Wszystkie produkty Eco
Cosmetics składają się w 100%
ze składników naturalnych.
Pełne składy znajdują się na
poszczególnych opakowaniach.
Stała kontrola jest gwarancją
jakości.

Mineralne filtry działają na skórze jak maleńkie lusterka:
odbijają szkodliwe promieniowanie słoneczne.
Nie stanowią zagrożenia dla organizmów wodnych.
Stopień ochrony przed UVB: wartość współczynnika SPF.
Stopień ochrony przed UVA: min. jedna trzecia wartości SPF.

Zaufanie jest dobre, a kontrola jeszcze lepsza...
Kremy na słońce:
SPF 10, 15, 20, 25, 30,
30 tonowany i 50+ tonowany

Składniki kosmetyków Eco Cosmetics są w 100% pochodzenia
naturalnego. Wiele z nich pochodzi z upraw ekologicznych.
Procentowa zawartość składnków z upraw ekologicznych podana
jest na każdym opakowaniu.

Eco Cosmetics to certyfikowane kosmetyki ekologiczne, które
powstają pod kontrolą uznanej jednostki certyfikującej ECOCERT,
zgodnie z surowymi wytycznymi tej instytucji dla kosmetyków
ekologicznych.

Kosmetyki Eco Cosmetics powstają z troską o neutralizowanie
emisji CO2 (finansowanie zalesiania stosownie do zasad
stowarzyszenia Prima Klima).

Baby & Kids

Mineralna ochrona przeciwsłoneczna

do skóry wrażliwej, z filtrami mineralnymi,
z rokitnikiem* i oliwką z oliwek*
Kombinacja rokitnika* i oliwki z oliwek* chroni
skórę przed szkodliwym promieniowaniem,
zapobiegając jej odwodnieniu. Kremy łatwo się
rozprowadzają. Mają przyjemny, świeży zapach
i natychmiastowe działanie. | Poj. 75 ml Tubka

Emulsje na słońce SPF 20, 30 i 50

z granatem* i owocem goji*
do skóry wrażliwej
z filtrami mineralnymi
Naturalnie chronią skórę przed promieniami
słońca i przesuszeniem. Lekka konsystencja
ułatwia nanoszenie. Nie pozostawiają
widocznych śladów na skórze. Mają przyjemny,
świeży zapach.
Pojemność: 100 ml, Airless

Emulsje na słońce SPF 20, 30 i 50
NEUTRAL

BEZ DODATKÓW ZAPACHOWYCH
do skóry bardzo wrażliwej
z filtrami mineralnymi
Niezawodna ochrona przed promieniami słońca.
Oliwa z oliwek* chroni i pielęgnuje skórę. Lekka
konsystencja ułatwia nanoszenie. Emulsje nie
pozostawiają widocznych śladów na skórze.
Pojemność: 100 ml, Airless

Marka Eco Cosmetics to ekspert w dziedzinie naturalnej ochrony
przeciwsłonecznej. Do ochrony przed UVA i UVB oferuje kremy, emulsje,
mleczka, żel, olejek. W szerokiej gamie kosmetyków promieniochronnych
znajdują sie produkty zarówno dla dorosłych, jak i dzieci i niemowląt.
Dla osób wrażliwych, alergików, a także dla amatorów sportów wodnych.
Dla wegan. Dla osób, które troszczą się o środowisko, o czystość wód
i zachowanie żyjących w nich gatunków. Dla każdego, kto pragnie korzystać
z uroków słońca. Bez filtrów chemicznych, bez sztucznych dodatków.
Z filtrami mineralnymi. Do ochrony ciała i twarzy.

according
to the law

Balsam do ust SPF 25 VEGAN w sztyfcie

ze słonecznikiem | 4 g
Zapewnia mineralno-roślinną ochronę przeciwsłoneczną.
Chroni i pielęgnuje usta, które stają się miękkie i sprężyste.

