
 

  

 

EYE CREAM 
AUGA KREM 

 

 
yarrow – burdock – st. John’s wort – sage 

QUADRI GOLD COMPLEX 
 
15 ml |0,5 fl.oz 
 
GROUP 
FACE F | 8115 
 

PRODUCT 
 
Deze oogcrème (Auga Krem) is een luxueuze, lichtgewicht oogcrème die voor een 
instant stralende blik zorgt. Helpt het verminderen van wallen onder de ogen, helpt 
donkere kringen en opgezwollen huid rond de ogen te verminderen en help bij het 
opvullen van fijne lijntjes. Aloë vera en macadamia-olie zorgen voor glans, 
ontzwelling rond de ogen en helpen de huid strak en elastisch te houden. 
Druivenpitolie, salie, Sint Janskruid en duizendblad-extracten zorgen voor een 
ontzwellende werking en bevorderen de uitstraling en vitaliteit van de gevoelige huid 
rond de ogen. De crème is rijk aan antioxidanten en hydraterende ingrediënten 
zoals hyaluronzuur, aloë vera en grote klis. 
 
ONZE BELOFTE 
 
Deze oogcrème (Auga Krem) biedt een ultieme luxe schoonheidsroutine. Het 
gebied rondom de ogen wordt ultra gevoed en gehydrateerd. De huid rond de ogen 
krijgt een vitaliserende gloed en ziet er stralend en strak uit. 
 
GEBRUIKSAANWIJZING 
 
Gebruik 's morgens en' s avonds op een gereinigde huid vóór elk ander product. 
Breng een kleine hoeveelheid aan en masseer met een lichte klopbeweging in. 
Kan ook gekoeld aangebracht worden en bevordert zo de ontzwellende werking. 
 
BOTANISCHE ACTIEVEN 
 
Aloë vera (Aloe barbadensis):  
Aloë Vera is een van de meest complete cosmetica-actieve bestanddelen. De 
kracht van vetplanten (zoals Aloë vera) om te overleven in ruwe omgevingen is te 
danken aan hun ongelooflijke vermogen om vocht vast te houden. Ze zijn ook zeer 
ontstekingsremmend, antimicrobieel en antibacterieel. Al deze factoren maken 
succulenten uitstekend in huidverzorgingsformules. Ze bezitten uitzonderlijke 
hydraterende, huidherstellende eigenschappen en zijn erg ontstekingsremmend en 
verzachtend. 
 
Macadamia olie (Macadamia Ternifolia): 
Macadamia-olie is een lichte, vetarme olie die snel door de huid wordt opgenomen. 
Het heeft verzachtende en verzorgende eigenschappen, is rijk aan antioxidanten en 
helpt de tekenen van veroudering van de huid te voorkomen. 
 
Druivenpitolie (Vitis vinifera ):  
Gebruikt om de tekenen van huidveroudering te bestrijden door een zeer hoge 
concentratie aan antioxidanten. De grote hoeveelheid aan essentiële vetzuren geeft 

de huid elasticiteit en vitaliteit en zorgt voor een jeugdiger uiterlijk. 
 
Duizendblad (Achillea millefolium): 
Een plant met samentrekkende en talg-regulerende eigenschappen. Helpt bij een 
vette huid om de productie van talg te beheersen en zorg voor een diepe reiniging 
van de huid. 
 
Sint Janskruid (Hypericum perforatum): 
Het wordt gebruikt in cosmetica omwille van de ontstekingsremmende, kalmerende 
en antibacteriële werking. Verzacht de gevoelige huid vanwege zijn zuiverende en 
versterkende eigenschappen.  
 
Grote klis (Arctium majus):  
Wateroplosbaar extract met zuiverende eigenschappen. Helpt bij regulering van de 
talgproductie. Erg rijk aan antioxidanten en helpt zo de tekenen van veroudering 
van de huid te verminderen. 
 
Salie (Salvia officinalis): 
Salie-extract reguleert de hoeveelheid vet geproduceerd door de talgklieren van de 
huid. Salie verzorgt de huid en reguleert zweten, is antimicrobieel en versterkend. 
 
Hyaluronic acid:  
Een van de belangrijkste eigenschappen van hyaluronzuur is het grote vermogen 
om water aan te trekken en vast te houden. Topische toepassing maakt het 
mogelijk de epidermis van het behandelde gebied diep te hydrateren. De huid rond 
de ogen is zichtbaar gladder en strakker. Het helpt bij het verminderen van 
huidplooien.  
 
INGREDIËNTEN 
 
Aqua, Aloe barbadensis Leaf Juice**, Glycerin**, Coco-Caprylate/Caprate, 
Maltodextrin, Polyglyceryl-6 Distearate, Cetearyl Alcohol, Glyceryl Stearate SE, 
Macadamia ternifolia Seed Oil, Vitis Vinifera Seed Oil**, Sodium Hyaluronate, 
Achillea millefolium Flower Extract, Hypericum perforatum Flower Extract, Arctium 
majus Root Extract, Salvia officinalis Leaf Extract, Xanthan Gum, Polyglyceryl-3 
Beeswax, Cetyl Alcohol, Tocopheryl Acetate, Citric Acid, Phytic Acid, Benzyl 
Alcohol, Glyceryl Caprylate, Glyceryl Undecylenate, Potassium Sorbate, Sodium 
Benzoate, Citrus Paradisi Peel Oil*, Limonene*.      * from 100% natural essential 
oils / ** certified organic 
 


