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Vlastnosti 
produktu

 Hydratovaná pleť: Pomáhá dodat pleti dlouhodobě hebkost a vlhkost zvýšením 
její hydratace, kterou zajišťuje výtažek z květů růže a kyselina hyaluronová.

 Pevná a pružná pleť: Pleť bude vitální a pružná díky obsahu kolagenu, přičemž 
adenosin pomůže pleť zbavit vrásek.

 Zdravá pleť s příjemným pocitem: Výtažek z květu heřmánku zklidňuje 
podrážděnou pleť, zanechá na ní příjemný pocit a uchová její zdraví.

 Bohatě vyživená pleť: Dodává pleti bohatou výživu a pomáhá posílit kožní bariéru 
díky rostlinnému oleji obohacenému o vitamíny (plody šípku, semena hroznového 
vína, semena zeleného čaje, makadamové ořechy) a tokoferolu acetátu.

 ▣ Vůně
Je to právě vůně, která vyvolává luxusnější a krásnější dojem, v kombinaci čistoty 
aromatické mořské skupiny vůní a skupiny květinově-zelené dodává zářivost a ovocně 
dřevitá skupina s nádechem mošusu připojuje svěžest.
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MIGREEN EXTRA 
MOISTURIZING
SKIN ( proti vráskám )

Příjemně vláčná a zvlhčená pleť

 Kulaté a pevné kapky vody 
zvlhčují zhrublou a vysušenou 
vrstvu pokožky (stratum corneum) 
a vrací jí pružnost.

 Výtažky z květu Chamomilla 
Recutita (matricaria) a z květu 
Robinia Pseudacacia minimalizují 
a zklidňují podráždění pleti a 
funkční složka adenosin pomáhá 
vyhladit vrásky.



Zvlhčená a hebká pleť 

 Tento mimořádně zvlhčující 
přípravek obsahuje výtažky z květů, 
zejména z růže, a kyselinu 
hyaluronovou, která upravuje 
rovnováhu mezi mastnotou 
dehydrované pokožky a její vlhkostí, 
aby pleť znovu získala svou zářivost.

 Rostlinné esenciální oleje 
obohacené vitamíny (olej z plodu Rosa 
Canina, olej ze semen Vitis Vinifera 
(hroznové víno), olej ze semen 
Camellia Sinensis, olej ze semen 
Macadamia Ternifolia) zásobují pleť 
hojností živin a funkční složka 
adenosin pomáhá vyhladit vrásky.

HYDRATACE

MIGREEN EXTRA MOISTURIZING
EMULSION ( proti vráskám )



[Pružná a zvlhčená pleť]

 Tento mimořádně výživný a 
zvlhčující krém husté a bohaté 
konzistence kolagenu vytváří na 
pokožce ochrannou vrstvu a pečuje 
o oslabenou a podrážděnou pleť, 
kterou hydratuje a projasňuje.

 Výtažky z květů
Nelumbium Speciosum a z listů 
Rosmarinus Officinalis(rozmarýn) 
udržují zdravý vzhled pleti a funkční 
složka adenosin pomáhá vyhladit 
vrásky.

Ochranná vrstva

MIGREEN EXTRA MOISTURIZING
KRÉM ( proti vráskám )

EPIDERMIS
DERMIS
PODKOŽNÍ TUK



SADA

<2 DRUHY>
EXTRA MOISTURIZING SKIN : 150 ml
EXTRA MOISTURIZING EMULSION : 
                                                        150 ml

EXTRA MOISTURIZING SKIN : 30 ml

EXTRA MOISTURIZING EMULSION :
30 ml

<3 DRUHY>

EXTRA MOISTURIZING SKIN : 150 ml

EXTRA MOISTURIZING EMULSION : 
                                                        150 ml

EXTRA MOISTURIZING CREAM: 50ml

EXTRA MOISTURIZING SKIN : 30 ml

EXTRA MOISTURIZING EMULSION : 30 ml



HLAVNÍ 
SLOŽKA č. 1

VÝTAŽKY Z KVĚTŮ

 výtažek z květů trnovníku akátu 
- zklidňující
 výtažek z růže
- zvlhčující, zklidňující pleť
 výtažek z květů heřmánku
- zklidňující
 výtažek z rozmarýnu
- zvlhčující, zklidňující pleť,
 výtažek z lotosu
- antioxidant



HLAVNÍ 
SLOŽKA

a doplňuje živiny

SMĚS 
ROSTLI
NNÝCH 
OLEJŮ

č. 2 
SMĚS ROSTLINNÝCH OLEJŮ
Olej ze semen makadámie (makadamské ořechy)

        Vynikající afinita k pokožce,
        posiluje kožní bariéru

olej ze 
semen 
šípku

olej ze 
semen 
hroznovéh
o vína

olej ze 
semen 

zeleného 
čaje



HLAVNÍ 
SLOŽKA č. 3

HYDROLYZOVANÝ KOLAGEN

Zajišťuje pružnost pleti



HLAVNÍ SLOŽKA 
č. 4.   BETA-GLUKAN

Silný 

zvlhčující 

účinek
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