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HAND MADE BIO KOZMETIKA
ARVENA

ARVENA Pleťový vyvažujúci krém proti akné, na mastnú a citlivú pleť, 30 ml, sklo,
do 90% organické / bio zložky. Kombinácia ružovej vody a rastlinných olejov, ktoré sú bohaté na linolénovú kyselinu a tá je
dôležitým faktorom v boji proti akné. Vysoký obsah šípkového oleja zlepšuje stav a farbu pokožky a taktiež pomáha v boji
proti pigmentovým škvrnám a škvrnám pri akné. Olej z konopných semienok má protizápalové účinky a jojobvý olej reguluje
nadmerné mastenie pokožky. Doplňujúce éterické ( esenciálne ) oleje čajovníkový a
levanduľový majú antiseptické a ozdravujúce účinky.
Zloženie INCI: ružová voda (rosa damascenа flower water)*, olej z konopných semienok
(cannabis sativa seed oil)*, jojobový olej (simmondsia chinensis oil)*, šípkový olej (rosa
canina fruit oil)*, rastlinný vosk (cetearyl alcohol, cetearyl glucoside), pupalkový olej
(oenothera biennis oil)*, levanduľový olej (lavandula angustifolia oil)*, tee trea olej
(melaleuca alternifolia leaf oil)*, rozmarínový extrakt (rosmarinus officinalis leaf extract),
xantánová guma (xanthan gum), glyceryl kaprylát (glyceryl caprylate), slnečnicový olej (helianthus annuus seed oil), anízová
kyselina (p-anisic acid), limonene**, linalool**, linalyl acetate**. * zložky s dokázaným organickým/bio pôvodom,
** prírodné zložky , ktoré sa nachádzajú v éterických olejoch

ARVENA Výživný krém na suchú stresovanú pokožku Ruža a Geránium, 30 ml, sklo, citlivá a
zrelá pleť. Mäkký a jemný krém bohatý na rastlinné oleje karité, jojobový, makadamiový, ktoré vyživujú a
upokojujú podráždenúa stresovanú vonkajším prostredím pokožku. Je vhodný na citlivú aj zrelú pokožku. Naneste
jemnou masážou na dobre vyčistenú pokožku tváre a krku. Používajte ráno a večer.
Zloženie INCI: ružová voda (rosa damascenа flower water)*, maslo karité (butyrospermum
parkii butter)*, jojobový olej (simmondsia chinensis oil)*, makadamiový olej (macadamia
integrifolia seed oil)*, rastlinný vosk (cetearyl alcohol, cetearylglucoside), pupalkový olej
(oenothera biennis oil)*, ružový olej (rosa damascena flower oil)*, geránium (pelargonium
graveolens flower oil)*, xantánová guma (xanthan gum), vitamín Е (tocopherol), glyceryl
kaprylát (glyceryl caprylate), geraniol**, citral**, citronellol**, geraniol**, limonene**, linalool** * zložky s dokázaným
organickým pôvodom, ** prírodné zložky, ktoré sa nachádzajú v éterických olejoch . Do 90% organické zložky.

ARVENA prírodný obnovujúci pleťový krém Levanduľa Palmarosa, suchá, citlivá, aj zrelá pleť,
90% organic, sklo. Jedna vynikajúca kompozícia ružovej vody a rastlinných olejov
karite, jojoba, šípka, ktoré pomáhajú vyživiť zničenú pokožku a osviežiť pleť. Pleťový krém
je vhodný na suchú , citlivú a zrelú pleť.
Zloženie INCI: ružová voda (rosa damascenа flower water)*, maslo karité (butyrospermum
parkii butter)*, jojobový olej (simmondsia chinensis oil)*, konopný olej (cannabis sativa seed
oil)*, rastlinný vosk (cetearyl alcohol, cetearyl glucoside), šípkový olej (rosa canina fruit oil)*,
olej palmarosa (cymbopogon martini oil)*, levanduľový olej (lavandula angustifolia oil)*, glyceryl kaprylát (glyceryl caprylate),
xantánová guma (xanthan gum), vitamín Е (tocopherol), citral**, farnesol**, geraniol **, limonene**, linalool**, linalyl
acetate**. * - zložky s dokázaným organickým pôvodom, ** - prírodné zložky nachádzajúce sa v éterických olejoch
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ARVENA Aktívny pleťový krém GO Active na zrelú a citlivú pokožku s 9 top zložkami na
intenzívnu hydratáciu, výživu a bunkovú obnovu 30 ml. Obsahuje 9 základných zložiek proti stárnutiu pleti,
s jemnou textúrou, vhodný pre ženy i mužov nad 30 rokov. Okrem iných obsahuje hyaluronát sodný a extrakt morskej riasy ,
s bio rastlinnými olejmi : šípkový, granátové jablko, ružový. Použitie: nanášajte ráno a večer na dobre očistenú pokožku
tváre, krku a dekoltu.
Zloženie INCI: ružová voda(Rosa damascena flower water*), makadamiový olej (Macadamia
integrifolia seed oil*), kokosový olej (Cocos nucifera oil*), Cetearyl alcohol, jojobový (Simmondsia
chinensis seed oil*), Cetearyl glucoside, rastlinný Glycerine,(granátpové jablko ( Punica granatum
seed oil*),šípkový ( Rosa canina fruit oil*), hyaluronová kyselina (Sodium hyaluronate), (extrakt
morskej riasy) Cylindrotheca fusiformis extract, ružový olej (Rosa damascena flower oil*), vit.B3
(Niacinamide), Bisabolol, tymián (Boswellia carterii oil), santal (Santalum spicatum oil),
Caprylic/capric tryglicerides, Xanthan gum,vit.E ( Tocopherol), P-anisic acid, Citronellol**, Geraniol**.
* - zložky s dokázaným organickým pôvodom, ** - prírodné zložky nachádzajúce sa v éterických
olejoch

