Podaruj sobie coś więcej! Pielęgnacyjne maseczki marki Vollare Cosmetics.
Czasem skóra wymaga od nas czegoś więcej, a codzienna pielęgnacja staje się niewystarczająca.
Warto wówczas wybrać takie kosmetyki, które są bardziej bogate w składniki aktywne niż kremy,
działają szybciej i przynoszą widoczne rezultaty. Maseczki do twarzy, stosowane 2-3 razy w
tygodniu, błyskawicznie poprawią stan cery, liftingują, nawilżają, a także odżywiają sprawiając, że
staje się ona świeża i wypoczęta.

Marka Vollare Cosmetics opracowała linię masek do twarzy, które dzięki właściwie dobranym
substancjom aktywnym, pomagają cerze osiągnąć lepszą kondycję. W pielęgnacji kilka z nich ma
kluczowe znaczenie – dzika róża, oliwka, proteiny mleka czy kwiat nagietka, dostarczają niezbędnych
witamin i mikroelementów.
Ciesząca się zasłużonym tytułem „królowej kwiatów” – dzika róża to prawdziwa bomba witaminowa.
Właściwości olejków różanych i substancji w nich zawartych wygładzają, rozjaśniają przebarwienia i
usuwają zmęczenie. Nawilżająca maska z ekstraktem z dzikiej róży od Vollare przeznaczona jest do
każdego typu cery. Aktywny kompleks składników tworzy ochronną warstwę, skutecznie pomagając
w regeneracji komórek. Dzika róża będąca źródłem witaminy C, skutecznie zmniejsza drobne
zmarszczki i niedoskonałości.
Zarówno dzika róża, jak i ekstrakt z oliwek są doskonałe w walce z pierwszymi oznakami starzenia.
Maseczka z ekstraktem oliwkowym, doskonale wygładza oraz skutecznie likwiduje pierwsze
zmarszczki. Co więcej intensywnie i trwale nawilża.
Dla Pań, które narzekają na suchą i szorstką skórę najlepiej sprawdzi się maseczka
z proteinami mleka. Jest to jeden z najcenniejszych i najskuteczniejszych składników pochodzenia
naturalnego o tak silnych właściwościach nawilżających, wygładzających i uelastyczniających. Dzięki
niej twarz błyskawicznie odzyska świeży, promienny i zdrowy wygląd.
Kwitnący na żółto i pomarańczowo nagietek, doda blasku tym, którzy najbardziej go potrzebują.
Rozświetlająca maseczka Vollare Cosmetics z ekstraktem z tego kwiatu, aktywnie odżywi, ujędrni
i podudzi do naturalnej odnowy zniszczonego naskórka. Przynosi natychmiastową ulgę, łagodząc
i likwidując zaczerwienienia.

Skóra twarzy wymaga szczególnej pielęgnacji i regeneracji. Aby zachować jej zdrowy wygląd
i zredukować oznaki starzenia się, warto zaplanować skuteczną kurację. Pamiętajmy, że ładna, gładka
i promienna cera to nie dar natury, a efekt właściwej pielęgnacji.

Napar z nagietka

Napar z owocu dzikiej róży

Napar z nagietka jest polecany osobom
ogólnie wychłodzonym, przemęczonym i
wycieńczonym. Pomaga likwidować stany
zapalne w organizmie Wpływa na
funkcjonowanie wątroby a co za tym
idzie na poprawę kondycji skóry. Taki
napar można wykorzystać do okładów na
chore i zmęczone oczy oraz jako płukankę
do włosów i tonik do przemywania
twarzy.

Herbatka z owoców róży doskonale sprawdza
się przede wszystkim w przeziębieniach,
infekcjach organizmu oraz w stanach obniżonej
odporności. Wzmacnia kruche naczynia
krwionośne. Zawiera aminokwasy, pektyny i
kwasy owocowe, które poprawiają wygląd
naskórka, mają właściwości rozjaśniające i
zmiękczające. Codzienna filiżanka herbaty z
owoców róży wzmocni organizm i zadba o
piękno od wewnątrz. Związki i substancje
zawarte w owocach dzikiej róży utrzymują
elastyczność cery i zapobiegają zmarszczkom.

1 łyżkę suszonych kwiatów nagietka zalej
1 szklanką wrzątku. Przykryj i odstaw na
ok. 15-20 min. Przecedź i pij 3 razy
dziennie.

Łyżkę stołową dzikiej róży zalej szklanką
wrzątku. Przykryj i odstaw na 15 minut.
Przecedź i pij 3 razy dziennie.

Maska odżywcza Vollare Cosmetics z proteinami z koziego mleka. Cena: 2,19zł
Maska nawilżająca Vollare Cosmetics z ekstraktem z dzikiej róży. Cena: 2,19zł
Maska rozświetlająca Vollare Cosmetics z ekstraktem z nagietka. Cena: 2,19zł
Maska przeciwzmarszczkowa Vollare Cosmetics z ekstraktem z oliwki. Cena: 2,19zł
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