
 

Mocno odżywczy krem na noc – 
Golden Night in Dubai 

• najmocniejszy krem Tulua 

• bardzo bogaty, przeciwzmarszczkowy 

• zawiera Retinol – 0,55% 

• tripeptydy – 2%, koenzym Q10, niesamowite oleje  
organiczne, nierafinowane, zimnotłoczone 

• delikatnie barwi – olej z rokitnika 

• zapach grejpfruta japońskiego 
 
Pojemności: 50ml 
Opakowanie: ciemne szkło chroniące od promieniu UV 
Kosmetyk świeży: okres przydatności 6 miesięcy 
Przechowywanie: najlepiej lodówka lub temperatury do 16°C 
zwłaszcza po otwarciu. Po otwarciu okres przydatności 2 
miesiące 
 
1. Przeznaczenie:  
cera dojrzała, sucha, wymagająca odżywienia i regeneracji 
 
2. W czym tkwi jego moc?  

• 6 odżywczych olejów o doskonałej proporcji kwasów Omega 3, 6 i 9, w tym doskonały olej z rokitnika i 
pestek granatu 

• tripeptydy w stężeniu 2% 

• retinol w stężeniu 0.55% - uwaga światło-uczulający oraz nie dla kobiet w ciąży! 

• koenzym Q10 

• witamina A 

• ekstrakty z żeń-szenia i czerwonego wina skąpane w mocy hydrolatu z chmielu i soku z aloesu 

• 60% bazy kremu tj. 90% kremu stanowią czyste rewelacyjne hydrolaty. Do kremu nie jest dodawana 
woda. 

 
3. Mechanizmy działania i aplikacja:   
Wygładza w widoczny sposób, zmniejsza objawy starzenia skóry. Swój złoty kolor zawdzięcza olejowi z 
rokitnika oraz koenzymu Q 10. Należy pozwolić mu się dobrze wchłonąć zanim złożymy twarz na białej 
poduszce. Delikatnie wklepać niewielką ilość kremu w skórę twarzy, szyi i dekoltu. Wiele składników działa na 
różne warstwy skóry, bardzo silne antyoksydanty, witaminy, retinol. Olej z rokitnika barwi krem i zostawia na 
twarzy lekki kolor opalenizny, ale jest nierafinowany, tłoczony na zimno – ma pełną moc.  
 
4. Najważniejsze składniki i ich działanie:  

• sok z aloesu - wygładza, ujędrnia, regeneruje i zatrzymuje wilgoć 
• hydrolat z chmielu - jego fitohormony stymulują produkcję kolagenu, elastyny i kwasu 

hialuronowego, zawarty w chmielu ksantohumol bogaty w witaminę C, uspokaja 
• tripeptyd - penetruje w głąb skóry, aktywnie niwelując wszystkie rodzaje zmarszczek, nawilża, 

uelastycznia. 
• rokitnik - pełen karotenoidów olej z owoców, bogate źródło kwasów omega 3, omega 6, omega 9, wit 

B, E, K, P. Regeneruje, chroni, wspomaga gojenie ran, działa przeciwstarzeniowo 
• q 10 - naturalny składnik skóry, przyspiesza podziały komórkowe, wnika w głębokie warstwy skóry   



 

• wit a/ palmitynian retinylu - delikatna wit a, silny 
antyoksydant, wygładza drobne zmarszczki, uelastycznia, rozjaśnia, doskonały dla cery, suchej 
dojrzałej, przebarwionej i trądzikowej,  