W przeciwieństwie do wielu konwencjonalnych kosmetyków
przeciwsłonecznych zawierających chemiczne lub mineralne filtry
w postaci nanocząsteczek, w produkcji Eco Cosmetics nie
stosuje się nanotechnologii i kosmetyki te nie stanowią
zagrożenia dla raf koralowych, organizmów wodnych i wód.

w 100%
z surowców naturalnych

dla dzieci i niemowląt

dla dzieci i niemowląt
Krem pod pieluszkę

Seria Baby & Kids:
bez alkoholu
bez alergenów
pierwsza seria kosmetyków pielęgnacyjnych z certyfikatem
neutralizowania emisji CO2
100% składników pochodzenia naturalnego
kosmetyki wegańskie
bez syntetycznych barwników, zapachów i konserwantów
nie zwierają PEG, SLS i parabenów
nie testowane na zwierzętach (zgodnie z prawem)
bez parafin, silikonów i pochodnych ropy naftowej
bez GMO i nanotechnologii
zawiera kompozycje naturalnych olejków eterycznych

Zapewnia mineralno-roślinną ochronę przeciwsłoneczną. Chroni i pielęgnuje wrażliwą na słońce skórę
ust, które stają się miękkie i sprężyste.

Podkład w kompakcie SPF 30 medium beige 025
i Podkład w kompakcie SPF 30 beige 030
Wyrównuje koloryt skóry i sprawia, że wygląda ona naturalnie i gładko.

| Pojemność: 10 g

Krem na słońce SURF & FUN (słońce i woda)
z granatem* i olejem makadamia
Wysoce wodoodporny - polecany dla amatorów
sportów wodnych.
| Pojemność: 50 ml, Airless

Żel do twarzy na słońce SPF 30 i Olejek na
słońce SPF 30

kosmetyki transparentne | do skóry wrażliwej | z owocem
granatu* i rokitnikiem*| bez alkoholu
Zawarte w nich filtry mineralno-roślinne dają niezawodną
ochronę przeciwsłoneczną przy zachowaniu przezroczystości
produktu.
| Pojemność odpowiednio: 30 ml i 50 ml

Wzmacnia delikatne włosy niemowląt i dzieci i ułatwia rozczesywanie.
Szybko się spłukuje. Nie szczypie w oczy. Nawilża skórę głowy.

Płyn do kąpieli 200 ml

Pielęgnuje i chroni delikatną skórę dzieci i niemowląt przed
wysuszeniem w trakcie kąpieli. Pieni się łagodnie, zamieniając mycie
w świetną zabawę. Mycie staje się przyjemnością!

Krem na słońce SPF 50+
NEUTRAL
dla dzieci i niemowląt

Balsam do ust SPF 30 w sztyfcie z owocem granatu* i rokitnikiem* | 4 g
i Balsam do ust SPF 25 VEGAN w sztyfcie ze słonecznikiem | 4 g

NOWOŚĆ Eco Cosmetics

Mleczka na słońce SENSITIVE

bez alkoholu, łagodne olejki eteryczne (bez alergenów)
bezpieczne dla raf koralowych, organizmów wodnych i wód
100% naturalnych składników
Pamiętaj: Nanoś produkty ochronnne obficie i często ponawiaj aplikację, zwłaszcza
po spoceniu się lub użyciu ręcznika. Unikaj nadmiernej ekspozycji na działanie słońca.
Chroń niemowlęta i młodsze dzieci przed słońcem stosując odpowiednią odzież oraz
SPF minumum 30 (”wysoka ochrona”). Unikaj ekspozycji dzieci na działanie słońca
w godzinach szczytowego nasłonecznienia. Żaden preparat nie zapewnia całkowitej
ochrony przeciwsłonecznej.

Łagodna pielęgnacja
twarzy, włosów i ciała
Kosmetyki z czarnuszką
do pielęgnacji
zębów i jamy ustnej

Szampon/Żel pod prysznic 200 ml

Do skóry bardzo wrażliwej, wodoodporny, z filtrami
mineralnymi. Maksymalna, natychmiastowa ochrona i szybkie
wchłanianie,bez pozostawiania widocznych śladów.
Pojemność: 50 ml, Airless

z granatem* i eukaliptusem
Chłodzi i rewitalizuje skórę otaczając ciało orzeźwiającym aromatem. Łagodne substancje delikatnie
oczyszczają, uwalniając skórę od wodoodpornych filtrów przeciwsłonecznych. | Pojemność: 200 ml

Działa kojąco i ochronnie na wrażliwą cerę dzieci i niemowląt przy
każdej pogodzie. Zawiera dobroczynne ekstrakty z owocu granatu
i rokitnika.