BIO GRAZZIA Regen
GRAZZIA Bio Regen Regeneračný pleťový 24 hodinový krém. 100% Natural Produkt.
Pleťový regeneračný a výživný 24 hodinový krém BIOGrazzia Regen je krém vyrobený podľa starej egyptskej receptúry,
pomocou súčasnej novej technológie. Neobsahuje žiadne konzervanty, farbivá, parfum ani
iné látky syntetického pôvodu. Vhodný je na každý typ pleti. Krém bol testovaný viac ako
13 rokov. Krém sa skladá z 15 úplne čistých prírodných zložiek, ktoré majú vlastnosť
regenerovať, obohatiť pleťové bunky a vyživiť ich. Spomaľujú tak proces stárnutia
pokožky. Syntetické zložky v kréme nemajú miesto. Krém je čistý prírodný produkt.
Krém obsahuje rastlinné bohatstvo sveta – tradícia Bulharska s prírodnou ružovou vodou
a včelím voskom, exotická Afrika s olejmi Shea Butter, sézamovým a kokosovým, tajomný ďaleký východ so šafránovým
a jojobovým, slnečné stredomorie s hroznovým, olivovým, marhuľovým, broskyňovým a mandľovým olejom . A mystická
južná Amerika s olejmi avokádovým a olejom z pšeničných klíčkov. Jednotlivé použité prírodné tropické oleje , africké oleje
s polynenasýtenými mastnými kyselinami a oleje najbližšie ľudskej pokožke svojim zložením robia tento regeneračný krém
neporovnateľným a dostupným pre každý typ pleti. Krém Grazzia BIO Regen zabraňuje vysychaniu pokožky vďaka
hydratačným vlastnostiam použitých prírodných cenných olejov a tým pokožku chránia pred stárnutím. Je výnimočný svojim
prírodným a cenným zložením. Pleť hydratuje, ukľudňuje, regeneruje, obohacuje cennými látkami a má zjemňujúce účinky.
Okrem toho pleťový regeneračný krém Grazzia udržiava vodnú rovnováhu pleti, reguluje tuky v pokožke a osviežuje pleť.
Kokosový olej a maslo karité ( Shea Butter, bambucké maslo) majú vysoký prirodzený UV filter do hodnoty 4. Olej
z hroznových jadierok obsahuje najsilnejší prírodný antioxidant, reguluje lipidovú funkciu a je vhodný na zmiešanú pleť.
Sézamový a Makadamiový olej sú zodpovedné za oddeľovanie toxínov, Jojobový olej reguluje vylučovanie lipidov ( tukov)
pokožky. Obsah 100% čistej prírodnej ružovej vody je základom krému. Ružová voda je prírodný produkt, ktorý je získavaný
destiláciou ružových lupeňov bulharskej olejovitej ruže Rosa Damascena Mill. Má protizápalové, antibakteriálne, hydratačné,
osviežujúce, hypoalergénne, ukľudňujúce a antiseptické účinky. Ružová voda potláča rozvoj choroboplodných baktérií,
stimuluje regeneráciu poškodenej aj stárnucej pleti. Je fantastickou a výnimočnou tekutinou v kozmetike, blahodárne
pôsobiacou na pokožku aj vlasy. V kréme je okrem toho použitý včelí vosk, ktorý nedovoľuje prienik mikroorganizmov do
pokožky. Tak je pokožka chránená a pri pravidelnom používaní ostáva dlho bez príznakov stárnutia. Krém je vhodný v lete
aj v zime.
Upozornenie: Pri jednotlivých sériách je možné, že farba krému je odlišná. Je to preto, že farba krému závisí od farby
včelieho vosku.
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Použitie: Nanášajte každé ráno aj večer na očistenú a tonizovanú pleť napr. ružovou vodou, ktorá je v našej ponuke. Krém
je vhodný na pleť tváre, krku, dekoltu aj na očné okolie.
Zloženie (INCI): Rosa Damascena Flower Water (ružová voda), Cera Alba ( včelí vosk), Olea Europea Oil (olivový olej),
Cocos Nucifera Oil (kokosový olej), Prunus Amygdalus Dulcis Oil (mandľový olej), Sesamum Indicum Oil (sézamový olej),
Persea Gratissima Oil( avokádový olej) , Triticum Vulgare Germ Oil (olej z pšeničných klíčkov), Macadamia Ternifolia Seed
Oil ( makadamiový olej), Prunus Persica Kernel Oil (broskyňový olej), Prunus Armeniaca Kernel Oil ( marhuľový olej), Vitis
Vinifera Seed Oil ( hroznový olej), Simmondsia Chinesis Oil (jojobový olej), Butyrospermum Parkii Oil ( bambucké maslo),
Carthamus Tinctorius Oil ( šafránový olej). Skladujte pri teplote do 25 oC. Použite do 6 mesiacov od otvorenia prípravku.

