
KREM BRZOZOWY Z BETULINĄ
Naturalny  krem brzozowy  z  betuliną  powstał  na  bazie  wyłącznie  naturalnych  składników.  Jest
przeznaczony  do  codziennej  pielęgnacji  każdego  rodzaju  skóry,  przede  wszystkim  wrażliwej
i  skłonnej  do  uczuleń.  Zawiera  główne  substancje  aktywne  -  betulinę  i  kwas  betulinowy,
uzyskiwane  z  kory  brzozy  -  które  mają  właściwości  łagodzące  i  regenerujące  w  przypadku
podrażnień,  stanów  zapalnych  i  uszkodzeń  tkanki  skórnej.  Krem  brzozowy  nie  zawiera
konserwantów, co sprawia, że w naturalny sposób odbudowuje warstwę ochronną skóry, odżywia
ją i przywraca równowagę.
W  uzupełnieniu  codziennej  pielęgnacji  powstał  lekki  krem  brzozowy,  który  można  stosować
na dzień, pod makijaż.
Sposób użycia: krem rozprowadzać na oczyszczoną i suchą skórę.
INCI:  Aqua, Glycine Soja Oil,  Simmondsia Chinensis Seed Oil, Vitis Vinifera Seed Oil,  Cera Alba,
Betulin, Sodium Stearate, Citric Acid.
Pojemność: 50 ml.
Sugerowana cena detaliczna: 36 zł
Termin ważności od daty produkcji: 12 miesięcy.
PAO: 3 miesiące.
Kod EAN: 5907502687102

KREM BRZOZOWO-ROKITNIKOWY Z BETULINĄ
Naturalny  krem  brzozowo-rokitnikowy  z  betuliną  nie  zawiera  konserwantów  ani  kompozycji
zapachowych, dzięki czemu jest szczególnie polecany dla skóry wrażliwej i skłonnej do uczuleń.
Główne substancje aktywne -  betulina i  kwas betulinowy,  uzyskiwane z kory brzozy  – łagodzą
i regenerują skórę. Krem został wzbogacony olejem z rokitnika, zawierającym przeciwutleniacze:
witaminę C i  karotenoidy,  które  mają właściwości  odżywcze,  gojące i  ochronne -  wspomagają
naturalną odnowę komórek.
Na co dzień zaleca się  stosowanie również uzupełniająco lekkiego kremu rokitnikowego,  który
zapewniając skórze długotrwałe nawilżenie, wyrównuje koloryt i przywraca blask.
Sposób użycia: krem rozprowadzać na oczyszczoną i suchą skórę.
INCI:  Aqua, Glycine Soja Oil,  Simmondsia Chinensis Seed Oil, Cera Alba, Vitis Vinifera Seed Oil,
Hippophae Rhamnoides Oil, Betulin, Sodium Stearate, Citric Acid.
Pojemność: 50 ml.
Sugerowana cena detaliczna: 40 zł
Termin ważności od daty produkcji: 12 miesięcy.
PAO: 3 miesiące.
Kod EAN: 5907502687058



KREM BRZOZOWO-NAGIETKOWY Z BETULINĄ
Naturalny krem brzozowo-nagietkowy z betuliną powstał w oparciu o składniki naturalne, które
nie  podrażniają  nawet  najbardziej  wrażliwej  skóry.  Głównymi  substancjami  aktywnymi
są betulina i kwas betulinowy, uzyskiwane z kory brzozy, które łagodzą stany zapalne i regenerują
tkankę skórną w przypadku uszkodzeń. Działanie przeciwzapalne i kojące kremu jest wzmocnione
dodatkiem  ekstraktu  z  nagietka,  który  również  odżywia  i  oczyszcza,  przywracając  skórze
równowagę.
Na co dzień zaleca  się  stosowanie  również uzupełniająco lekkiego kremu nagietkowego,  który
zapewniając skórze długotrwałe nawilżenie i ochronę, zwiększa efektywność pielęgnacji.
Sposób użycia: krem rozprowadzać na oczyszczoną i suchą skórę.
INCI:  Aqua, Glycine Soja Oil,  Simmondsia Chinensis Seed Oil, Cera Alba, Vitis Vinifera Seed Oil,
Betulin, Sodium Stearate, Citric Acid, Calendula Officinalis Flower Extract.
Pojemność: 50 ml.
Sugerowana cena detaliczna: 40 zł
Termin ważności od daty produkcji: 12 miesięcy.
PAO: 3 miesiące.
Kod EAN: 5907502687027



LEKKI KREM BRZOZOWY
Naturalny lekki krem brzozowy jest przeznaczony do codziennej pielęgnacji każdego rodzaju cery
wymagającej  regeneracji.  Zawiera  ekstrakt  z  kory  brzozy,  który  dzięki  właściwości  pobudzania
syntezy kolagenu i  elastyny,  zwiększa sprężystość skóry i  skutecznie opóźnia procesy starzenia.
W  kremie  zastosowano  połączenie  ekstraktu  z  aloesu  oraz  ksylitol  o  działaniu  wybitnie
nawilżającym  i  zmiękczającym.  Naturalne  oleje  roślinne  i  masło  karite  odbudowują  warstwę
wodno-lipidową i w połączeniu z alantoiną zapewniają skórze szybkie ukojenie. Dodatek witaminy
E  zabezpiecza  ją  przed  negatywnym  wpływem  środowiska.  Ekstrakt  z  mydlnicy  lekarskiej,
zawierający  saponiny,  ułatwia  wnikanie  składników  aktywnych  głębiej  do  skóry.  Krem  może
być stosowany pod makijaż oraz na okolice przemęczonych oczu.
WSKAZANIA: do pielęgnacji skóry odwodnionej, przesuszonej, zmęczonej, narażonej na działanie
czynników szkodliwych (słońce, dym tytoniowy).
Na noc lub w okresie zimowym, w celu pewniejszej ochrony i  szybkiej  regeneracji,  dobrze jest
stosować również krem brzozowy z betuliną.
Sposób użycia: codziennie rano nakładać na oczyszczoną skórę twarzy i szyi. Wieczorem zaleca się
uzupełniające stosowanie kremu brzozowego z betuliną.
INCI:  Aqua, Vitis Vinifera Seed Oil, Glycine Soja Oil,  Xylitol, Sorbitan Stearate, Sucrose Cocoate,
Butyrospermum Parkii Butter, Glyceryl Stearate, Argania Spinosa Kernel Oil, Simmondsia Chinensis
Seed  Oil,  Stearic  Acid,   Cetearyl  Alcohol,  Benzyl  Alcohol,  Betulin,  Tocopheryl  Acetate,  Aloe
Barbadensis Leaf Extract, Allantoin, Xanthan Gum, Dehydroacetic Acid, Saponaria Officinalis Root
Extract.
Pojemność: 50 ml.
Sugerowana cena detaliczna: 36 zł
Termin ważności od daty produkcji: 12 miesięcy.
PAO: 6 miesięcy.
Kod EAN: 5907502687188

LEKKI KREM ROKITNIKOWY
Naturalny lekki krem rokitnikowy jest przeznaczony do codziennej pielęgnacji każdego rodzaju cery
i  zapewnia  ochronę  skóry  z  oznakami  starzenia.  Zawiera  bogaty  w  witaminy
i  mikroelementy  olej  rokitnikowy,  o  wyjątkowym  działaniu  odżywczym,  rewitalizującym
i  wzmacniającym.  Ekstrakt  z  kory  brzozy,  dzięki  właściwości  pobudzania  syntezy  kolagenu
i elastyny, skutecznie opóźnia proces powstawania zmarszczek. Naturalne oleje roślinne i masło
karite odbudowują warstwę wodno-lipidową i w połączeniu z alantoiną zapewniają skórze szybkie
ukojenie. Ekstrakt z aloesu przywraca właściwy poziom nawilżenia, natomiast dodatek witaminy E
zabezpiecza  skórę  przed  negatywnym  wpływem  środowiska.  Ekstrakt  z  mydlnicy  lekarskiej,
zawierający saponiny, ułatwia wnikanie składników aktywnych głębiej do skóry. Krem może być
stosowany pod makijaż oraz na okolice przemęczonych oczu.
WSKAZANIA:  do  pielęgnacji  skóry  zmęczonej,  ze  zmarszczkami,  szarej  i  ziemistej,  pozbawionej
blasku, przesuszonej; w przypadku trądziku różowatego, rozszerzonych naczynek.
Dobre efekty uzyskamy stosując równolegle krem brzozowo-rokitnikowy z betuliną na noc, w celu
lepszego odżywienia skóry.