Intensywnie nawilżający olejek do ciała: dodaj kilka kropli do kąpieli
lub wmasuj we wciąż wilgotną skórę dziecka. Odpowiedni także
do delikatnego oczyszczania skóry pośladków.

Krem na słońce SPF 50+
dla dzieci i niemowląt

After Sun chłodzący żel pod prysznic po opalaniu

Krem do twarzy 50 ml

Olejek do ciała 100 ml

Do skóry bardzo wrażliwej, wodoodporny,
z filtrami mineralnymi. Natychmiastowa ochrona
i szybkie wchłanianie, bez pozostawiania widocznych śladów.
Pojemność: 50 ml, Airless

After Sun balsam po opalaniu
z rokitnikiem* i aloesem* | do skóry wrażliwej
Zawiera ekstrakty z aloesu*, które odświeżają i chłodzą skórę po opalaniu. Rokitnik* pomaga skórze
zregenerować się i odzyskać miękkość.
| Pojemność: 75 ml ӏ Tubka

50 ml

Działa ochronnie i kojąco na podrażnioną skórę niemowląt pod
pieluszką. Dobroczynne ekstrakty z owocu granatu i rokitnika dbają
o zapewnienie gładnkiej i zdrowej skóry.

Certyfikowane
kosmetyki
ekologiczne

Pielęgnacja wrażliwej
skóry z tatuażami
Delikatne kosmetyki
pielęgnacyjne
dla niemowląt i dzieci

100% naturalnych składników
Nat
0% ur

Or i g i n

Mineralna ochrona
przeciwsłoneczna

Do skóry bardzo wrażliwej, wodoodporny,
BEZ DODATKÓW ZAPACHOWYCH, z filtrami mineralnymi.
Maksymalna, natychmiastowa ochrona i szybkie wchłanianie,
bez pozostawiania widocznych śladów.
Pojemność: 50 ml, Airless

according
to the law

Na słońce dla dzieci

Niemowlęta: Krem na słońce SPF 50+ NEUTRAL bez żadnych dodatków zapachowych,
aby nie obciążać dzieci potencjalnymi alergenami, jakimi mogą być w tym wieku nawet
naturalne olejki eteryczne.
Dzieci do 3 lat: Kremy z serii Baby & Kids.
Dzieci powyżej 3 lat: seria Baby & Kids lub emulsje NEUTRAL SPF minimum 30,
lub mleczka SENSITIVE SPF minimum 30.
Dzieci starsze (wiek szkolny): wszystkie kosmetyki z filtrem SPF 30 lub wyższym.
U dzieci zaleca się przeprowadzać test na tolerancję kosmetyku poprzez
naniesienie niewielkiej ilości produktu w zgięciu łokcia.

ekologiczne
kosmetyki pielęgnacyjne

al

Eco Cosmetics to kosmetyki wegańskie
(wszystkie z wyjątkiem tych balsamów do ust, które zawierają
wosk pszczeli i lakieru do włosów zawierającego szelak).
Są wpisane na listę Vegan Society i uprawnione do używania
stosownego logo.

kosmetyki ekologiczne

seria kosmetyków ekologicznych
stworzonych specjalnie
do pielęgnacji
wrażliwej skóry dzieci i niemowląt

Krem na słońce SPF 45
dla dzieci i niemowląt

Firma Eco Cosmetics nie przeprowadza testów na zwierzętach,
ani nie zleca wykonywania takich testów.

according
to the law

Baby & Kids
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Składniki zawarte we wszystkich
produktach Eco Cosmetics są
testowane przez Ecocert
zgodnie z surowymi wytycznymi
tej instytucji dla kosmetyków
naturalnych.

Balsam do ciała 200 ml

Delikatna, wygładzająca skórę, nawilżająca emulsja do ciała dla
wrażliwej skóry dzieci i niemowląt. Dostarcza skórze mnóstwa
nawilżenia, czyniąc ją jedwabiście gładka. Możesz używać jej jako
balsamu po kąpieli wodenj lub słonecznej - by chronić skórę dziecka
przed wysuszającym działaniem słońca i wody. Szczególnie polecana
po pływaniu lub dniu spędzonym na plaż.