Bio Grazzia Оrganic so šípkovým a rakytníkovým olejom, 30 ml
Tento krém je jedno hodvábne čaro, vyrobené z organických liečivých olejov. Má neuveriteľne omladzujúci účinok, ktorý je
vďaka unikátnej formule zo 100% čistých , prírodných, za studena lisovaných olejov z liečivých rastlín, ktoré prenikajú do
hĺbky, udržujú pokožku mladou, pevnou a zdravou. Pozorne vybrané oleje
stimulujú syntézu kolagénu, obnovujú bunky, vedú k dlhotrvajúcemu zlepšeniu
stavu pokožky, je bohatý na vitamíny a mikroelementy.
Krém je vhodný na všetky typy pleti. Má 100% prírodné zloženie bez
emulgátorov, parfumov, konzervantov, alebo akýchkoľvek syntetických zložiek,
bez GMO. Pleťový krém Grazzia Bio – Regen so šípkovým olejom je
nadstavbou základného receptu Biograzzia regen , do ktorého boli
zakomponované najčistejšie oleje s organickým pôvodom. Zloženie: bio olej
rakytníkový, bio šípkový, bio hroznový, včelie produkty, 100 % ružová voda,
geránium. Tento krém:








neupcháva póry
je vhodný na všetky typy pleti
vyhladzuje hlboké vrásky a škvrny
veľmi silný účinok proti škvrnám, akné, vyrážkam, dermatitíde
viditeľne vyhladzuje, zjemňuje a spevňuje pokožku
je prirodzený mikropíling a má liftingový efekt

Bio Grazzia Organic Šípka, 30 ml
Obsahuje: organický šípkový olej, organicky olej z hroznových jadierok, bio ružovú vodu, včelie produkty. Bez parfumu.
Organický luxusný krém s bio šípkovým olejom a olejom z hroznových jadierok, ktoré pomáhajú bunkám vyčistiť zo seba
odpadkové zložky , regenerujú a omladzujú pokožku. Silný prírodný komplex
vitamínov a minerálov. Pomáha proti škvrnám, tmavým kruhom, pri
dermatídach. Krém je nadstavbou klasického krému Biograzzia Regen.
Šípkový olej je vynikajúci hydratačný prostriedok. Premodeluje porušené
kožné štruktúry, normalizuje farbu pokožky, súčasne zmenšuje začervenanie
pokožky pri hyperpigmentácii. Má regeneračný a omladzujúci účinok.
Prírodný za studena lisovaný olej z hroznových jadierok je prírodný zdroj
omega mastných kyselín, vitamínov E,C a D, antioxidantov. Má nespočetné
cenné vlastnosti. Kontroluje vodnú rovnováhu pri spevňovaní bunkových
membrán a ciev. Pravidelné používanie tohto oleja vedie k viditeľnému
spevneniu pokožky, jej tonizácii. Je neškodný a vhodný aj na použitie okolo očí. Krém neupcháva póry, je vhodný na všetky
typy pokožky, na regeneráciu, omladenie, vyhladenie vrások, škvŕn, akné, vyrážok, dermatíd. Krém je balený v sklenom
obale , alebo v plastovom s pumpičkou.

Pleťové krémy BIO GRAZZIA ORGANICS sú vyrábané ručne v malých sériách, ich objednanie ,
výroba a dodávka trvá niekedy 14 a viac dní. Spravidla je doba trvanlivosti 6 mesiacov - je to
prírodný produkt. Výrobca ich vyrába 1x za mesiac.
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PRÍRODNÁ KOZMETIKA S KOLAGÉNOM

Predstavujeme Vám jedinečnú kolagénovú kozmetiku s patentovaným hydrolyzovaným
kolagénom s čistotou 99,5% a rastlinnými extraktmi.

Je svojím zložením
 maximálne blízka pokožke,
 bez obsahu agresívnych konzervantov, farbív, parfumov, minerálnych
olejov, ropných produktov, alkoholov, agresívnych kyselín.
 Je prírodná a ekologicky čistá.
 Jej špecifická formula je zložená z 99,5% čistého kolagénu,
rastlinných extraktov a esenciálnych olejov, bez chemických látok.
 Nie je testovaná na zvieratách.
Collagena rieši vrásky, pigmentové škvrny, aj akné...
Pokúsim sa vám v krátkosti povedať, čo je kolagén vlastne za „čudo“ prírody. V poslednom čase vidíme veľa
reklám o výrobkoch starostlivosti o pokožku a vlasy, ktoré obsahujú kolagén. Zadávame si možno otázky, či sme
„ZA“ alebo „PROTI“ kolagénovým výrobkom.
Čo je teda kolagén? Čo je lepšie – prírodný kolagén, morský kolagén, rastlinný kolagén...? Majú vôbec výrobky
s obsahom kolagénu dostatočný a efektívny účinok, aby si zaslúžili vyššiu cenu a aby boli preferovanejšie pred
tými, ktoré obsahujú len rastlinné zložky? Je normálne že sa pýtame, pretože
pri každodenných
reklamách na rôzne kozmetické výrobky nemáme vždy dostatok dôveryhodných informácií o zložení tak, aby sme
vedeli urobiť správny výber.
A preto Vám ponúkam niekoľko vedeckých faktov
od výrobcu a majiteľky kozmetiky značky COLLAGENA
p. Ing. Tatiany Roganskej, ktorá je vedeckým pracovníkom a držiteľkou patentu na kolagénový hydrolyzát
najvyššej čistoty.