Sposób użycia: codziennie rano nakładać na oczyszczoną skórę twarzy i szyi. Wieczorem zaleca się
uzupełniające stosowanie kremu rokitnikowego z betuliną.
INCI: Aqua, Vitis Vinifera Seed Oil, Glycine Soja Oil, Sorbitan Stearate, Sucrose Cocoate,Hippophae
Rhamnoides  Oil,  Butyrospermum  Parkii  Butter,  Glyceryl  Stearate,  Argania  Spinosa  Kernel  Oil,
Simmondsia Chinensis Seed Oil, Stearic Acid,  Cetearyl Alcohol, Benzyl Alcohol, Betulin, Tocopheryl
Acetate, Aloe Barbadensis Leaf Extract, Allantoin, Xanthan Gum, Dehydroacetic Acid, Saponaria
Officinalis Root Extract.
Pojemność: 50 ml.
Sugerowana cena detaliczna: 38 zł
Termin ważności od daty produkcji: 12 miesięcy.
PAO: 6 miesięcy.
Kod EAN: 5907502687195

LEKKI KREM NAGIETKOWY
Naturalny lekki krem nagietkowy jest przeznaczony do codziennej pielęgnacji każdego rodzaju cery
i zapewnia ochronę skóry podrażnionej. Zawiera ekstrakty z kory brzozy i nagietka lekarskiego o
działaniu regenerującym,  oczyszczającym i  przyspieszającym odnowę naskórka.  Naturalne oleje
roślinne  i  masło  karite  odbudowują  warstwę  wodno-lipidową  i  w  połączeniu
z  alantoiną  zapewniają  skórze  szybkie  ukojenie.  Ekstrakt  z  aloesu  przywraca  właściwy  poziom
nawilżenia,  natomiast  dodatek  witaminy  E  zabezpiecza  skórę  przed  negatywnym  wpływem
środowiska.  Ekstrakt  z  mydlnicy  lekarskiej,  zawierający  saponiny,  ułatwia  wnikanie  składników
aktywnych  głębiej  do  skóry.  Krem  może  być  stosowany  pod  makijaż  oraz  na  okolice
przemęczonych oczu.
WSKAZANIA:  do  pielęgnacji  skóry  łuszczącej  się,  skłonnej  do  infekcji,  zaczerwienionej,
podrażnionej,  zanieczyszczonej,  szorstkiej;  w  przypadku  trądziku  pospolitego,  trądziku
różowatego, po przebytych oparzeniach i odmrożeniach.
Warto stosować również uzupełniająco krem brzozowo-nagietkowy z betuliną na noc lub doraźnie
w przypadku zaostrzenia zmian.
Termin przydatności kosmetyku po otwarciu: 6 miesięcy.
Sposób użycia: codziennie rano nakładać na oczyszczoną skórę twarzy i szyi. Wieczorem zaleca się
uzupełniające stosowanie kremu brzozowo-nagietkowego z betuliną.
INCI:  Aqua,  Vitis  Vinifera  Seed  Oil,  Glycine  Soja  Oil,  Sorbitan  Stearate,  Sucrose  Cocoate,
Butyrospermum Parkii Butter, Glyceryl Stearate, Argania Spinosa Kernel Oil, Simmondsia Chinensis
Seed  Oil,  Stearic  Acid,  Cetearyl  Alcohol,  Benzyl  Alcohol,  Betulin,  Tocopheryl  Acetate,  Aloe
Barbadensis Leaf Extract, Allantoin, Xanthan Gum, Dehydroacetic Acid, Calendula Officinalis Flower
Extract, Saponaria Officinalis Root Extract.
Pojemność: 50 ml.
Sugerowana cena detaliczna: 37 zł
Termin ważności od daty produkcji: 12 miesięcy.
PAO: 6 miesięcy.
Kod EAN: 5907502687171



ŁAGODZĄCY KREM POD OCZY
Naturalny,  łagodzący  krem  pod  oczy  przeznaczony  jest  do  codziennej  pielęgnacji  wrażliwej
i delikatnej skóry wokół oczu. W jego składzie znalazły się ekstrakty z kory brzozy, chabru bławatka
oraz świetlika, które działają łagodząco, kojąco i zmniejszają obrzęki. Dzięki specjalnie dobranej,
bezzapachowej  formule,  krem  poprawia  strukturę  skóry,  przywracając  jej  właściwy  poziom
nawilżenia oraz sprężystość. Usuwa objawy zmęczenia i zaczerwienienia, hamuje procesy starzenia
się skóry.
Sposób  użycia: cienką  warstwę  kremu  nanieść  na  oczyszczoną  skórę  wokół  oczu.  Na  noc
zastosować grubszą warstwę jako maseczkę poprawiającą kondycję skóry.
INCI:  Aqua,  Vitis  Vinifera  Seed  Oil,  Glycine  Soja  Oil,  Sorbitan  Stearate  and  Sucrose  Cocoate,
Butyrospermum Parkii  Butter,  Squalane,  Caprylic/Capric  Triglyceride,  Glyceryl  Stearate,  Argania
Spinosa Kernel Oil, Stearic Acid, Cetearyl Alcohol, Euphrasia Officinalis Extract, Centaurea Cyanus
Flower Extract, Benzyl Alcohol, Tocopheryl Acetate, Betulin, Xanthan Gum, Dehydroacetic Acid.
Pojemność: 30 ml.
Sugerowana cena detaliczna: 36 zł
Termin ważności od daty produkcji: 12 miesięcy.
PAO: 6 miesięcy.
Kod EAN: 5907502687157

REGENERUJĄCY KREM DO RĄK
Naturalny, regenerujący krem do rąk, zawierający tylko naturalne składniki, przeznaczony jest do
codziennej pielęgnacji  suchej i  zniszczonej skóry.  Doskonale nawilża i  odżywia,  nadaje dłoniom
gładkość, elastyczność i miękkość. W skład kremu wchodzą roślinne ekstrakty rumianku, brzozy
oraz aloesu o działaniu ochronnym, łagodzącym i przyspieszającym naturalną odnowę.
Sposób użycia: niewielką ilość kremu nanieść na skórę i delikatnie wmasować.
INCI: Aqua, Glycine Soja Oil, Glyceryl Stearate, Vitis Vinifera Oil, Sorbitan Stearate, Cetyl Alcohol,
Sucrose Cocoate,  Argania  Spinosa Kernel  Oil,  Butyrospermum Parkii  Butter,  Prunus Amygdalus
Dulcis  Oil,  Chamomila  Recutita  Flower  Extract,  Betulin,  Cera  Alba,  Benzyl  Alcohol,  Hippophae
Rhamnoides Oil, Aloe Barbadensis Leaf Extract, Dehydroacetic Acid,  Chamomila Recutita Oil.
Pojemność: 75 ml.
Sugerowana cena detaliczna: 21 zł
Termin ważności od daty produkcji: 12 miesięcy.
PAO: 6 miesięcy.
Kod EAN: 5907502687089



REGENERUJĄCY KREM DO STÓP
Naturalny, regenerujący krem do stóp, zawierający tylko naturalne składniki, przeznaczony jest do
codziennej  pielęgnacji  suchej  i  zniszczonej  skóry.  Intensywnie  i  głęboko  nawilża,  natłuszcza  i
zmiękcza zrogowaciały,  popękany naskórek.  W skład kremu wchodzą roślinne ekstrakty  aloesu
oraz brzozy, które łagodzą podrażnienia, a olejek rozmarynowy działa kojąco i odświeża skórę.
Sposób użycia: niewielką ilość kremu nanieść na skórę i delikatnie wmasować.
INCI:  Aqua,  Glycine Soja Oil,  Glyceryl  Stearate,  Vitis Vinifera Seed Oil,  Sorbitan Stearate,  Cetyl
Alcohol,  Sucrose  Cocoate,  Argania  Spinosa  Kernel  Oil,  Butyrospermum  Parkii  Butter,  Prunus
Amygdalus Dulcis Oil,  Laurus Nobilis Oil, Betulin, Stearic Acid, Benzyl Alcohol, Aloe Barbadensis
Leaf Extract, Dehydroacetic Acid, Rosmarinus Officinalis Oil, Limonene, Linalool.
Pojemność: 75 ml.
Sugerowana cena detaliczna: 21 zł
Termin ważności od daty produkcji: 12 miesięcy.
PAO: 6 miesięcy.
Kod EAN: 5907502687096