Producent:
eco cosmetics GmbH & Co. KG, Niemcy
Dystrybutor:
PRO-ECO, biuro@pro-eco.com.pl, tel: 698 655 610
www.eco-cosmetics.pl

coral-reef
friendly

Piękna, promienna cera

ekologiczne kosmetyki
oczyszczanie
do twarzy

ekologiczne kosmetyki
do ciała

z czarnuszką

nawilżanie
pielęgnacja
regeneracja

Wykorzystanie cennych substancji roślinnych
w połączeniu z wiedzą uzyskaną z najnowszych
wyników badań zaowocowało powstaniem
doskonałej serii kosmetyków pielęgnacyjnych,
odpowiadających najwyższym standardom jakości,
a przy tym w 100% z naturalnyh składników.
Źródło zmysłowej przyjemności dla oczu, nosa,
skóry i włosów. Spróbuj i Ty...

certyfikowane kosmetyki naturalne
łagodne i skuteczne
dla komfortu i piękna

*składniki z upraw ekologicznych

z zieloną herbatą* i liściem winorośli* | 125 ml
Gruntownie oczyszcza, pielęgnuje, pozostawia skórę miękką i jędrną. Liść winorośli* wspomaga
nawilżanie skóry. Zielona herbata* stymuluje działanie skóry. Liść oliwny* ma własności zwalczające
bakterie i wirusy. Szczególnie polecany do cery tłustej.

Clean mleczko łagodnie oczyszczające 3 w 1 z zieloną herbatą* i liściem mirtu* | 125 ml

according
to the law

Potrójny efekt: 1. łagodne oczyszczanie 2. usuwanie makijażu 3. pielęgnacja. Zielona herbata*
i mirt* stymulują skórę, a łagodne emulgatory delikatnie, ale gruntownie oczyszczają.
Nawet wodoodporny makijaż zostanie łagodnie usunięty!

z owocem granatu* i rokitnikiem* | 50 ml
Krem do twarzy na dzień o trzech funkcjach: 1. Nawilżenie: zawarte w nim rokitnik* i owoc granatu*
zapewniają skórze istotnie składniki odżywcze i zapobiegają jej odwodnieniu. 2. Tonowanie: ten
lekko tonowany (w delikatnym odcieniu brązu) krem wyrównuje koloryt i odświeża cerę.
3. Ochrona przeciwsłoneczna: mineralno-roślinny filtr chroni skórę przed promieniami słońca.

Body Lotion balsam pielęgnacyjny

z liściem oliwnym* i owocem granatu* | Pojemność: 200 ml
Przywraca skórze naturalną elastyczność. Ekstrakt z granatu* zapewnia zachowanie równowagi wodnej skóry.
Liść oliwny*, olej jojoba* i masło Shea* pozostawiają skórę jedwabiście gładką. Wzbogacony o witaminę E
i przeciwutleniacze balsam nawilża skórę, jednocześnie chroniąc ją przed wolnymi rodnikami.
Doskonały dla skóry suchej i wrażlwej.

Night krem odżywczy na noc
z żeńszeniem i owocem granatu* | 50 ml
Bogaty, odżywczy krem na noc. Ekstrakty z owocu granatu* utrzymują równowagę wodną skóry.
Ekstrakty z żeńszenia pomagają przywrócić elastyczność.
Odpowiedni także jako krem na dzień dla osób o bardzo suchej cerze.

bez fluoru

Intensive krem intensywnie pielęgnujący z olejkiem arganowym* i rokitnikiem* | 50 ml

Lip balsam do ust w sztyfcie Vegan

z owocem granatu* i olejkiem jojoba* | 4 g
Do pielęgnacji skóry wrażliwej, szczególnie wymagającej. Rokitnik pielęgnuje podrażnioną skórę
i wspomaga regenerację naskórka. Nagietek działa kojąco, a zielona herbata wygładza skórę.

Fresh dezodorant w kulce

bez soli aluminium | z granatem* i owocem goji* | Pojemność: 50 ml
Natychmiastowe uczucie świeżości i pewności. Pielęgnuje skórę i reguluje wytwarzanie potu. Bardzo łagodny.
Optymalna kombinacja owoców granatu* i goji* hamuje rozwój bakterii powodujących powstawanie nieprzyjemnego zapachu i zapewnia długotrwałą ochronę.