Kolagén je bielkovina, zložená hlavne z aminokyselín. Molekula vyzerá ako trojitá špirála, ktorá je zložená
z troch peptidných reťazcov. Každý reťazec obsahuje po 19 esenciálnych aminokyselín. Len v jeho zložení sa
nachádza aminokyselina „hydroxyprolin“ , podľa ktorej sa odlišuje od iných bielkovín. Kolagén sa tvorí na
základe metabolických procesov v organizmoch stavovcov. Nachádza sa v chrupavkách, kostiach, pečeni a i.
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Sami teda pochopíte, že tzv. „ rastlinný kolagén “ nie je nič iné, ako len reklamný trik a nezahŕňa pojem „
rastlinné proteíny – bielkoviny “, ktoré reálne existujú a masovo sa v kozmetike používajú. Ale s tou
podrobnosťou, že tieto rastlinné proteíny majú úplne iné zloženie, štruktúru a účinok, ktorý je úplne odlišný
od kolagénu.
Molekulová váha trojitej špirály kolagénu je ~360 000 D. Je dostatočne veľká, aby mohla preniknúť do hĺbky
pokožky a aby dokázala svoj biologický účinok. Pod touto formou ( natívny kolagén ) je veľmi vhodný na
množstvo cenných výrobkov na lekárske účely, ako napr. preväzy pri ťažkých popáleninách, alebo chirurgické
nite.
V roku 1991 boli vyrobené prvé kozmetické línie
pre starostlivosť o pokožku pod obchodnou značkou
COLLAGENA R+M, ktoré boli tiež priznané ako vynálezy a stali sa nositeľmi veľa významných medzinárodných
ocenení. Avšak najvýznamnejším ocenením našej práce je úspech u našich klientov.
V r. 1992 v spolupráci s Dr. Trajkovom v UMBAL
Sv. Georgi - Klinika kožných popálenín, boli vyvinuté
kolagénové obväzy pre pacientov s ťažkými popáleninami kože ( viac ako 70% tela ) . Sú úspešne využívané
s veľmi dobrými výsledkami, vyrobené a patentované našim laboratóriom. Je známych veľa metód spracovania
kolagénu do kolagénových hydrolyzátov, ktoré sú masovo využívané na kozmetické a lekárske účely a potreby.
Avšak bulharský je výnimočný.

V čom spočíva teda rozdiel bulharského kolagénového hydrolyzátu, ktorý bol vyrobený ešte v roku 1990 a tými
ostatnými?





V prvom rade vysoký stupeň čistoty. Je maximálne prečistený od organických a neorganických látok
Homogénne rozmery fragmentov s presne určenou molekulovou váhou ~ 3000÷5000 D
Vysoká koncentrácia kolagénových fragmentov od 97 ÷ 99,5 %
Mikrobiologicky prečistený a stabilizovaný

Všetky tieto parametre sú skúmané, overované a dokázané v nezávislom laboratóru vo Francúzsku. Vysoká
kvalita produktu vďačí veľmi efektívnej a modernej technike a technológii, podľa ktorej je spracovaný práve vďaka
mikrofiltrácii a následnej ultrafiltrácii polymérnych membrán. Pre tých, ktorí nevedia o metódach filtrácie a čistenia
biologických produktov vysvetlím: sú to filtre, ktoré prečisťujú na základe molekulovej váhy ( tak, ako prečisťujú
pečeň a obličky v ľudskom organizme s tým rozdielom, že ide o polyméry, ktoré sa veľakrát prečisťujú so slanou
vodou pod určitým tlakom...). Teraz, keď ste toto prečítali vedzte, že práve v Bulharsku sa vyrába kolagén so
svetovo uznanými kvalitami a je to Bulharský patent.
.

 účinkuje do hĺbky pokožky na molekulovej úrovni a zabezpečuje protivráskový efekt
 pokožka sa neunavuje pri dlhodobom používaní kozmetických výrobkov, preto nie je potrebná ich
výmena inými . To je spôsobené rovnakými homogénnymi kolagénovými fragmentmi, ktoré sa veľmi
dobre a ľahko prijímajú pokožkou bez toho, aby ju nútili k určitej „ práci “, ktorá nenúti pokožku unaviť sa
 silné hydroskopické vlastnosti – veľmi rýchlo a ľahko prijíma a dodáva pokožke potrebnú vlhkosť
 vysoká čistota kolagénu – 99,5%
 nezaťažuje pokožku žiadnymi inými látkami, ktoré by ju podráždili a boli príčinou vedľajších účinkov.
Konečným výsledkom pri používaní kozmetických výrobkov, ktoré obsahujú kvalitný, 99,5 % čistý kolagénový
hydrolyzát v nevyhnutnej dávke, spojený s vhodnými rastlinnými olejmi, je pokožka so značne vylepšenou
pevnosťou, hĺbkovo hydratovaná, elastická, s vynikajúcim zdravým vzhľadom.
Správny výber výrobkov a ich pravidelné a dlhodobé použitie efektívne
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spomaľuje stárnutie pokožky, zjemňuje vrásky vrátane mimických,
vyhladzuje pigmentové škvrny a strie, vyrovnáva farbu pleti.
pomáha pri liečení popálenín, herpesov, zápalov, akné a iných problémov..
upokojuje pokožku po depilácii a holení
spevňujú vlasy a spomaľujú ich padanie.

Základným pozitívom kolagénovej kozmetiky je jej účinok na príčiny stárnutia pokožky, nie
odstraňovanie následkov.