ODŻYWCZA POMADKA Z PEELINGIEM
Naturalna,  odżywcza pomadka,  zawierająca naturalne drobinki  ścierające w postaci  brązowego
cukru  trzcinowego.  Taki  peeling  delikatnie  złuszcza  i  doskonale  wygładza  usta.
W  składzie  pomadki  znajduje  się  bogaty  w  przeciwutleniacze  i  kwasy  NNKT  olej  z  wiesiołka
o właściwościach silnie regenerujących. Pozostałe oleje, wosk pszczeli i masła roślinne pielęgnują
delikatny naskórek ust, zapobiegają ich wysychaniu i pękaniu. Aktywny składnik – betulina – działa
kojąco na wszelkie podrażnienia, łagodzi objawy opryszczki.
Sposób użycia: pomadkę stosować kilka razy dziennie.
INCI:  Glycine Soja  Oil,  Cera  Alba,  Sucrose,  Lanolin,  Oenothera  Biennis  Oil,  Copernicia  Cerifera
(Carnauba) Wax, Theobroma Cacao Seed Butter, Butyrospermum Parkii Seed Butter, Betulin, Litsea
Cubeba Fruit Oil, Eugenia Caryophyllus Oil.
Waga: 4.6 g.
Sugerowana cena detaliczna: 12 zł
Termin ważności od daty produkcji: 12 miesięcy.
PAO: 6 miesięcy.
Kod EAN: 5907502687300

MIĘTOWA POMADKA Z PEELINGIEM
Miętowa pomadka peelingująca, zawiera naturalne drobinki ksylitolu (cukru brzozowego), który
złuszcza  i  wygładza.  Olej  słonecznikowy  i  oliwa  z  oliwek  intensywnie  nawilżają  i  regenerują
spierzchnięte  usta.  Wosk  pszczeli,  masło  karite  i  olej  rycynowy  pielęgnują  delikatny  naskórek,
zapobiegając wysychaniu i pękaniu. Zawartość eterycznego olejku miętowego pozostawia uczucie
ukojenia i orzeźwienia.
Sposób użycia: pomadkę stosować kilka razy dziennie.
INCI:  Helianthus Annus Seed Oil,  Cera Alba, Xylitol,  Olea Europaea Fruit Oil,  Ricinus Communis
Seed Oil, Butyrospermum Parkii Butter, Tocopheryl Acetate, Carnauba Wax, Mentha Piperita Oil.
Waga: 4.6 g.
Sugerowana cena detaliczna: 12 zł
Termin ważności od daty produkcji: 12 miesięcy.
PAO: 6 miesięcy.
Kod EAN: 5902249010787



BRZOZOWA POMADKA OCHRONNA Z BETULINĄ
Brzozowa pomadka ochronna z betuliną jest naturalna i zawiera tylko naturalne składniki. Masło
Shea (karite) i  masło kakaowe wygładzają i  uelastyczniają usta,  natomiast olej  sojowy,  jojoba i
wiesiołkowy nawilżają je oraz zapobiegają ich wysychaniu i pękaniu.  Pomadka stanowi doskonałą
barierę ochronną przed mrozem, wiatrem i promieniami słonecznymi. Aktywny składnik - betulina
- działa kojąco i regenerująco na wszelkie podrażnienia, łagodzi objawy opryszczki.
Sposób użycia: pomadkę stosować kilka razy dziennie.
INCI:  Glycine Soja Oil,  Cera Alba,  Lanolin,  Butyrospermum Parkii  Butter,  Simmondsia Chinensis
Seed Oil, Oeonthera Biennis Oil, Theobroma Cacao Seed Butter, Betulin, Carnauba Wax.
Waga: 4.6 g.
Sugerowana cena detaliczna: 12 zł
Termin ważności od daty produkcji: 12 miesięcy.
PAO: 6 miesięcy.
Kod EAN: 5907502687065

ROKITNIKOWA POMADKA OCHRONNA O ZAPACHU CYNAMONU
Rokitnikowa  pomadka  ochronna  o  zapachu  cynamonu  znakomicie  nawilża  i  natłuszcza  usta,
zapobiega ich pękaniu i wysychaniu. Doskonale chroni przed słońcem, wiatrem i mrozem. Zawiera
bogaty w witaminy i przeciwutleniacze olej rokitnikowy, sprawiając, że usta są odżywione, miękkie
i elastyczne. Aktywny składnik – betulina – działa kojąco i regenerująco na podrażnienia, łagodzi
objawy opryszczki. Pomadka posiada delikatny zapach cynamonu.
Sposób użycia: pomadkę stosować kilka razy dziennie.
INCI: Glycine Soja Oil, Cera Flava, Lanolin, Sea Buckthorn Oil, Butyrospermum parkii (Shea Butter),
Simmondsia  Chinensis  (Jojoba)  Seed  Oil,  Oeonthera  Biennis  (Evening  Primrose)  Seed  Oil,
Theobroma Cacao Seed Butter, Betulin, Cera Carnauba, Cinnamonum Zeylanicum Bark Oil.
Waga: 4.6 g.
Sugerowana cena detaliczna: 10.54 zł
Termin ważności od daty produkcji: 12 miesięcy.
PAO: 6 miesięcy.
Kod EAN: 5907502687072



BALSAM BRZOZOWY Z BETULINĄ
Skóra sucha, wrażliwa, szorstka i łuszcząca się wymaga długotrwałego nawilżenia i natłuszczenia.
Olej  z  pestek  winogron,  wiodący  składnik  balsamu brzozowego,  przywróci  uczucie  elastycznej,
miękkiej,  gładkiej  i  zdrowej  skóry,  a  betulina  zmniejszy  uczucie  swędzenia.  Balsam  brzozowy
z  betuliną  powstał  na  bazie  naturalnego  oleju  z  pestek  winogron,  bogatego  w  flawonoidy
i  antyutleniacze,  które wspomagają regenerację,  a przede wszystkim znacznie opóźniają  efekty
starzenia się skóry. Balsam nie zawiera kompozycji zapachowych - jest Naturalny, nadaje się do
każdego rodzaju skóry, szczególnie wrażliwej i skłonnej do uczuleń. Główne substancje aktywne -
betulina i kwas betulinowy, uzyskiwane z kory brzozy, łagodzą wszelkie podrażnienia i pobudzają
komórki do odnowy. Ekstrakt z aloesu przywraca skórze właściwy poziom nawilżenia, natomiast
dodatek witaminy E zabezpiecza ją przed negatywnym wpływem środowiska.
Sposób użycia: balsam rozprowadzać na oczyszczoną i suchą skórę.
INCI: Aqua, Vitis Vinifera Seed Oil, Caprylic/Capric Triglyceride, Sorbitan Stearate, Sucrose Cocoate,
Glyceryl Stearate, Stearic Acid, Cetearyl Alcohol, Benzyl Alcohol, Betulin, Tocopheryl Acetate, Aloe
Barbadensis Leaf Extract, Xanthan Gum, Dehydroacetic Acid.
Pojemność: 300 ml.
Sugerowana cena detaliczna: 40 zł
Termin ważności od daty produkcji: 12 miesięcy.
PAO: 6 miesięcy.
Kod EAN: 5907502687164



KOJĄCY BALSAM DO CIAŁA
Balsam  do  ciała  z  ekstraktami  z  brzozy  białej  oraz  krwawnika  pospolitego  przeznaczony
do  codziennej  pielęgnacji  skóry  podrażnionej,  wymagającej  regeneracji  i  ukojenia.  Regularne
stosowanie sprawia, że odzyskuje ona właściwe, długotrwałe nawilżenie i  równowagę, staje się
bardziej  odporna  na  działanie  szkodliwych  czynników.  Specjalnie  opracowana  kompozycja
składników  pozwala  odżywić  skórę  oraz  przywrócić  jej  miękkość  i  elastyczność.  Dzięki  lekkiej,
chłodzącej  formule  balsam doskonale się  rozprowadza i  wchłania,  pozostawiając  skórę  gładką,
nawilżoną i zrelaksowaną.
Wskazania: nanieść balsam na suchą i oczyszczoną skórę, delikatnie wmasować. Najlepiej używać
balsamu po kąpieli, kiedy skóra jest najbardziej podatna na wchłanianie kosmetyku.
Sposób  użycia:  nanieść  balsam  na  suchą  i  oczyszczoną  skórę,  delikatnie  wmasować.  Najlepiej
używać balsamu po kąpieli, kiedy skóra jest najbardziej podatna na wchłanianie kosmetyku.
INCI: Aqua, Vitis Vinifera Seed Oil, Caprylic/Capric Triglyceride, Glycerin, Sorbitan Stearate, Sucrose
Cocoate, Glyceryl Stearate, Stearic Acid, Cetearyl Acohol, Achillea Millefolium Extract, Tocopheryl
Acetate, Mentha Piperita Oil, Benzyl Alcohol, Betulin, Aloe Barbadensis Leaf Juice Powder, Xanthan
Gum, Dehydroacetic Acid, Limonene.
Pojemność: 300 ml.
Sugerowana cena detaliczna: 40 zł
Termin ważności od daty produkcji: 12 miesięcy.
PAO: 6 miesięcy.
Kod EAN: 5907502687225