• kwas hialuronowy - nawilża, zatrzymuje wodę, łagodzi 
• olej z baobabu - silny antyoksydant, mocno zmiękczający, nawilża, nie zatyka porów, redukuje drobne 

zmarszczki.  
• d- pantenol - czyli prowitamina B5 - pielęgnuje, przyspieszając podział komórkowy, łagodzi 

zaczerwienienia, podrażnienia i poparzenia    
• alantoina - łagodzi i koi, czyni skórę bardziej miękką, nawilżoną, elastyczną, wspomaga gojenie, 

niweluje podrażnienia spowodowane przez detergenty   
• mocznik - nawilża, zmiękcza i wygładza skórę     
• wit b3/Niacynamid - zmniejsza zmarszczki, rozjaśnia przebarwienia, uspokaja stany zapalne, dobra 

dla każdego rodzaju skóry, silny antyoksydant    
• ekstrakt z żeń szenia - chroni przed promieniowaniem UV, wpływem wolnych rodników, pobudza 

odnowę skóry, rewitalizuje    
• ekstrakt z czerwonego wina - żródło resweratrolu oraz innych polifenoli i proantycyjanidyn, działa 

przecizmarszczkowo i przeciwzapalnie, chroni przed wpływem promieni UV 
• olej z granatu - zawiera cenny, rzadki kwas punikowy, fitoestrogeny zwalczające wolne rodniki, 

ożywia dojrzałą matową skórę 
• olej jojoba - podobny do ludzkiego sebum, doskonały dla wszystkich rodzajów skóry, duża ilość 

witaminy E, regeneruje, nawilża, działa przeciwzapalnie, przenika przez wszystkie warstwy skóry. 
• olej z migdałów - delikatny olej nadaje blask, odżywia i nawilża   
• masło shea - nawilża, zmniejsza zmarszczki, wspomaga utrzymanie wilgoci, zawiera witaminę A, 

fitosterole oraz pochodne kwasu cynamonowego działające przeciwzapalnie i przeciwbakteryjnie 
• mleczko pszczele - nawilża, regeneruje, reguluje sebum, odżywia, wygładza, eliksir młodości, 

witaminy z grupy B, witamina C, przeciwłojotokowa siarkę, prolina wspomagającą syntezę włókien 
kolagenu i elastyny 

• proteiny ryżu - redukują zmarszczki, chronią przed wolnymi rodnikami, nadają promienności, chronią 
barierę naskórkową   

• jedwab - uelastycznia, wygładza, nawilża, hamuje utratę wody, działa liftingująco  
• wit e - zapobiega utlenianiu lipidów skóry i chroni strukturę komórkową przed uszkodzeniami 

oksydacyjnymi    
• bioferment z aceroli - bioferment z wiśni Barbados, zawierającej 60 razy więcej witaminy C niż 

pomarańcze, chroni przed promieniowaniem UV   
• naturalny emulgator z oliwy z oliwek zawierający wszystkie jej cenne właściwości  
• alkohol cetylowy - z grupy tłuszczowych, który nie wysusza i nie podrażnia, lecz nawilża, wygładza 

skórę, zmiękcza, tworzy warstwę ochronną, nie należy się go obawiać 
• fitokeratyna czyli hydrolizowane białka pszenicy, soi i kukurydzy - substancja błonotwórcza, nawilża, 

odżywia, wzmacnia   
• kolagen i elastyna - podstawowy element tkanki łącznej skóry, przywraca świeżość, sprężystość, 

chroni przed wpływem czynników zewnętrznych, chroni przed utratą wody 
• gliceryna - długotrwale nawilża wysuszoną skórę, wspomaga funkcjonowanie lipidów skórnych 
• Minimalna ilość Sodium Benzoate/Potassium Sorbate - stosowanego jako w kosmetykach 

naturalnych, a występujące również w naturze  
• Zapach, parfum – grejfrut japoński - jego łagodnie słodki zapach uspokaja i pomaga w zasypianiu 

regeneruje skórę, wyrównuje koloryt  
• Różowy pieprz - olejek antybakteryjny i antydepresyjny, powiew optymizmu 
• Mirra - regeneruje skórę, działa łagodząco i uspokajająco 

 
5. Co najczęściej mówią specjaliści:  



 

„Bardzo bogaty i mocny krem, jego działanie czuć na skórze od 
razu po aplikacji. Uwaga na retinol.” 
 
„Prawdziwa bomba przeciwzmarszczkowa, żywy, aktywny biologicznie krem, rewelacja”.  
 

„Uwaga: barwi poduszkę w nocy 😊 Krem ma kolor lekkiej opalenizny i takie zostawia ślady.” 