Kolagénová kozmetika je KLASIKOU navždy

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

COLLAGENA Rose Natural Hĺbkovo hydratačný a regeneračný denný pleťový krém s kolagénom
a kyselinou hyalurónovou, sklo, 50 ml.
Ideálna starostlivosť na dennú starostlivosť o pleť. Krém s kolagénom, hyalurónovou kyselinou a ružovým olejom
vyživuje a hĺbkovo hydratuje pokožku tváre, krku a dekoltu. Spomaľuje proces stárnutia
a chráni pred vonkajšími vplyvmi. Prekrásna terapia pre všetky typy pleti. Vďaka
zložkám obsiahnutým v kréme COLLAGENA Rose Natural očakávajte nasledovné
účinky : dlhodobo hydratuje a vyživuje pokožku, reguluje hydratáciu, vitamíny
a proteíny v pokožke, chráni pred vonkajšími vplyvmi, spevňuje pokožku a vyhladzuje
vrásky, je s ľahkou konzistenciou a ľahko sa aj vstrebáva, vhodný na každý typ pleti.
Pleťový denný krém COLLAGENA neobsahuje: konzervanty, silikóny, parabény,
syntetické farbivá, arómy a parfumy, minerálne oleje, ropné deriváty, alkohol.
Zloženie (INCI): Aqua; Glycerin; Damascena (ružová voda) Flower Distillate*; Glyceryl Stearate, PEG – 100
Stearate; Prunus Armeniaca Kernel Oil ; Prunus amygdalus dulcis oil (marhuľový olej); Stearic Acid; Cetyl
Alcohol; Carbomer; Sodium hydroxide; Phenethyl alcohol, Caprylyl glycol; Collagen Amino Acids (kolagén);
Sodium Hyaluronate (hyalurónová kyselina); Tocopheryl Acetate (vit.E); Ascorbic Acid; Rosa Damascena Flower
Oil (ružový olej).
7
www.naturals.sk

COLLAGENA Rose Natural Intenzívny regeneračný nočný krém s kolagénom , ružovým a jojobovým
olejom, sklo, 50 ml. Intenzívna starostlivosť o pokožku tváre cez noc . Regeneračný, výživný a hĺbkovo
hydratačný krém s 99,5% čistým kolagénom, jojobovým olejom a ružovým olejom. Vyhladzuje vrásky, spomaľuje
stárnutie pokožky a zlepšuje jej elasticitu vďaka kolagénu, ktorý je v kréme obsiahnutý. Prekrásna terapia pre
každý typ pleti, aj pre tú najjemnejšiu a namáhanú pokožku. Vďaka zložkám, ktoré nočný krém COLLAGENA
Rose Natural obsahuje, môžete očakávať nasledovné účinky a výsledky: vyhladzuje
vrásky, dodáva hodvábnu jemnosť, vynikajúco regeneruje, hydratuje a vyživuje do
hĺbky. Upokojuje a osviežuje stresovanú pokožku, spevňuje a rýchlo sa vstrebáva.
vhodný je na všetky typy pleti. Pleťový nočný krém COLLAGENA neobsahuje:
konzervanty, silikóny, parabény, syntetické farbivá, arómy a parfumy, minerálne oleje,
ropné deriváty, alkohol.

COLLAGENA Ružová voda s kolagénom,180 ml, rozprašovač

Absolútna NOVINKA na trhu..

.

Prvá svojho druhu kombinácia medzi vysokokvalitnou prírodnou ružovou vodou , kvalita je garantovaná
výrobcom Enjo Bonchev, a s vysoko kvalitným patentovaným kolagenovým hydrolyzátom. Ružová voda
s kolagénom – účinky na pokožke: ideálne čistí pleť od make - upu, nečistôt a masnoty, hydratuje a osviežuje
pokožku, upokojuje a je aj vynikajúcou aromaterapiou. Má protizápalové a
antibakteriálne vlastnosti, zvyšuje elasticitu pokožky vzhľadom na účinok kolagénu a
ružovej vody. Vynikajúci prostriedok proti akné, pomáha vyrovnávať tón a farbu pleti.
Ružová voda s kolagénom neobsahuje: parabény, silikóny, minerálne oleje, syntetické
farbivá, ropné deriváty, konzervanty, parfum. Univerzálny odličovací produkt , ktorý
obsahuje vysoko kvalitnú ružovú vodu a 99,5% čistý kolagénový hydrolyzát.
Reguluje vodu v pokožke, zvyšuje jej elasticitu a hladkosť . Aktívne zložky: ružová voda,
kolagénový hydrolyzát s čistotou 99,5%.
Použitie: nastriekajte na očistenú pokožku , alebo naneste vatovým tampónom a nechajte pôsobiť 2-3minúty do
úplného vstrebania. Potom použite obľúbený prípravok – krém alebo olej na ešte vlhkú pleť.
Zloženie INCI: Rosa ( Damascena ) Flower Water, Collagen Amino Acids (kolagén), Citronellol, Geraniol.