NAWILŻAJĄCY BALSAM NA ROZSTĘPY
Utrzymanie gładkiej i jędrnej skóry całego ciała wymaga intensywnego nawilżania. Balsam do ciała,
opracowany pod kątem najbardziej wymagającej i wrażliwej skóry, zawiera betulinę oraz ekstrakt z
lukrecji  gładkiej,  które wzmacniają  włókna elastynowe i  kolagenowe, zapobiegając  rozstępom i
wiotczeniu  skóry.  Stosowany  codziennie  pielęgnuje  skórę  szorstką,  przesuszoną,  wymagającą
poprawy elastyczności. Specjalnie dobrana kompozycja składników zatrzymujących wodę w skórze
i  optymalnie  natłuszczających  pozwala  ją  odżywić  oraz  przywrócić  jej  miękkość
i  gładkość.  Lekka formuła balsamu doskonale się  rozprowadza i  wchłania,  pozostawiając  skórę
idealnie nawilżoną i jędrną.
Wskazania: Balsam polecany jest szczególnie kobietom w ciąży, po porodzie i matkom karmiącym,
a także osobom, narażonym na wahania wagi.
Sposób uzycia: nanieść balsam na suchą i oczyszczoną skórę, w miejsca narażone na wystąpienie
rozstępów  (uda,  pośladki,  brzuch,  ramiona,  piersi)  i  delikatnie  wmasować.  Najlepiej  używać
balsamu po kąpieli,  kiedy skóra jest najbardziej podatna na wchłanianie kosmetyku. W okresie
karmienia piersią nie stosować bezpośrednio przed karmieniem.
INCI: Aqua,  Vitis  Vinifera  Seed  Oil,  Caprylic/Capric  Triglyceride,  Oenothera  Biennis  Seed  Oil,
Theobroma  Cacao  Seed  Butter,  Urea,  Glycerin,  Sorbitan  Stearate,  Sucrose  Cocoate,  Glyceryl
Stearate,  Glycyrrhiza  Glabra  (Licorice)  Root  Extract,  Panthenol,  Tocopheryl  Acetate,  Cetearyl
Acohol, Benzyl Alcohol, Stearic Acid, Xanthan Gum, Betulin, Dehydroacetic Acid.



Pojemność: 300 ml.
Sugerowana cena detaliczna: 40 zł
Termin ważności od daty produkcji: 12 miesięcy.
PAO: 6 miesięcy.
Kod EAN: 5902249010794

LIPOWY PŁYN MICELARNY
Wyjątkowo  delikatny  i  jednocześnie  skuteczny,  naturalny  preparat,  który  dokładnie  oczyszcza
skórę.  Zawiera  ekstrakt  z  kwiatów  lipy  szerokolistnej,  który  wykazuje  działanie  nawilżające
i osłaniające, zwiększa elastyczność i sprężystość oraz odporność skóry na utratę wody. Ponadto
wyciąg  ten  polecany  jest  w  pielęgnacji  oczu,  łagodzi  podrażnienia  i  koi  zaczerwienioną  skórę.
Delikatny  składnik  myjący  pozwala  łatwo  usunąć  nawet  intensywny  i  wodoodporny  makijaż.
Po zastosowaniu kosmetyku skóra pozostaje gładka, czysta i świeża.
Sposób użycia: preparat nanieść na płatek kosmetyczny i delikatnie przetrzeć skórę twarzy, szyi
i dekoltu. Aby usunąć makijaż oczu, na zamkniętej powiece przytrzymać nasączony płatek i ściągać
w kierunku rzęs. W razie potrzeby czynność powtórzyć.
INCI:  Aqua,  Tilia  Platyphyllos  Flower  Extract,  Decyl  Glucoside,  Glycerin,  Panthenol,  Allantoin,
Hydrolyzed  Oats,  Aloe  Barbadensis  Leaf  Extract,  Lactic  Acid,  Phytic  Acid,  Benzyl  Alcohol,
Dehydroacetic Acid.
Pojemność: 200 ml.
Sugerowana cena detaliczna: 22 zł
Termin ważności od daty produkcji: 12 miesięcy.
PAO: 6 miesięcy.
Kod EAN: 5907502687317

NAGIETKOWA PIANKA MYJĄCA DO TWARZY
Naturalna, delikatnie kremowa pianka do mycia twarzy, do każdego typu cery. Zawiera bardzo 
łagodne detergenty, które skutecznie oczyszczają i nie podrażniają nawet najbardziej wrażliwej 
skóry. Ekstrakt z nagietka lekarskiego łagodzi wszelkie podrażnienia, a dodatek kwasu mlekowego 
gwarantuje utrzymanie fizjologicznego pH i równowagi bariery hydrolipidowej. 
Sposób użycia: Niewielką ilość pianki nanieść na zwilżoną skórę, a po umyciu spłukać. Można 
stosować ze szczoteczkami sonicznymi, gąbkami i myjkami.
INCI: Aqua, Cocamidopropyl Betaine, Coco-Glucoside, Glycerin, Calendula Officinalis Flower 
Extract, Lactic Acid, Glyceryl Oleate, Sodium Benzoate, Citrus Limonum Peel Oil, Citrus Grandis 
(Grapefruit) Peel Oil, Citrus Aurantium Bergamia Fruit Oil, Limonene.
Pojemność: 150 ml.
Sugerowana cena detaliczna: 22 zł
Termin ważności od daty produkcji: 12 miesięcy.
PAO: 6 miesięcy.
Kod EAN: 5902249014808



Pojemność: 150 ml.

Sugerowana cena detaliczna: 22 zł
RUMIANKOWY ŻEL DO TWARZY
Naturalny,  głęboko  oczyszczający  żel  do  mycia  twarzy  z  kwasem  salicylowym
(2%) o aktywnym działaniu antybakteryjnym. Zawiera bardzo łagodny, ale jednocześnie skuteczny
środek myjący,  który nie podrażnia nawet najbardziej  wrażliwej  skóry.  Usuwa zanieczyszczenia
i  nadmiar  sebum,  odblokowuje  pory  i  reguluje  procesy  odnowy komórek  naskórka.  Żel  został
wzbogacony olejkiem z rumianku lekarskiego, który posiada właściwości przeciwzapalne, gojące
i  łagodzące.  Systematyczne  stosowanie  pozwala  zachować  gładką,  miękką,  zdrową  skórę.
Do codziennej pielęgnacji cery zanieczyszczonej, z rozszerzonymi porami, trądzikowej.
Sposób użycia:  dozę żelu rozprowadzić na mokrej twarzy, omijając okolice oczu. Obficie spłukać
wodą.
INCI:  Aqua,  Lauryl  Glucoside,  Glycerin,  Salicylic  Acid,  Panthenol,  Sodium  Bicarbonate,  Sodium
Benzoate, Chamomilla Recutita Flower Oil, Cocamidepropyl Betaine.
Pojemność: 150 ml.
Sugerowana cena detaliczna: 22 zł
Termin ważności od daty produkcji: 12 miesięcy.
PAO: 6 miesięcy.
Kod EAN: 5907502687201

TYMIANKOWY ŻEL DO TWARZY
Naturalny,  oczyszczający  żel  do  mycia  twarzy  z  kwasem  jabłkowym  o  aktywnym  działaniu
wygładzającym  i  rozjaśniającym.  Zawiera  bardzo  łagodny,  ale  jednocześnie  skuteczny  środek
myjący, który nie podrażnia nawet najbardziej wrażliwej skóry. Usuwa zanieczyszczenia i nadmiar
sebum, delikatnie złuszcza martwy naskórek i reguluje procesy odnowy jego komórek. Żel został
wzbogacony  olejkiem  i  ekstraktem  z  tymianku,  które  posiadają  właściwości  przeciwzapalne
i  kojące.  Systematyczne stosowanie pozwala zachować gładką,  zdrową skórę o równomiernym
kolorycie.
Do codziennej pielęgnacji cery łuszczącej się, zaczerwienionej i podrażnionej.
Sposób użycia:  dozę żelu rozprowadzić na mokrej twarzy, omijając okolice oczu. Obficie spłukać
wodą.
INCI:  Aqua,  Lauryl  Glucoside,  Cocamidopropyl  Betaine,  Glycerin,  Thymus  Vulgaris  Extract,
Panthenol, Malic Acid, Sodium Bicarbonate, Sodium Benzoate, Thymus vulgaris (Thyme) Oil.
Pojemność: 150 ml.
Sugerowana cena detaliczna: 22 zł
Termin ważności od daty produkcji: 12 miesięcy.
PAO: 6 miesięcy.
Kod EAN: 5907502687218



