Krem na organicznej bazie, zawierający wodę wzorcową z lodowca, minerały z soli kamiennej ,
złoto koloidalne oraz naturalny olejek z kwiatów róży. Zalecany jest do pielęgnacji i regeneracji
skóry dojrzałej, mającej tendencję do pękania naczynek. Może być tez używany do skóry
normalnej, wrażliwej i suchej.

W wyniku wysokiego stężenia substancji aktywnych, uzyskaliśmy maksymalną skuteczność
działania kremu, używając w 100% naturalnych składników. Nasz krem powstaje w małych
ilościach, z aptekarską precyzją. Każdy krem jest ręcznie mieszany i pakowany. Podczas
przygotowywania każdej sztuki z osobna, korzystamy z programatora wody nadając określoną formę strukturalną,
przekazując prawidłową matrycę elektroenergetyczną. Programatory te zawierają lodowcową wodę wzorcową. Taka
właśnie woda jest dla organizmów żywych najlepiej wchłaniana. W skład naszego kremu wchodzą takie składniki jak:
ORMUS z minerałami pierwotnej czystości sprzed 250 mln lat projektu alchemika Piotra oraz złoto koloidalne projektu
Roberta Kwiatka. Składniki naszego kremu wnikają przez warstwę rogową naskórka, do skóry właściwej. Zapewnia to
prawidłowe odżywienie tkanek, stymuluje naturalne procesy odnowy komórkowej. Pamiętajmy że dla skóry mniej
znaczy więcej. Po kilku tygodniach regularnego stosowania kremu w połączeniu z codziennym wieczornym
oczyszczaniem twarzy za pomocą mydła różanego, przyniosą oczekiwane rezultaty. Absolut różany działa tonizująco i
ściągająco na nasze naczynka włosowate, znajdujące się tuż pod skórą.
Baza naszego kremu jest mieszaniną ekologicznych emolientów, emulgatorów, substancji odżywczych, stabilizatorów
lepkości i delikatnych konserwantów, które zapewniają jej trwałość. Posiada większość organicznych składników i certyfikat
ekologiczny Soil Association.
Skład kremu: Aqua, Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil*, Butyrospermum Parkii (Shea) Butter*, Cocos Nucifera
(Coconut) Oil*, Cera Alba*, Glyceryl Stearate, Theobroma Cacao (Cocoa) Seed Butter*, Glycerin, Sucrose Stearate, Coco Glucoside,
Coconut Alcohol, Borago Officinalis (Starflower) Seed Oil*,Opuntia Ficus-Indica Seed Oil, Rosa Canina (Rosehip) Fruit Oil*, Aloe
Barbadensis Leaf Juice Powder*, Xanthan Gum, (2).Ubiquinone,Tocopheryl Acetate, C12-15 Alkyl Benzoate, Rosa Damascena Flower
Oil, Colloidal Gold, Sodium Chloride, ORME.
* składnik organiczny

Krem w brązowym słoiczku szklanym 30 ml, zapakowany w szary kartonik z okienkiem.
Więcej informacji na temat kremu: www.ziolanamaryno.pl
Więcej na temat naszego ORMUSU: http://powrotdonatury.eu/ormus.html
Więcej na temat strukturyzowanej wody: http://powrotdonatury.eu/blog/index.php?id=ld775jvm