COLLAGENA Rose Natural Sérum proti vráskam okolo očí a úst, pumpička, 15 ml
Špeciálna formula séra je s kolagénom, hyalurónovou kyselinou, ružovým olejom
a vitamínom C. Sérum sa rýchlo vstrebáva, preniká do hĺbky a regeneruje, vyhladzuje,
vynikajúco hydratuje, tonizuje a vyživuje pokožku v jemných zónach očného okolia a pier.
Vďaka účinnej formule sérum vyhladzuje vrásky okolo očí a úst, bráni tvorbe nových
vrások, výborne hydratuje, vyživuje a tonizuje. Eliminuje tmavé kruhy a vačky pod očami,
spevňuje a regeneruje pokožku. Sérum nezanecháva mastné stopy.
Použitie: nanášajte ľahkým vklepávaním do očisteného očného okolia do úplného
vstrebania, ešte pred nanesením denného/nočného krému.
Zloženie (INCI): Aqua; Damascena (Rose) Flower Distillate (ružová voda); Glycerin; Carbomer; Phenethyl
alcohol, Caprylyl glycol; Collagen Amino Acids (kolagén); Sodium hydroxide; Alantoin; Hyaluronic acid (hyalurón);
Ascorbic Acid (vit.C); Rosa Damascena Flower oil (ružový olej).
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COLLAGENA ROSE NATURAL Liftingové hĺbkovo hydratačné a spevňujúce kolagénové sérum,
pumpička, 30 ml.
Intenzívne sérum s okamžitým hĺbkovým hydratačným, spevňujúcim a liftingovým účinkom. Unikátna formula
na zlepšenie stavu pokožky. Ľahká a veľmi príjemná konzistencia, rýchlo sa
vstrebáva do pokožky a nezanecháva mastné stopy. Sérum obsahuje kolagén,
prírodný ružový olej a guaranu. Použitie na pleť tváre, krku a dekoltu. Liftingové
sérum COLLAGENA ROSE NATURAL je výnimočný produkt, ktorý hydratuje a
súčasne spevňuje pokožku tváre, krku a dekoltu s okamžitým účinkom.
Použitie: ráno a večer nanášajte na očistenú pleť niekoľko kvapiek séra na pleť
tváre krku a dekoltu. Po vstrebaní do pokožky naneste svoj bežný denný/nočný
pleťový krém. Prípadne ak Vám postačuje len sérum, krém nemusíte použiť.
Použite celé balenie v prípade kúry, aby sa dostavil výsledok. Na zrelú pleť je vhodné používať sérum pod denný
aj nočný krém, najlepšie z línie Collagena Rose Natural, aby ste zabezpečili čo najefektívnejšiu starostlivosť.
Čistenie pleti je vhodné ružovou vodou s kolagénom. Vďaka vysokokvalitným a rýchlo účinkujúcim zložkám
liftingové sérum okamžite zlepšuje stav pokožky, zjemňuje a vyhladzuje vrásky a póry. Má liftingový účinok,
stimuluje tvorbu kolagénu a elastínu, spevňuje a vyhladzuje, hydratuje do hĺbky a vyživuje. Po mesiaci používania
podľa výrobcu sérum znižuje základné typy vrások na čele, tvári, krku, aj mimické vrásky.
Zloženie (INCI): Aqua; Rosa Damascena Flower Distillate (ružová voda); Glycerin; Propylene Glycol, Paullina
cupana extract (guarana); Carbomer; Sodium Hydroxide; Phenethyl alcohol, Caprylyl glycol; Collagen Amino
Acids( kolagén); Rosa Damascena Flower oil (ružový olej). Výrobok neobsahuje: parabény, silikóny, minerálne
oleje, syntetické farbivá, ropné deriváty, konzervanty, parfum.
Použitie: používajte ráno a večer na dobre vyčistenú pokožku. Naneste niekoľko kvapiek séra na končeky prstov
a jemne rozotrite na pleť tváre, krku a dekoltu do jeho úplného vstrebania. Potom nanestne denný/nočný krém
z línie COLLAGENA Rose Natural.

Zloženie INCI: Aqua; Glyceryl Stearate; PEG-100 Stearate; Glycerin; Stearic Acid; Cetyl Alcohol;
Collagen Amino Acids ( kolagén), Hydrolyzed keratin (keratín); Phenethyl Alcohol, Caprylyl glycol,
Sodium hydroxide; Tocopheryl Acetate (vit.E); Carbomer; Rosa Damascena Flower Oil (ružový olej).
Výrobok neobsahuje silikóny, parfum, ropné látky, farbivá. Obsahuje fragmentovaný kolagén s presne
určenou molekulovou váhou, skutočne osvojený pokožkou..