ARNIKOWE MLECZKO OCZYSZCZAJĄCE
Naturalne, delikatne mleczko oczyszczające, przeznaczone do każdego rodzaju cery, szczególnie
wrażliwej,  cienkiej  i  przesuszonej.  Łagodnie  usuwa  wszelkie  zanieczyszczenia
i makijaż (również wodoodporny). Zawiera wyciągi z kwiatów arniki górskiej i kory brzozy białej
o działaniu antyoksydacyjnym, wzmacniającym kruche naczynka i opóźniającym procesy starzenia.
Połączenie składników nawilżających i regenerujących zapewnia skórze właściwą ochronę, dając jej
uczucie  świeżości  i  ukojenia.  W  składzie  mleczka  znajduje  się  także  olej  rycynowy
o właściwościach wzmacniających brwi i rzęsy. Produkt bezzapachowy, o pH neutralnym dla skóry,
nie zawiera detergentów.
Sposób użycia: dozę mleczka rozprowadzić na mokrej twarzy i wmasowywać delikatnie okrężnymi
ruchami. Zmyć wodą lub przy użyciu wacika zwilżonego tonikiem.
INCI:  Aqua, Glycine Soja (Soybean) Oil, Ricinus Communis Seed Oil, Glycerin, Sorbitan Stearate,
Sucrose Cocoate, Panthenol, Arnica Montana Flower Extract, Tocopheryl Acetate, Betulin, Cetearyl
Alcohol, Benzyl Alcohol, Dehydroacetic Acid.
Pojemność: 150 ml.
Sugerowana cena detaliczna: 24 zł
Termin ważności od daty produkcji: 12 miesięcy.
PAO: 6 miesięcy.
Kod EAN: 5907502687232

HIBISKUSOWY TONIK DO TWARZY
Naturalny,  delikatny  tonik  do  twarzy,  z  ekstraktami  hibiskusa  i  aloesu o  działaniu  ochronnym,
rewitalizującym i wzmacniającym, przeznaczony do każdego rodzaju cery. Dzięki dużej zawartości
składników  nawilżających,  skutecznie  zabezpiecza  skórę  przed  utratą  wilgoci,  zapewniając
jej odpowiedni poziom nawodnienia. Tonik o lekkiej żelowej formule odświeża i zmiękcza, łagodzi
podrażnienia. Uzupełnia demakijaż, może być stosowany wielokrotnie w ciągu dnia na twarz, szyję
i  dekolt.  Pozostawia skórę wyraźnie czystą i  promienną,  przygotowując  ją  do dalszych etapów
pielęgnacji.



Sposób użycia:  tonik  rozprowadzić   na  twarzy,  szyi   i  dekolcie  za  pomocą wacika.  Pozostawić
do całkowitego wchłonięcia, a następnie zaaplikować odpowiedni krem.
INCI:  Aqua, Hibiscus Rosa-Sinensis Flower Extract, Glycerin, Xylitol, Panthenol, Aloe Barbadensis
Leaf Extract, Coco-Glucoside, Benzyl Alcohol, Xanthan Gum, Phytic Acid, Dehydroacetic Acid.
Pojemność: 150 ml.
Sugerowana cena detaliczna: 21 zł
Termin ważności od daty produkcji: 12 miesięcy.
PAO: 6 miesięcy.
Kod EAN: 5907502687256

OCZYSZCZAJĄCY PEELING DO TWARZY
Naturalny, kremowy peeling z korundem przeznaczony do oczyszczania skóry ze skłonnością do
przetłuszczania,  z  rozszerzonymi  porami.  Drobinki  ścierające  są  mocne  i  doskonale  złuszczają
martwy naskórek. Peeling zawiera ekstrakt ze skrzypu polnego o działaniu normalizującym pracę
gruczołów  łojowych,  łagodzącym  podrażnienia  i  przyspieszającym  regenerację.  Stosowany
systematycznie dotlenia skórę,  poprawia jej  ogólny stan,  zmniejsza pory i  reguluje wydzielanie
sebum.
Peeling posiada zapach olejku z liści drzewa herbacianego.
Sposób użycia:  stosować 1-2 razy w tygodniu, w zależności od potrzeb i zanieczyszczenia skóry.
Masować delikatnie skórę twarzy ok. 2 minuty, omijając okolice oczu, po czym dokładnie spłukać
ciepłą wodą. Nie zaleca się stosować peelingu przy zaostrzonych objawach trądziku.
INCI:  Aqua,  Alumina,  Glycine  Soya  Oil,  Butyrospermum Parkii  Butter,  Glycerin,  Caprylic/Capric
Trigliceryde,  Glyceryl  Stearate,  Sorbitan  Stearate,  Sucrose  Cocoate,  Vitis  Vinifera  Seed  Oil,
Equisetum Arvense Extract, Cera Alba, Cetyl Alcohol, Benzyl Alcohol, Xanthan Gum, Dehydroacetic
Acid, Melaleuca Alternifolia Leaf Oil.
Pojemność: 75 ml.
Sugerowana cena detaliczna: 25 zł
Termin ważności od daty produkcji: 12 miesięcy.
PAO: 6 miesięcy.
Kod EAN: 5907502687331



WYGŁADZAJĄCY PEELING DO TWARZY
Naturalny  peeling  z  korundem,  stworzony  na  bazie  oleju  palmowego,  przeznaczony
do  oczyszczania  skóry  suchej,  dojrzałej,  zmęczonej,  wymagającej  odnowy.  Drobinki  ścierające
są  mocne,  ale  w  połączeniu  z  delikatną  formułą,  skutecznie  złuszczają  martwy  naskórek,
nie  wywołując  podrażnień.  Peeling  zawiera  także  cenny  olej  słonecznikowy,  który  działa
przeciwrodnikowo, opóźniając efekty starzenia. Systematycznie stosowany zwiększa wchłanianie
substancji aktywnych, ujednolica koloryt, a dzięki pobudzeniu mikrokrążenia zwiększa odżywienie
skóry i jej szybszą odnowę. Peeling posiada delikatny, odświeżający zapach olejku z werbeny.
Sposób użycia: stosować 1-2 razy w tygodniu, w zależności od potrzeb. Masować delikatnie skórę
twarzy ok. 2 minuty, omijając okolice oczu, po czym dokładnie spłukać ciepłą wodą. Nie zaleca
się stosować peelingu przy cerze naczynkowej, z objawami trądziku różowatego.
INCI: Elaeis  Guineensis  Oil,  Alumina,  Cera Alba,  Lauryl  Glucoside,  Zea Mays Starch,  Helianthus
Annus Seed Oil, Tocopheryl Acetate, Benzyl Alcohol, Dehydroacetic Acid, Litsea Cubeba Fruit Oil,
Limonene.
Pojemność: 75 ml.
Sugerowana cena detaliczna: 25 zł
Termin ważności od daty produkcji: 12 miesięcy.
PAO: 6 miesięcy.
Kod EAN: 5907502687348

ENZYMATYCZNY PEELING DO TWARZY
Preparat  złuszczający  działający  w  oparciu  o  proces  proteolizy  martwych  komórek  naskórka.
Wyjątkowa formuła, bogata w silnie odżywcze i nawilżające oleje oraz masła, pozwala zachować
100% aktywność  enzymów bromelainy  i  papainy.  Peeling delikatnie,  ale  skutecznie  rozpuszcza
martwe,  zrogowaciałe  komórki,  wygładza  i  poprawia  strukturę  skóry,  ujednolica  koloryt  cery.
Dzięki  tylko  powierzchownemu  działaniu  nie  podrażnia,  może  być  stosowany  w  przypadku
nadwrażliwości  i  rozszerzonych  naczynek,  u  osób  które  nie  tolerują  zabiegów  mechanicznych
i/lub  eksfoliacji  kwasami.  Peeling  posiada  zapach  olejków  cytrynowego,  geraniowego  i  trawy
cytrynowej.
Sposób  użycia:  nanieść  niewielką  ilość  produktu  na  wilgotną  skórę,  omijając  okolice  oczu
i masować minimum 3-5 minut. Co jakiś czas zwilżać dłonie wodą i kontynuować masaż. Dokładnie
spłukać ciepłą wodą. Stosować 1-2 razy w tygodniu, w zależności od potrzeb. Uwaga: po nałożeniu
może pojawić się lekkie uczucie szczypania, co jest naturalne w przypadku stosowania na skórę
enzymów. Przy dużym dyskomforcie należy jednak preparat zmyć szybciej.
INCI:  Prunus  Amygdalus  Dulcis  Oil,  Elaeis  Guineensis  Oil,  Theobroma  Cacao  Seed  Oil,
Butyrospermum  Parkii  Butter,  Glyceryl  Stearate,  Lauryl  Glucoside,  Papain,  Bromelain,
Hydroxystearic Acid, Cymbopogon Schoenanthus Oil, Tocopheryl Acetate, Pelargonium Graveolens
Oil,  Citrus  Limonum Peel  Oil,  Allantoin,  Benzyl  Alcohol,  Dehydroacetic  Acid,  Citral,  Citronellol,
Geraniol, Limonene, Linalool.



