
 P ÍRODNÍ BEZVODÁ KOSMETIKAŘ

Vážení zákazníci,
S potěšením vám představujeme naše tři nádherné přírodní produkty 
patřící do skupiny „bezvodých krémů“. Kompozice neobsahuje vodu, ale 
pouze přírodní oleje, účinné látky a rostlinné výtažky.

Lidská kůže normálně vylučuje 
mastné sekrety, aby se chránila před 
nežádoucími dráždivými látkami a 
dodávala antioxidanty a vitamíny do 
svých nejvzdálenějších vrstev. Vytváří 
tak svou vlastní přirozenou bariéru, 
která ji udržuje hydratovanou a 
zdravou. Touto bariérou musí aktivní 
složky procházet, aby pronikly do 
hlubších vrstev epidermu. Pokud je 
kosmetický produkt na vodní bázi, je 
tento proces obtížný kvůli 
nekompatibilitě vody s olejem. Pokud 
však ve složení není voda a obsahuje 
pouze přírodní oleje a extrakty v nich 
rozpuštěné, pak velmi snadno 
prochází bariérou a pronikají kůží a 
nesou nezbytné komponenty pro 
obnovení její rovnováhy.

Tento typ výrobků patří k modernímu 
celosvětovému trendu, kterému se říká 

„BEZVODÁ KOSMETIKA“, 

s neustále se zvětšujícím počtem 
fanoušků. Přesvědčeni o účinnosti této 
kosmetiky jsme v naší laboratoři vytvořili 
tři přírodní produkty, jejichž hlavní 
složkou je 

KONCENTRÁT z KAVIÁRU ze ŠNEKŮ 

Ten se získává extrakcí vody z kaviáru 
při velmi nízké teplotě. Takto získaný 
koncentrát je bohatý na přírodní 
kolagen, elastin, aminokyseliny, 
vitamíny a zvlhčovače, které snadno 
přecházejí do pokožky a poskytují 
vysoce účinný  ochranný povlak s 
vysoce výživným, regeneračním, 
zvlhčujícím a exfoliačním účinkem.

Regenera ní BEZVODÝ UNIVERZÁLNÍ KRÉMč
Věříme, že jsme dosáhli skutečně jedinečného 
krému z přírodních rostlinných másel a olejů, 
vitamínů, koncentrátu ze šnečího kaviáru a 
concretu z růži (rose concrete)  - pro extrémně 
suchou a citlivou pokožku. Jeho jemná textura 
taje přímo na kůži a vytváří pocit lehkého filmu, 
který ji chrání před okolním prostředím. 
Poškozené oblasti se začínají zotavovat a spolu s 
nimi se vrací pružnost, integrita a zdravý vzhled 
pokožky.Obsahuje také pečlivě vybranou směs éterických 
olejů - mandlový, ricinový, olivový, kakaový, 
slunečnicový, kokosový a bambucké máslo.
Použití krému je skutečným potěšením pro smysly a pokožku a výsledek je viditelný po 
několika aplikacích. Je vhodný po celý rok pro celou rodinu.

Regenera ní BEZVODÝ KRÉM NA PATYč
Je bohatý na přírodní tuhé a tekuté 
rostlinné oleje, vitamíny, koncentrát z 
kaviáru ze šneků, síru, kyselinu 
salicylovou, levandulový a mátový olej. 
Tyto ingredience, smíchané ve zvláštním 
technologickém pořadí, silně stimulují 
přirozený proces regenerace pokožky. 
Šnečí kaviár dodává potřebné složky a 
síra působí protizánětlivě a exfoliačně. 
Kyselina salicylová obnovuje pH pokožky, 
éterické oleje z máty peprné a levandule 
zjemňují a zklidňují popraskanou pokožku.

Obsahuje také kombinace výživných olejů: ricinový, slunečnicový, kokosový, karnaubský 
vosk a lanolin. Doporučuje se pro velmi suchou a drsnou pokožku.

Regenera ní BEZVODÝ KRÉM NA RUCE A NEHTYč
Jedná se o speciální složení z přírodních 
rostlinných olejů, šnečího kaviárového 
koncentrátu a extraktu z jitrocele, které 
umožňují, aby krém okamžitě zjemnil pokožku 
a obnovil její pružnost. Produkt také nabízí 
další důležitý výsledek - vyživuje a zmírňuje 
povrchové podráždění, urychluje regeneraci 
buněk a obnovuje hydrolipidovou rovnováhu.
Účinek kaviáru  je podpořen výtažkem jitrocele - 
bylinou, která se po staletí používá k regeneraci velmi drsné, 
prasklé a problematické pokožky.

Obsahuje také mandlový, olivový, ricinový, kakaový, slunečnicový, 
mandarinkový, kokosový olej, bambucké máslo, lanolin, včelí vosk a 
crambisol. Je vhodný pro všechny typy pokožky. 

Při pravidelném používání je výsledek překvapivý!

Výrobky neobsahuji parabeny, konzervanty, 
minerální oleje, parfém 
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