Účinok zložiek v línii Collagena Rose Natural
Kolagén COLLAGENA (Collagen Amino Acids) s čistotou 99,5%. Bulharský kolagénový hydrolyzát, vyrobený
svetovo uznávaným laboratóriom, je s vedecky dokázaným molekulárnym účinkom pri obnove správnej štruktúry
pokožky. Na rozdiel od iných kolagénov , ktoré maskujú chýbajúci aktívny účinok filmu na pokožke. Kolagén ako
bulharský patent je zárukou , že účinkuje do hĺbky a na molekulárnej úrovni proti vráskam. Kolagén je bulharský
patent a je to hydrolyzát s čistotou 99,5 % . Bulharský kolagén nezaťažuje pokožku pri dlhšom používaní
a preto nie je potrebné neustále vyhľadávanie nových výrobkov. Kolagén COLLAGENA Rose Natural je klinicky
testovaný s dokázanými účinkami. Aktivuje látkovú výmenu spojivového tkaniva a stimuluje tvorbu nových
kolagénových vlákien. Poskytuje vynikajúci protivráskový Anti – Age účinok. Zároveň zachováva elasticitu,
lesk a krásu pokožky.
HYALURÓNOVÁ KYSELINA (Hyaluronic acid) je prírodná zložka, pre pokožku absolúune nevyhnutná pre
dosiahnutie hustoty, pevnosti, spájanie v pokožke kolagénových a elastínových vlákien. Zároveň je bariérou proti
mikroorganizmom. Spomaľuje stárnutie a má unikátny účinok vlastnosť ako hydratáie, tak aj následné
zadržiavanie vlahy v pokožke. Ideálne účinkuje proti vráskam, akné a rôznym škvrnám na pokožke.
BULHARSKÝ PRÍRODNÝ RUŽOVÝ OLEJ (Rosa Damascena Flower Oil) . Je luxusný netoxický olej, patrí
medzi najdrahšie oleje na svete a medzi najluxusnejšie a najdrahšie zložky v kozmetike. Má bohaté výživné,
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hydratačné, antibakteriálne, upokojujúce, protivráskové a aromaterapeutické účinky. Prírodný ružový olej pri
starostlivosti o vlasy je dôležitý ako pre vlasy tak aj pre pokožku hlavy. Vyživuje a obnovuje pokožku hlavy,
spevňuje a obnovuje lámavé vlasy. Zlepšuje ich textúru, končeky, lesk. Pomáha zaceliť ranky na pokožke hlavy
a obnovuje folikuly.
GUARANA (Paullina cupana extract). Má vynikajúce spevňujúce, protizápalové a lipolytické vlastnosti.
Nedovoľuje pokožke ochabnúť a zásobuje ju cennými minerálmi a organickými látkami. Zlepšuje krvný obeh a
energizuje pokožku. Guarana má silné antioxidačné účinky a zabraňuje stárnutiu. Úspešne bojuje aj proti akné,
širokým pórom a iným kožným problémom.
JOJOBOVÝ OLEJ je známy svojou vysokou efektívnosťou pri kožných problémoch ako akné, ekzém,
a psoriáza. Má protizápalové, antibakteriálne antimykotické a antioxidačné účinky. Je to prírodný rastlinný vosk.
Okrem týchto vlastností posilňuje syntézu kolagénu a regeneruje bunky.Vyživuje do hĺbky, osviežuje pokožku
a spomaľuje stárnutie .
RUŽOVÁ VODA (rose water)má vynikajúci a neprekonateľný účinok pri čistení, hydratovaní a tonizovaní
pokožky. Ružová voda je
určite najlepším pleťovým tonikom v prírode. Pri pravidelnom používaní zistíte, že Vaša pokožka má prirodzenú
farbu,
je svieža, bez vrások a hydratovaná.
VITAMÍN C Neutralizuje voľné radikály, ktoré vedú k tvorbe vrások, stárnutiu a strate pevnosti pokožky.
Osviežuje unavenú pokožku a rozžiaruje ju.
VITAMÍN E (Tocopheryl Acetate ) – výnimočne potrebný a užitočný vitamín na zachovávanie vlahy a elasticity
pokožky a zdravia nechtov. Má veľmi silný účinok proti stárnutiu. S účinkom ochrany proti slnečným lúčom
dodáva mäkkosť aj tej najsuchšej pokožke.
HYDROLYZOVANÝ KERATÍN (Hydrolyzed keratin) je veľmi silný proteín (bielkovina) a je základnou stavebnou
časťou vlasu (a nielen vlasu). Čím je vrstva keratínu hrubšia, tým lepšie..Preto je absolútne nevyhnutný pri
starostlivosti o zničené vlasy. Keratín regeneruje do hĺbky, zabraňuje krepovitosti vlasov, dodáva brilantný lesk,
a významne zlepšuje silu vlasov. Veľmi úspešne sa používa na obnovu silne poškodených vlasov.

Línia COLLAGENA NATURALIS s kolagénom
COLLAGENA NATURALIS
kozmetika na do
Collagena Naturalis REPAIR EYE CREAM Opravný krém na očné okolie proti vráskam, 15 ml
Krém na očné okolie proti vráskam dáva rýchly výsledok pri každodennom používaní.
Pokožku vyživuje, rozžiaruje a osviežuje. Intenzívne zmenšuje vrásky, kruhy a vačky pod
očami. Krém na očné okolie obsahuje inovatívnu zložku МАТRІХYL® ѕуnthе’6™, ktorá
stimuluje syntézu 6 základných štruktúr pokožky, čo vedie do významného zmenšovania
počtu a hĺbky vrások prirodzeným spôsobom. Vďaka tejto precíznej a veľmi efektívnej
formule obnovovací krém zmenšuje vrásky okolo očí, spevňuje pokožku a eliminuje
unavený vzhľad. Účinkuje okamžite, je vhodný na všetky typy pleti. Aktívne zložky:
МАТRІХYL® ѕуnthе’6™,kolagén, hyalurónová kyselina (hydratácia), guarana (
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spevňujúci, protizápálový a drenážny účinok,zásobuje cennými minerálmi ), Omega 3-6-9 (revitalizácia, ochrana,
suchosť),olej z hroznových jadierok ( elasticita, tonizácia, upevňuje kolagén a elastín, hydratácia, protizápalový
účinok), bio ružová voda (antioxidanty, vitamíny, spomaľuje stárnutie, hydratácia, jemnosť pokožky).
Zloženie (INCI): Aqua; Damascena (Rose) Flower Distilate; Glycerin, Propanediol; Aqua, Acmella Oleracea
Extract; Collagen Amino Acids; Phenathyl alcohol; Caprylyl glycol; Carbomer; Sodium hydroxide; Alantoin;,
Sodium Hyaluronate; Ascorbic Acid; Disodium EDTA.

COLLAGENA Naturalis Kolagénové sérum proti mimickým vráskam na okolie očí a úst
s botoxovým účinkom, 15 ml
Toto sérum je výrobok novej generácie, bezpečná alternatíva botoxových injekcií..Mimické
vrásky sa tvoria v čase svalovej kontrakcie a miznú, keď sa svalstvo uvoľní. V začiatkoch
sú tieto vrásky dočasné, no rokmi sa stávajú trvalejšími. Obyčajne v oblasti očí, úst a čela.
Sérum proti mimickým vráskam je výnimočnou inováciou vďaka aktívnej patentovanej
zložke Gatuline Expression, ktorá účinkuje uvoľňujúco na podkožné svalstvo a má
okamžitý a dlhotrvajúci vyhladzujúci mimické vrásky účinok – lifting. Ďalšia zložka –
kolagén udržiava pokožku mladou a zlepšuje jej regeneráciu. Krém je vhodný pre dámy,
ktoré hľadajú rýchle riešenie prostredníctvom prírodnej kozmetiky s dokázaným účinkom.
Aktívne zložky: 99,5% čistý patentovaný kolagénový hydrolyzát, Gatuline Expression, hyaluronová kyselina,
alantoín
Zloženie (INCI): Aqua; Damascena (Rose) Flower Distilate; Glycerin, Propanediol; Aqua, Acmella Oleracea
Extract; Collagen Amino Acids; Phenathyl alcohol; Caprylyl glycol; Carbomer; Sodium hydroxide; Alantoin;,
Sodium Hyaluronate; Ascorbic Acid; Disodium EDTA.
Použitie: malé množstvo séra naneste na partie, ktoré potrebujete ošetriť. Ľahkým vklepávaním naneste do
úplného vstrebania. Potom použite denný/nočný krém Collagena.