Fresh dezodorant w sztyfcie

Cenne składniki oleju arganowego* pielęgnują cerę, dostarczając codziennej ochrony przed czynnikami
środowiskowymi. Rokitnik* jest szczególnie bogaty w witaminy A, C i E. Zmiękcza i wygładza skórę.
Szczególnie polecany do cery wymagającej.

z owocem granatu* i oliwą z oliwek* | 4 g
Nawilża i odżywia, przywracając spierzchniętym i spękanym wargom gładkość i miękkość. Intensywna
pielęgnacja i ochrona z odrobiną błysku. Olej z pestek granatu* ma właściwości antyoksydacyjne,
oliwka z oliwek* wspaniale pielęgnuje delikatną skórę ust.

z zieloną herbatą* i owocem granatu* | Pojemność: 200 ml
Delikatny żel o łagodnym, świeżym zapachu. Myje i pielęgnuje. Zielona herbata* odświeża, tonizuje i stymuluje.
Liść winorośli* wspomaga przywrócenie równowagi wodnej skóry. Ekstrakt z granatu* zapewnia utrzymanie
tej równowagi. Pozostawia skórę czystą, gładką i miękką.
z liściem winorośli* i owocem granatu* | Pojemność: 200 ml
Wygładzająca skórę kombinacja odżywczego oleju jojoba* i zmiękczającego skórę masła Shea*. Zawiera ekstrakt
z owocu granatu*, oliwę z oliwek* i kojący ekstrakt z liści winorośli*, a także witaminę E i antyoksydanty. Ujędrnia
i wygładza ciało, pozostawiając skórę miękką i delikatną w dotyku. Idealny do skóry normalnej i tłustej.

Day plus SPF 15, tonowany krem na dzień

Lip balsam do ust w sztyfcie

Shower żel pod prysznic

Moisturising Lotion balsam nawilżający

Day krem nawilżający na dzień
z owocem granatu* i papają | 50 ml
Lekki, nawilżający krem na dzień. Promienna cera dzięki składnikom odżywczym zawartym
w owocach granatu* i papaji. Odpowiedni także dla cery młodej.

Lip balsam do ust w sztyfcie
z rokitnikiem* | 4 g
Do pielęgnacji skóry wrażliwej, szczególnie wymagającej. Rokitnik pielęgnuje podrażnioną skórę
i wspomaga regenerację i naskórka. Nagietek działa kojąco, a zielona herbata wygładza skórę.

Najlepsza ochrona dla
Twojej skóry i Twoich tatuaży

Zawiera olejek ze skórki cytrynowej z upraw ekologicznych.

Marka Eco Cosmetics połączyła starożytną wiedzę

Wash łagodny żel do mycia twarzy

Clear odświeżający tonik do twarzy z kwiatem pomarańczy* i liściem oliwnym*| 100 ml
Dostarcza ekstra nawilżenia, odświeża i odżywia dzięki zawartości wyciągów z kwiatu pomarańczy*
i liści oliwnych*. Kwas hialuronowy zmniejsza podrażnienia skóry. Efekt: skóra wyraźnie odświeżona.
Szczególnie polecany do cery zmęczonej.

ekologiczne kosmetyki
do włosów

Mydło w płynie Z CYTRYNĄ

bez soli aluminium | z liściem oliwnym* i malwą* | Pojemność: 50 ml
Idealne połączenie liścia oliwnego* i malwy*, które hamuje rozwój bakterii powodujących powstawanie
nieprzyjemnego zapachu. Niezwykle łagodny dla wrażliwej skóry pod pachami.

Toothpaste pasta do zębów
Bez fluoru i mięty, z czarnuszką*

Czyści zęby, chroni i wzmacnia dziąsła.
Korzystnie wpływa na florę bakteryjną jamy ustnej i gardła.
Może być stosowana także podczas kuracji homeopatycznych.
| Pojemność: 75 ml

Mouthwash płyn do płukania jamy ustnej
z czarnuszką*

Świeży oddech dzięki zawartości czarnuszki*.
Ze względu na brak w składzie mięty, można stosować podczas
kuracji homeopatycznych.
| Pojemność: 50 ml

Pasta do zębów
Płyn do płukania ust (koncentrat)

Hand krem do rąk

z echinaceą* i olejem z pestek winogron* | Pojemność: 125 ml
Działający ochronnie i pielęgnująco krem, który szybko się wchłania. Wzbogacony o olej z pestek winogron*
i echinaceę*, która chroni, wspomaga regenerację przy lekkich zranieniach, redukuje ilość drobnoustrojów
chorobotwórczych. Po użyciu skóra staje się miękka i elastyczna.

