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PROJASNÍ VAŠI PLEŤ 

• IHNED rozjasňuje pleť a sjednocuje její vzhled             

díky obsahu mikroskopických plátků zlata 

• denní ochrana s hybridním UV filtrem  

 SPF 10 vydrží po aplikaci až 8 hodin* 

• aktivní oligokolagen podporuje hydrataci  
• extrakt myrty zjemňuje pleť 

• propolisový bio extrakt má liftingový účinek 

• extrakt růže damašské dodává krému příjemnou vůni 
• krém díky speciálnímu hygienickému airless obalu 

obsahuje jen minimální nezbytné množství šetrné 

konzervace 
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Popis přípravku ILUMENIA rozjasňující krém 
 
Doporučený typ pleti: pro pleť +35 a + 55 
 
Základní popis a balení: 
ILUMENIA rozjasňující krém (193) pleť ihned po aplikaci rozzáří a projasní. Drobné 
nepravidelnosti jsou potlačeny a  sjednotí se přirozená barva. Současně krém při 
pravidelném použití pokožku zpevňuje a revitalizuje. Odborníci SynCare vyvinuli 
lehkou, snadno vstřebatelnou, ale současně bohatou krémovou emulzi, která vytváří        
na pleti lehký ochranný film, hýčkající pokožku až 12 hodin po její aplikaci. Díky 
obsahu aktivního mořského oligokolagenu má ILUMENIA výborný liftingový účinek. 
Krém je bez parfému a jeho jemná vůně je dána kombinací damašské a mošusové 
růže a myrtového extraktu. 
 
Charakter přípravku: Bohatá krémová emulze, která pleť ihned projasní a rozzáří. 
Krém zanechá na pokožce lehkou ochrannou vrstvu, která ji nadměrně 
nepromašťuje, avšak poskytuje jí dostatečnou denní ochranu a výživu.  
 
Použití: Krém se nanáší 1 až 2krát denně na pleť a lehce se vetře. Druhé použití 
nahrazuje noční krém. Krém je doporučeno kombinovat například se Sérem 
antioxidačním (118) nebo s RELIFT VOLUME sérem (102).  
 
Účinné látky: 
 
mořský oligokolagen, INCI: Collagen – speciální štěpený kolagen lépe proniká do pokožky, 
obnovuje a podporuje její přirozenou hydrataci 
rozjasňující mikropigmenty, INCI: Mica, Silica, CI 77480 (gold, zlato) – ihned projasní a 
prozáří pleť, sjednotí její vzhled 
propolisový extrakt v bio slunečnicovém oleji, INCI: Helianthus Annuus Seed Oil; 
Propolis Extract – působí na pleť liftingovým efektem 
myrtový extrakt, INCI: Myrtus Communis Leaf Extract – zjemňuje pleť 
absolue extrakt růže damašské a mošusové, INCI: Rosa Canina Seed Extract; Rosa 
Moschata Leaf Extract  –  propůjčuje krému lehkou příjemnou vůni 
 
Konzervační látky: fenoxyetanol  
 
 
MOC cena a balení 
1 700 Kč, 50 ml airless balení s dávkovačem 
Objednací kód: 193 
 