Pojemność: 75 ml.
Sugerowana cena detaliczna: 30 zł
Termin ważności od daty produkcji: 12 miesięcy.
PAO: 6 miesięcy.
Kod EAN: 5902249010428

DELIKATNY ŻEL DO CIAŁA
Naturalny,  delikatny  żel  do  mycia  ciała  z  orzeźwiającą  nutą  zapachową,  pochodzącą
od naturalnego olejku eterycznego z mięty pieprzowej. Zawiera bardzo łagodne, ale jednocześnie
skuteczne środki  myjące,  które nie  podrażniają  nawet najbardziej  wrażliwej  skóry.  Żel  posiada
fizjologiczne pH, łatwo tworzy pianę,  dokładnie oczyszczając skórę i  ją odświeżając.  W składzie
znalazły się składniki o działaniu łagodzącym i regenerującym, a dodatek gliceryny oraz mocznika
zapewnia ochronę przed wysuszeniem. Codzienne stosowanie żelu pod prysznicem, czy w czasie
kąpieli, pozwala na odprężenie i ukojenie zmysłów, a skórę pozostawia miękką i w dobrej kondycji.
Delikatny zapach olejku z mięty pieprzowej.
Sposób użycia: codzienna pielęgnacja każdego rodzaju skóry w czasie kąpieli  i  pod prysznicem.
Niewielką ilość żelu nanieść na gąbkę lub myjkę, delikatnie rozsmarować zwilżoną skórę kolistymi
ruchami, aż do uzyskania piany. Dokładnie spłukać wodą.
INCI: Aqua, Lauryl Glucoside, Cocamidopropyl Betaine, Glycerin, Coco-Glucoside, Urea, Panthenol,
Cyamopsis Tetragonoloba Gum, Lactic Acid, Allantoin, Sodium Benzoate, Mentha Piperita Oil.
Pojemność: 300 ml.
Sugerowana cena detaliczna: 21 zł
Termin ważności od daty produkcji: 12 miesięcy.
PAO: 6 miesięcy.
Kod EAN: 5907502687287



KREMOWY ŻEL DO CIAŁA
Naturalny,  kremowy  żel  do  mycia  ciała  z  cytrusową  nutą  zapachową,  pochodzącą
od  naturalnego  olejku  eterycznego  z  werbeny  egzotycznej.  Zawiera  bardzo  łagodne,
ale jednocześnie skuteczne środki myjące, które nie podrażniają nawet najbardziej wrażliwej skóry.
Żel posiada fizjologiczne pH, łatwo tworzy pianę, dokładnie oczyszczając skórę i ją odświeżając.
W składzie znalazły się składniki  o działaniu zmiękczającym i odbudowującym barierę lipidową,
a ekstrakt z liści ruty zwyczajnej poprawia kondycję skóry skłonnej do zaczerwienienia. Codzienne
stosowanie żelu pod prysznicem, czy w czasie kąpieli, wspomaga regenerację przesuszonej skóry,
pozostawiając  ją elastyczną i  gładką.  Żel  do ciała posiada delikatny,  cytrusowy zapach olejku z
werbeny egzotycznej.
Sposób użycia:  codzienna pielęgnacja każdego rodzaju skóry w czasie kąpieli  i  pod prysznicem.
Niewielką ilość żelu nanieść na gąbkę lub myjkę, delikatnie rozsmarować zwilżoną skórę kolistymi
ruchami, aż do uzyskania piany. Dokładnie spłukać wodą.
INCI:  Aqua,  Lauryl  Glucoside,  Cocamidopropyl  Betaine,  Glycerin,  Persea  Gratissima  Butter,
Panthenol, Ruta Graveolens Leaf Extract, Lactic Acid, Glyceryl Oleate, Cyamopsis Tetragonoloba
Gum, Sodium Benzoate, Hippophae Rhamnoides Oil, Litsea Cubeba Fruit Oil.
Pojemność: 300 ml.
Sugerowana cena detaliczna: 23 zł
Termin ważności od daty produkcji: 12 miesięcy.
PAO: 6 miesięcy.
Kod EAN: 5907502687294

ŁAGODNY ŻEL DO HIGIENY INTYMNEJ
Naturalny, łagodny żel do codziennej pielęgnacji, pozwala utrzymać fizjologiczną równowagę skóry
i błon śluzowych miejsc intymnych. Zawiera bardzo delikatne, ale jednocześnie skuteczne składniki
myjące. Gliceryna i panthenol zapobiegają wysuszeniu, koją i łagodzą. Ekstrakty z kory dębu i babki
lancetowatej  działają  przeciwzapalnie,  ściągająco  i  antyseptycznie.  Kwas  mlekowy  zapewnia
odpowiednio  niskie  pH  (3.9),  przywraca  naturalną  mikroflorę  bakteryjną,  zmniejszając  ryzyko
infekcji  i  chroniąc  przed  podrażnieniami.  Żel  stosowany regularnie  zapewnia uczucie  czystości,
świeżości i komfortu. Posiada delikatny zapach szałwii muszkatołowej.
Sposób użycia: dozę żelu rozprowadzić na mokrej dłoni, umyć miejsca intymne i dokładnie spłukać
ciepłą wodą.
INCI:  Aqua, Lauryl Glucoside, Glycerin, Lactic Acid, Cocamidopropyl Betaine, Quercus Robur Bark
Extract,  Plantago  Lanceolata  Leaf  Extract,  Panthenol,  Coco-Glucoside,  Glyceryl  Oleate,  Sodium
Benzoate, Salvia Sclarea Oil.
Pojemność: 300 ml.
Sugerowana cena detaliczna: 22 zł
Termin ważności od daty produkcji: 12 miesięcy.



PAO: 6 miesięcy.
Kod EAN: 5907502687249

NAWILŻAJĄCY ŻEL DO MYCIA RĄK
Naturalny,  delikatny  żel  myjący,  do  codziennej  pielęgnacji  rąk.  Zamiast  tradycyjnego  mydła,
zawiera  bardzo  łagodne  detergenty,  które  skutecznie  oczyszczają  i  nie  podrażniają  nawet
najbardziej wrażliwej skóry. Ekstrakt z liści podbiału pospolitego posiada właściwości nawilżające
i  ochronne,  przyspiesza  regenerację  skóry  i  łagodzi  zaczerwienienia.  Gliceryna,  panthenol
i  mocznik  przywracają  skórze  miękkość,  gładkość  i  zapobiegają  wysuszeniu.  Żel  posiada
fizjologiczne pH, a dodatek naturalnego olejku pomarańczowego tonizuje i pozostawia na dłoniach
uczucie pachnącej świeżości. Posiada zapach olejku pomarańczowego.
Sposób  użycia:  dozę  żelu  rozprowadzić  na  mokrych  dłoniach,  spienić  i  zmyć  ciepłą  wodą.
Po każdym myciu zaleca się aplikację odpowiedniego kremu do rąk.
INCI: Aqua, Lauryl Glucoside, Cocamidopropyl Betaine, Coco-Glucoside, Glycerin, Tussilago Farfara
Leaf  Extract,  Panthenol,  Lactic  Acid,  Sodium  Benzoate,  Cyamopsis  Tetragonoloba  Gum,  Urea,
Citrus Aurantium Dulcis Oil, Limonene.
Pojemność: 300 ml.
Sugerowana cena detaliczna: 20 zł
Termin ważności od daty produkcji: 12 miesięcy.
PAO: 6 miesięcy.
Kod EAN: 5907502687324

NAWILŻAJĄCY ŻEL DO MYCIA RĄK – OPAKOWANIE UZUPEŁNIAJĄCE
Naturalny,  delikatny  żel  myjący,  do  codziennej  pielęgnacji  rąk.  Zamiast  tradycyjnego  mydła,
zawiera  bardzo  łagodne  detergenty,  które  skutecznie  oczyszczają  i  nie  podrażniają  nawet
najbardziej wrażliwej skóry. Ekstrakt z liści podbiału pospolitego posiada właściwości nawilżające
i  ochronne,  przyspiesza  regenerację  skóry  i  łagodzi  zaczerwienienia.  Gliceryna,  panthenol
i  mocznik  przywracają  skórze  miękkość,  gładkość  i  zapobiegają  wysuszeniu.  Żel  posiada
fizjologiczne pH, a dodatek naturalnego olejku pomarańczowego tonizuje i pozostawia na dłoniach
uczucie pachnącej świeżości. Posiada zapach olejku pomarańczowego.
Sposób  użycia:  dozę  żelu  rozprowadzić  na  mokrych  dłoniach,  spienić  i  zmyć  ciepłą  wodą.
Po każdym myciu zaleca się aplikację odpowiedniego kremu do rąk.
INCI: Aqua, Lauryl Glucoside, Cocamidopropyl Betaine, Coco-Glucoside, Glycerin, Tussilago Farfara
Leaf  Extract,  Panthenol,  Lactic  Acid,  Sodium  Benzoate,  Cyamopsis  Tetragonoloba  Gum,  Urea,
Citrus Aurantium Dulcis Oil, Limonene.
Pojemność: 2000 ml.
Sugerowana cena detaliczna: 69 zł
Termin ważności od daty produkcji: 12 miesięcy.
PAO: 6 miesięcy.
Kod EAN: 5907502687324