Sea buckthorn-peach Showergel
żel pod prysznic z rokitnikiem* i brzoskwinią | Pojemność: 200 ml

Żel pod prysznic o pięknej barwie i zapachu; do skóry wymagającej intensywnej
pielęgnacji. Idealny także do mycia włosów. Ekstrakt z owoców i pestek
rokitnika* uspokaja podrażnienia i wspomaga regenerację. Nagietek*
i henna pielęgnują, chronią i wzmacniają wrażliwą skórę.

Sea buckthorn-peach Body Lotion
balsam do ciała z rokitnikiem* i brzoskwinią | Pojemność: 200 ml

Balsam dla wymagającej, bardzo suchej i wrażliwej skóry, z witaminą E
i przeciwutleniaczami, nawilża i chroni przed działaniem wolnych rodników.
Masło shea* i olejek jojoba* odżywiają skórę pozostawiając ją aksamitnie
gładką. Odpowiedni również dla dzieci.

Bronze samoopalacz

z granatem* i owocem goji* | Pojemność: 75
ml
Delikatnie pachnie. Nadaje skórze naturalny, subtelny odcień brązu. Szybko absorbowany przez skórę. Opalenizna
utrzymuje się wiele dni. Do stosowania na twarz i ciało.

No Bocide Body Oil olejek na komary

z bio olejkiem jojoba* | Pojemność: 50 ml
Ochrona przed owadami z jednoczesną pielęgnacją skóry. Formuła oparta na tradycyjnych metodach naturalnych.
Działający odstraszająco na insekty cynamonowo-cytrusowy zapach.

No Biocide Sun Lotion SPF 30 emulsja SPF 30 – SŁOŃCE I KOMARY

| Pojemność: 100 ml
Bez środków biobójczych. Mineralny filtr odbija szkodliwe promienie, a olejki m.in. z owoców cytrusowych i eukaliptusa
maskują zapach ludzkiego ciała. Łatwe nanoszenie bez białych śladów.

o cennych właściwościach Noni

Moisturising Shampoo szampon nawilżający

z liściem oliwnym* i malwą*
Wzmacnia włosy i chroni skórę głowy, szczególnie u osób wrażliwych.
Wzbogacony o ekstrakty z liścia oliwnego* pozostawia włosy sprężyste i miękkie. Ekstrakt z malwy*
działa kojąco i przeciwzapalnie na podrażnioną skórę głowy. Szampon bogaty w substancje
nawilżające i odżywcze.
Doskonały do włosów suchych i zniszczonych.
| Pojemność: 200 ml
Repair Shampoo szampon regenerujący
z liściem mirtu*, ginkgo i jojobą*
Regeneruje zniszczone i suche włosy. Intensywnie odżywia włosy i skórę głowy. Formuła z jojobą*
tworzy warstwę ochronną, która pomaga zredukować rozdwajające się końce. Miłorząb (ginkgo)
sprawia, że włosy stają się błyszczące i elastyczne, a mirt* działa stymulująco na skórę głowy.
Wzmacnia włosy i pomaga naprawić zniszczenia. Do włosów kruchych i łamliwych.
| Pojemność: 200 ml

z nowoczesnym, starannym procesem produkcyjnym.
Przez tysiące lat na wyspach Polinezji tatuaże
służyły do przekazywania informacji
o statusie i reputacji osoby noszącej tatuaż.
By zapobiegać blaknięciu i rozmywaniu konturów,
używano tam ekstraktów z kory, korzeni, liści i
owoców drzewa Noni.

