Seed Oil,
Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seed Oil, Helianthus
Annuus (Sunflower) Seed Oil, Retinyl Palmitate,
Tocopherol, Tocopheryl Acetate, Parfum (Fragrance),
Linoleic Acid, Linolenic Acid, Butylphenyl Methylpropional, Linalool, Hexyl Cinnamal, Citronellol, Benzyl
Salicylate, Alpha-Isomethyl Ionone, Hydroxyisohexyl
3-Cyclohexene Carboxaldehyde, Limonene, Benzyl
Benzoate, CI 40800 (Beta-Carotene)