ZIOŁOWY PŁYN DO PŁUKANIA JAMY USTNEJ
Naturalny  ekstrakty  (szałwia,  mięta,  rozmaryn,  goździki)  oraz  łagodzącą  alantoinę.  Szybko  i
skutecznie  oczyszcza  z  resztek  pokarmowych,  a  dzięki  zawartości  olejku  eterycznego  z  mięty
pieprzowej  mocno  odświeża  oddech  i  zapobiega  powstawaniu  osadu.  Jest  preparatem  bez
dodatku  alkoholu,nie  podrażnia  błony  śluzowej,  wrażliwych  dziąseł  i  zębów.  Ksylitol  (cukier
brzozowy)  wspomaga  remineralizację  szkliwa,  pozwala  utrzymać  prawidłowe pH,  dzięki  czemu
płyn jest pomocnyw profilaktyce próchnicy.

Sposób  użycia: stosować  płyn  po  każdorazowym  myciu  zębów  lub  w  celu  odświeżenia  przez
min. 30 sekund. Do płukania ust wystarczającą porcją jest doza 10 ml płynu.
INCI:  Aqua, Glycerin, Sodium Bicarbonate, Xylitol, Salvia Officinalis Leaf Extract, Mentha Piperita
Leaf Extract, Rosmarinus Officinalis Leaf Extract, Eugenia Caryophyllus Flower Extract, Allantoin,
Sodium Benzoate, Citric Acid, Cocamidopropyl Betaine, Mentha Piperita Oil, Limonene.
Pojemność: 500 ml.
Sugerowana cena detaliczna: 23 zł
Termin ważności od daty produkcji: 12 miesięcy.
PAO: 6 miesięcy.
Kod EAN: 5907502687379

BALSAM MYJĄCY DO WŁOSÓW Z BETULINĄ
Naturalny,  przeznaczony  do  pielęgnacji  każdego  rodzaju  włosów,  szczególnie  słabych,
zniszczonych,  pozbawionych  blasku,  z  tendencją  do  wypadania.  Zawiera  bardzo  łagodne,
ale jednocześnie skuteczne środki myjące, które nie podrażniają nawet najbardziej wrażliwej skóry
głowy. Unikalne połączenie oleju jojoba i  masła karite z naturalnymi składnikami nawilżającymi
zapewnia włosom ochronę przed wysuszeniem i niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Przy
regularnym  stosowaniu  normalizuje  stan  skóry  głowy,  a  włosom  nadaje  miękkość,  gładkość
i lekkość bez efektu puszenia. Posiada delikatny zapach olejku rozmarynowego.
Sposób użycia: rozprowadzić szampon na mokrych włosach i spienić wmasowując w skórę głowy.
Dokładnie spłukać. W razie potrzeby można czynność powtórzyć.
INCI:  Aqua,  Coco-Glucoside,  Decyl  Glucoside,  Mel  Extract,  Cocamidopropyl  Betaine,
Butyrospermum  Parkii  Butter,  Panthenol,  Simmondsia  Chinensis  Seed  Oil,  Cyamopsis
Tetragonoloba  Gum,  Glyceryl  Oletate,  Lactic  Acid,  Betulin,  Sodium  Benzoate,  Rosmarinus
Officinalis Leaf Oil.
Pojemność: 300 ml.
Sugerowana cena detaliczna: 35 zł
Termin ważności od daty produkcji: 12 miesięcy.
PAO: 6 miesięcy.
Kod EAN: 5907502687263



ODBUDOWUJĄCY SZAMPON PSZENICZNO-OWSIANY
Naturalny,  przeznaczony  do  pielęgnacji  każdego  rodzaju  włosów,  szczególnie  osłabionych
i wymagających regeneracji. Zawiera bardzo łagodne, ale jednocześnie skuteczne środki myjące,
które  nie  podrażniają  nawet  najbardziej  wrażliwej  skóry  głowy.  Hydrolizaty  pszenicy  i  owsa
to  niskocząsteczkowe  źródło  protein,  wiążą  wilgoć,  wnikają  do  korzeni  włosów,  odbudowując
je aż po same końcówki. Dzięki składnikom silnie nawilżającym szampon zapobiega przesuszeniu,
łagodzi  podrażnienia  skóry  głowy.  Przy  regularnym  stosowaniu  wzmacnia  włosy,  poprawia
ich elastyczność i sprawia, że są bardziej odporne na uszkodzenia i rozdwajanie.  Produkt posiada
delikatny zapach olejku z trawy cytrynowej.
Sposób użycia: rozprowadzić szampon na mokrych włosach i spienić wmasowując w skórę głowy.
Dokładnie spłukać. W razie potrzeby można czynność powtórzyć.
INCI:  Aqua, Lauryl  Glucoside, Cocamidopropyl  Betaine, Mel Extract,  Coco-Glucoside, Panthenol,
Hydrolyzed Oats, Hydrolyzed Wheat Protein, Cyamopsis Tetragonoloba Gum, Lactic Acid, Sodium
Benzoate, Cymbopogon Schoenanthus Oil, Citral.
Pojemność: 300 ml.
Sugerowana cena detaliczna: 29 zł
Termin ważności od daty produkcji: 12 miesięcy.
PAO: 6 miesięcy.
Kod EAN: 5907502687270

WYGŁADZAJĄCA ODŻYWKA DO WŁOSÓW
Wygładzająca odżywka na bazie ekstraktu z łopianu przeznaczona jest do każdego rodzaju włosów.
Zawiera  składniki  wzmacniające,  nawilżające  i  odbudowujące,  dzięki  którym  włosy  nabierają
blasku, ładnie się układają, są gładkie i elastyczne. Olej z pestek winogron, oliwa z oliwek i olej
arganowy  chronią  przed  wysuszeniem  i  uszkodzeniami.  Dodatkowo  cukier  i  panthenol
(humektanty) zatrzymują wilgoć i pozwalają uzyskać odpowiednią objętość fryzury, bez obciążenia.
Stosowanie odżywki po każdym myciu włosów zapewnia efekt idealnie miękkich, wygładzonych
i  pełnych  blasku  włosów.  Wygładzająca  odżywka  do  włosów  posiada  delikatny  zapach  olejku
sosnowego.
Sposób  użycia: na  umyte  włosy  nałożyć  odżywkę  na  całej  długości  włosów  na  ok.  2  minuty
i dokładnie spłukać. Można dodatkowo wmasować odżywkę w skórę głowy, aby wzmocnić cebulki
włosów. Stosować po każdym myciu.
INCI: Aqua, Cetyl Alcohol, Sucrose, Vitis Vinifera Seed Oil, Olea Europaea Fruit Oil, Glycerin, Stearic
Acid,  Arctium Lappa  Extract,  Panthenol,  Decyl  Glucoside,  Argania  Spinosa  Kernel  Oil,  Glyceryl
Oleate, Lactic Acid, Cyamopsis Tetragonoloba Gum, Sodium Benzoate, Cocamidopropyl Betaine,
Pinus Silvestris Oil.
Pojemność: 300 ml.