Volumising Shampoo szampon zwiększający objętość
z kwiatem lipy* i kiwi
Dodaje włosom blasku, objętości i energii. Wzbogacony kwiatem lipy* i kiwi chroni skórę głowy
i dodaje życia włosom cienkim i delikatnym. Do każdego rodzaju włosów.
| Pojemność: 200 ml

100% naturalnych
składników

Conditioner odżywka do włosów

z jojobą* i zieloną herbatą*
Stworzona do codziennego użytku odżywka, która odżywia wszystkie rodzaje włosów i skórę głowy,
ułatwia rozczesywanie i nadaje włosom jedwabisty połysk. Pozostawia włosy miękkie i sprężyste.
Antyoksydacyjne i stymulujące własności zielonej herbaty* chronią włosy nie obciążając ich. Olejek
jojoba*, płynny wosk bogaty w nienasycone kwasy tłuszczowe, witaminę E i pierwiastki śladowe,
pozostawia na skórze i włosach delikatną powłokę chroniącą przed utratą wilgoci.
Po użyciu włosy są gładkie w dotyku i jedwabiste.
| Pojemność: 125 ml

intensywna ochrona
koloru

Deep Conditioner maseczka do włosów

z rokitnikiem* i oliwą z oliwek*
Odżywcza terapia dla włosów, chroniąca przed wysychaniem - na bazie ekstraktów
z rokitnika* i oliwek*. Ekstrakty z rokitnika* odżywiają i chronią skórę głowy
i nadają włosom miękkość. Innowacyjne ekstrakty z oliwek* działają kojąco
na skórę głowy i wzmacniają ją, chroniąc przed zniszczeniami. Ta głęboko
rewitalizująca maseczka odżywia skórę głowy chroniąc jednocześnie
włosy: zmiękcza je, nabłyszcza i sprawia, że łatwo się układają.
| Pojemność: 125 ml

Hairgel żel do układania włosów z kiwi i liściem winorośli*
Wodoodporny. Naturalnie utrwala fryzurę. Do wszystkich rodzajów
włosów. Utrwalenie fryzury utrzymuje się przez cały dzień, a włosy
są gładkie, błyszczące i pełne witalności. Kombinacja ekstraktów
z liści brzozy*, kiwi i odżywczego oleju jojoba*, która wzmacnia
słabe, łamliwe włosy, umożliwiając naturalne utrwalenie, bez
obciążania ich.
| Pojemność: 125 ml

300 ml, 500 ml, 2 litry
Naturalne mydło roślinne o wartości pH: 8,5 - 9,2.
Zawiera pochodzący z upraw ekologicznych, wyśmienity olejek

z granatem* i owocem goji*
Pianka do układania włosów w perfekcyjną, pełną objętości fryzurę.
Włosy nie skręcają się, nawet przy deszczowej pogodzie! Formuła
wzbogacona o owoce goji* chroni i wzmacnia włosy przez cały dzień. Włosy pozostają
jedwabiste, błyszczące i pełne witalności. Wartościowe ekstrakty z owocu granatu* chronią
skórę głowy i włosy przed wysychaniem. Włosy pozostają miękkie i błyszczące, także przy
częstym używaniu pianki.
| Pojemność: 150 ml

oczyszczanie
odżywianie
stylizacja

z granatem* i owocem goji*
Ultra lekki. Zapewnia długotwałe, perfekcyjne utrwalenie,
nie obciążając i nie sklejając włosów, które pozostają miękkie,
błyszczące i pełne życia, także przy częstym używaniu lakieru.
Wzbogacony o owoce goji* chroni i wzmacnia włosy przez cały dzień.
Wartościowe ekstrakty z owocu granatu* chronią skórę głowy i włosy
przed wysychaniem.
| Pojemność: 150 ml

100% składników roślinnych z upraw ekologicznych

Mydło w płynie Z CYTRYNĄ

Hairmousse pianka do układania włosów

Hairspray lakier do włosów

100% składników pochodzenia naturalnego

*składniki z upraw ekologicznych

ze skórki cytrynowej.
Mydło odpowiednie do mycia rąk i do codziennej pielęgnacji
całego ciała.

Balsam do ciała

Delikatna piana doskonale nadaje się do pielęgnacji skóry
szczególnie wymagającej.
Naturalna gliceryna roślinna z bio-surowców nawilża skórę i działa
balansująco na równowagę wodną skóry, pozostawiając ją jedwabiście
miękką i gładką.
Owocowy zapach cytryny działa ożywczo i odświeżająco.
Kosmetyk wegański wpisany na listę Vegan Society.
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dla skóry z tatuażami
z ekstraktem z noni Tattoo Care 200 ml

Emulsja na słońce SPF 30
dla skóry z tatuażami
z ekstraktem z noni Tattoo Care 100 ml

Żel po prysznic
dla skóry z tatuażami
z ekstraktem z noni Tattoo Care 200 ml

