MIST CREAM w gronie światowych COSMO TRENDS!
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Kremy w mgiełce MIST CREAM znalazły się w gronie produktów wytyczających światowe trendy
kosmetyczne prezentowane przez COSMOPROF!
Podczas targów WeCosmoprof International 2021 opublikowane zostały kluczowe trendy kosmetyczne w
postaci raportu CosmoTrends. Został on opracowany we współpracy z renomowaną agencją światowych
trendów kosmetycznych BEAUTYSTREAMS. W gronie produktów wyróżnionych tytułem COSMO TRENDS, w
kategorii My Body, My Temple – Unique skin care, znalazły się kremy w mgiełce MIST CREAM. Jesteśmy
jedyną polską firmą w tym zestawieniu!

Jak powstał raport?
Cosmoprof Asia zaprosiła wszystkich wystawców do zgłaszania najnowszych innowacji produktowych.
BEAUTYSTREAMS przeanalizowało setki zgłoszeń i zidentyfikowało najbardziej uderzające trendy wśród
produktów. Tak powstał raport CosmoTrends, przedstawiający przekrojowe spojrzenie na aktualne,
wyróżniające się trendy kosmetyczne na świecie. Prezentuje on 26 innowacyjnych produktów. Kosmetyki
MIST CREAM marki FLOSLEK Laboratorium zostały wyróżnione za ultralekką formułę idealną na lato,
wygodną, higieniczną aplikację oraz naturalny, wegański skład.
O kremach MIST CREAM
To emulsje w sprayu, idealne do stosowania wiosną i latem, kiedy skóra potrzebuje odżywienia i nawilżenia,
ale również świeżości i lekkości stosowanych kosmetyków. Jednocześnie są bardzo bogate w dobroczynne
składniki odżywcze. Działają wszechstronnie na skórę i są przez nią dobrze przyswajane. Aż 98%
zastosowanych w nich składników jest pochodzenia naturalnego. Zawierają olej z dzikiej róży chilijskiej
(Rosa canina), marchwi oraz olejek lawendowy, a także ekstrakt z owoców aceroli, Aschwagandhę (Witania
somnifera), kwas hialuronowy i prebiotyki. Są wolne od mikroplastiku, glutenu i laktyny. To produkty
wegańskie.
Kosmetyki z linii MIST CREAM
MIST CREAM lekka emulsja do twarzy ashwagandha
Bardzo lekka emulsja, która ma za zadanie wzmacniać i chronić skórę przed stresem oksydacyjnym. Dzięki
zawartej niej Withanii Somnifera (ashwagandha) przywraca naturalną równowagę oraz usprawnia
regenerację i kondycję naskórka. Z kolei prebiotyki wspierają mikroflorę i mają za zadanie tworzyć tarczę
przed szkodliwym działaniem czynników zewnętrznych. Skóra wygląda na młodszą i odzyskuje promienny
blask.
Pojemn ość 110 ml
MIST CREAM lekka emulsja do twarzy lawenda
To kosmetyk w sprayu o mlecznej konsystencji dla tych, którzy poszukują nawilżenia i uwielbiają lekkie
preparaty pielęgnacyjne. Kwas hialuronowy głęboko i intensywnie nawilża, a olejek lawendowy odmładza
oraz korzystnie wpływa na niedoskonałości. Działa relaksująco i odprężająco. Skóra staje się gładka,
elastyczna i aksamitnie miękka. Delikatny zapach lawendy dostarcza niesamowitych wrażeń.
Pojemn ość 110 ml
MIST CREAM lekka emulsja do twarzy róża
Kosmetyk działa przeciwzmarszczkowo i odmładzająco choć ma bardzo lekką, mleczną konsystencję. Jego
intensywne działanie jest możliwe dzięki zawartości oleju z róży, który widocznie regeneruje skórę oraz
wykazuje działanie antyrodnikowe. Ekstrakt z aceroli rozjaśnia i nawilża oraz korzystnie wpływa na kolagen i
elastynę. Skóra wygląda na młodszą, jest promienna i jedwabiście gładka. Lekki i uroczy zapach płatków róż
sprawi, że poczujesz się jak w tajemniczym ogrodzie.
Pojemn ość 110 ml