Sugerowana cena detaliczna: 31 zł
Termin ważności od daty produkcji: 12 miesięcy.
PAO: 6 miesięcy.
Kod EAN: 5907502687355

LNIANA MASKA DO WŁOSÓW
Naturalna  maska  do  włosów  z  ekstraktem  z  nasion  lnu  zwyczajnego  i  olejem  kokosowym
przeznaczona jest do pielęgnacji włosów suchych i łamliwych. Jest bogata w składniki nawilżające
i  odżywcze,  pozwala  poprawić  wygląd  i  kondycję  włosów.  Olej  kokosowy,  dzięki  swoim
wyjątkowym  właściwościom,  wykazuje  zdolność  przenikania  do  struktury  włosa,  zwiększa
nawilżenie końcówek, zapobiega także ich rozdwajaniu się. Związki śluzowe, zawarte w nasionach
lnu, powlekają i  chronią włosy, znakomicie je wygładzając.  Nałożenie maski  po umyciu ułatwia
rozczesanie włosów, zapewnia efekt miękkich, lekkich i  lśniących kosmyków. Stosowanie maski
jako  kompresu,  przed  myciem,  zdecydowanie  poprawia  nawilżenie  i  zwiększa  elastyczność
włosów.
Sposób  użycia: na  umyte  włosy  nałożyć  maskę  na  całej  długości  włosów  i  spłukać
po ok. 2 minutach. Można stosować po każdym myciu włosów. Jako kompres regenerujący: przed
myciem wetrzeć maskę we włosy, owinąć ręcznikiem na min. pół godziny. Następnie dokładnie
spłukać i umyć włosy szamponem. Stosować 1-2 razy w tygodniu.
INCI: Aqua, Linum Usitatissimum Seed Extract, Cetyl Alcohol, Cocos Nucifera Oil, Sucrose, Glycerin,
Vitis  Vinifera  Seed  Oil,  Stearic  Acid,  Panthenol,  Decyl  Glucoside,  Lactic  Acid,  Glyceryl  Oleate,
Cyamopsis Tetragonoloba Gum, Tocopheryl Acetate, Cocamidopropyl Betaine, Sodium Benzoate.
Pojemność: 150 ml.
Sugerowana cena detaliczna: 32 zł
Termin ważności od daty produkcji: 12 miesięcy.
PAO: 6 miesięcy.
Kod EAN: 5907502687362

BETULECO – zawiesina



Betuleco jest preparatem zawierającym 2% ekstraktu z kory brzozy o działaniu przyspieszającym
regenerację skóry. Może być stosowany do przemywania skóry trądzikowej, łojotokowej, a także
z występującymi zmianami o podłożu alergicznym i niealergicznym. Substancje aktywne wyciągu
z  kory  brzozy  (betulina,  kwas  betulinowy  i  lupeol)  posiadają  właściwości  antybakteryjne
i przeciwgrzybicze, wzmacniają strukturę włosów, stymulują cebulki do wzrostu. Betuleco można
używać przy osłabionych i wypadających włosach, przy łupieżu łojotokowym.
Sposób użycia: nanieść preparat miejscowo na skórę za pomocą nasączonego wacika lub gazy.
W skórę głowy wcierać preparat rozcieńczony z przegotowaną wodą w stosunku 1:10.
INCI: Aqua, Alcohol, Betulin.
Pojemność: 110 ml.
Sugerowana cena detaliczna: 74.80 zł
Termin ważności od daty produkcji: 24 miesiące.
PAO: 6 miesięcy.
Kod EAN: 5907502687003

NATURALNA PASTA DO ZĘBÓW
Naturalna  pasta,  przeznaczona do codziennego mycia zębów u dorosłych i  dzieci.  Nie  zawiera
fluoru ani jego pochodnych. Jest bogata w ekstrakty ziołowe (szałwia, mięta, rozmaryn, goździki),
ksylitol,  który  zapobiega  próchnicy  i  łagodzącą  alantoinę.  Dokładnie
i  bezpiecznie  oczyszcza  dzięki  niskocząsteczkowym  składnikom  ścierającym,  a  olejki  eteryczne
z mięty pieprzowej i eukaliptusa mocno odświeżają oddech.
Sposób użycia: niewielką ilością  pasty  szczotkować  zęby przez 2-3  minuty  minimum dwa razy
dziennie, a najlepiej po każdym posiłku.
INCI: Aqua, Glycerin, Alumina Silicate, Sorbitol, Xylitol, Cocamidopropyl Betaine, Sodium Benzoate,
Mentha Piperita Leaf  Extract,  Salvia Officinalis Leaf Extract,  Rosmarinus Officinalis Leaf Extract,
Eugenia  Caryophyllus  Flower  Extract,  Mentha  Piperita  Oil,  Hydroxyethylocellulose,  Allantoin,
Eucalyptus Globulus Leaf Oil, Limonene.
Pojemność: 100 ml.
Sugerowana cena detaliczna: 19 zł
Termin ważności od daty produkcji: 12 miesięcy.
PAO: 6 miesięcy.
Kod EAN: 5902249010688



ŻEL PUNKTOWY NA WYPRYSKI
Naturalny,  nie  zawierający  konserwantów,  punktowy  preparat  przeciw  niedoskonałościom
(pojedyncze  wypryski,  trądzik)  skutecznie  redukuje  zmiany  skórne,  znacznie  przyspieszając
regenerację  skóry.  Do  stosowania  miejscowego  nawet  w  przypadku  cery  wrażliwej.  Zawiera
5% olejku z drzewa herbacianego o działaniu antybakteryjnym.
Sposób użycia: niewielką dozę żelu nanieść punktowo na zmiany skórne kilka razy dziennie.
INCI: Aqua,  Melaleuca Alternifolia Leaf  Oil,  Glycerin,  Hydroxyethylocellulose,  Propanediol,  Aloe
Barbadensis Leaf Extract, Panthenol, Allantoin, Decyl Glucoside.
Składniki:  Woda,  olejek  eteryczny  z  drzewa  herbacianego.  gliceryna,  hydroksyetyloceluloza,
propanediol, ekstrakt z aloesu, panthenol, alantoina, glukozyd decylowy.
Pojemność: 15 ml.
Sugerowana cena detaliczna: 20 zł
Termin ważności od daty produkcji: 12 miesięcy.
PAO: 6 miesięcy.
Kod EAN: 5902249010695



Termin ważności od daty produkcji: 12 miesięcy.
PAO: 6 miesięcy.
Kod EAN: 5902249010619

NATURALNY DEZODORANT ZIOŁOWY  
Dezodorant  bez  soli  aluminium  i  alkoholu,  zawierający  skuteczne  składniki  absorbujące  pot  i
hamujące rozwój bakterii, niwelujące jednocześnie nieprzyjemny zapach. Ekstrakt z kory dębu o
właściwościach  ściągających  oraz  kombinacja  naturalnych  olejków  eterycznych  o  ziołowym
aromacie pozwala czuć się świeżo i komfortowo przez dłuższy czas. 
Ingredients/INCI: Aqua,  Triethyl  Citrate,  Helianthus  Annus  Seed  Oil,Glycerin,Glyceryl  Stearate
Citrate, Propanediol, Oryza Sativa Starch, Zinc Ricinoleate, Squalane, Panthenol, Quercus Robur
Bark Extract, Allantoin, Tocopheryl Acetate, Xanthan Gum, Hydroxyethylcellulose, Citrus Limonum
Peel Oil, Litsea Cubeba Fruit Oil, Mentha Piperita Oil, Melaleuca Alternifolia Leaf Oil, Salvia Sclarea
Oil, Benzyl Alcohol, Dehydroacetic Acid, Limonene, Citral, Citronellol, Linalool,           Geraniol. 
Sposób użycia: Nakładać na oczyszczoną skórę pod pachami, w zależności od potrzeb. 
Pojemność: 50 ml. 
Sugerowana cena detaliczna: 30 zł 
Termin ważności od daty produkcji: 12 miesięcy. 
PAO: 6 miesięcy. 
Kod EAN: 5902249011449 
 
NATURALNY  DEZODORANT KWIATOWY 
Dezodorant  bez  soli  aluminium  i  alkoholu,  zawierający  skuteczne  składniki  absorbujące  pot  i
hamujące rozwój  bakterii,  niwelujące jednocześnie nieprzyjemny zapach.  Ekstrakt  z  liści  szałwi
lekarskiej  o  właściwościach  ściągających  oraz  kombinacja  naturalnych  olejków  eterycznych  o
kwiatowym aromacie pozwala czuć się świeżo i komfortowo przez dłuższy czas. 
Ingredients/INCI: Aqua, Triethyl Citrate, Prunus Amygdalus Dulcis (Sweet Almond) Oil, Glycerin,
Glyceryl Stearate Citrate, Propanediol, Oryza Sativa Starch, Zinc Ricinoleate, Squalane, Panthenol,
Salvia Officinalis Leaf Extract, Allantoin, Tocopheryl Acetate, Xanthan Gum, Hydroxyethylcellulose,
Citrus  Limonum  Peel  Oil,  Citrus  Aurantium  Dulcis  Oil,  Pelargonium  Graveolens  Oil,  Aniba
Rosaeodora  (Rosewood)  Oil,  Benzyl  Alcohol,  Dehydroacetic  Acid,  Citral,  Benzyl  Benzoate,
Citronellol, Linalool, Geraniol, Limonene. 
Sposób użycia: Nakładać na oczyszczoną skórę pod pachami, w zależności od potrzeb.
Pojemność: 50 ml. 
Sugerowana cena detaliczna: 30 zł 
Termin ważności od daty produkcji: 12 miesięcy. 
PAO: 6 miesięcy. 
Kod EAN: 5902249011456