COLLAGENA LUМІЅКІN – DЕРІGMЕNT ЕFFЕСT INOVATÍVNA FORMULA 50 ML, SUCHÁ
A NORMÁLNA PLEŤ, SKLO
Vyrovnávací farbu pokožky pleťový krém Collagena Lumiskin okamžite zlepšuje jej stav –
vrásky, škvrny, póry. Pridáva pleti rovnomernú a žiarivú farbu. Hydratuje, energizuje,
výborne chráni pred UV žiarením, vhodný aj v lete. Zbavuje pleť od pigmentových škvŕn
a chráni pred vznikom nových, spomaľuje proces stárnutia, účinkuje antioxidačne. Základné
aktívne zložky prírodného pôvodu: 99,5% čistý kolagénový hydrolyzát, Lumisphere, olej
jasmínový ( Jasminum Officinale), jojobový olej , vitamín C.
Použite: ráno a večer na očistenú pleť. Po vymiznutí pigmentových škvŕn na večer použite nočný krém série
Collagena.
Zloženie (INCI): Aqua; Glycerin; Titanium Dioxide, Polysorbate 20, Cetyn Hydroxyethylcellulose,
Polymethylmethacrylate, Trilaurin, Deacetyl Boldine; Simmondsia (jojoba) chinensis oil; Glyceryl Stearate
Arachidyl Alcohol, Behenyl Alcohol, Arachidyl Glucoside; PEG-100 Stearate; Stearic Acid; Caprylic/capric
triglyceride; Cetyl Alcohol; Collagen Amino Acids; Cera Alba; Tocopherol; Ascorbic Acid; Phenethyl Alcohol,
Caprylyl glycol; Jasminum Officinale.
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COLLAGENA NATURALIS Nočný krém na normálnu až suchú, ale aj citlivú pokožku
s kolagénom, jojobovým, mandľovým a jasmínovým olejom, sklo, 50 ml. (rok 2019)
Nočný krém s kolagénom hydratuje, vyživuje, regeneruje počas noci a zvyšuje elasticitu
pokožky. Má omladzujúci účinok a dlhodobý výsledok. Veľmi dobre znášaný aj veľmi citlivou
pleťou. Aktívne zložky: 99,5% čistý kolagénový hydrolyzát, mandľový olej ( hypoalergický,
bohatý na vit.E, proteíny,upokojuje a vyživuje), jasmínový olej (účinkuje proti škvrnám,
striám,dermatitídam, ekzémom, alergiám, vhodný na suchú a citlivú pleť), jojobový olej(
rastlinný vosk, proti akné, psoriaza, ekzémy účinok : antibakteriálny,protizápalový,
antimykotický,antioxidačný,regeneračný, urýchľuje syntézu kolagénu, pri popáleninách), vitamíny C a E.
Zložene (INCI): Aqua; Glycerin; Simmondsia (Jojoba) chinensis oil; Arachidyl Alcohol, Behanyl Alcohol, Arachidyl
Glucoside; Glyceril Stearate, PEG-100 Stearate; Stearic Acid; Caprylic/capric triglyceride; Prunus dulcis (Almond)
oil (mandľový), Cetyl Alcohol; Collagen Amino Acids (kolagén); Cera Alba (všelí vosk); Tocopherol (vit.E) ,
Ascorbic Acid (vit.C); Phenethyl Alcohol, Caprylyl glycol; Jasminum Officinale (jasmínový olej).

COLLAGENA NATURALIS ANTI-AGE COMPLEX ŠPECIÁLNA 24 HODINOVÁ STAROSTLIVOSŤ
NA SUCHÚ PLEŤ, SKLO, 50 ML (ROK 2019)
Krém zlepšuje stav pokožky a 24 hodín ju intenzívne hydratuje. Zastavuje predčasné
stárnutie a podporuje jej správnu štruktúru. Chráni pokožku pred slnečným žiarením,
stimuluje tvorbu kolagénových vlákien a celkovo zlepšuje elasticitu a pevnosť pleti. Aktívne
zložky: DNK kaviaru lososa, 99,5% čistý kolagénový hydrolyzát, elastín, vitamín E,
jojobový olej, včelí vosk.
Zloženie (INCI): Aqua; Glycerin, Cetearyl Isononanoate; Isopropyl Myristate; Simmodsia Chinensis (Jojoba) Oil;
Dimethicone Copolyol; Cera Alba (včelí vosk), DNA; Elastine; Collagen Amino Acids (kolagén); Disodium EDTA;
Parfum; Phenoxyethanol, Caprylyl Clycol.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Línia COLLAGENA Profesional Super Activ
s kvalitou pre kozmetické salóny
na domácu starostlivos
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Čistiaci lotion na jemnú suchú pleť,150 ml
Jemný lotion má hĺbkovo čistiaci účinok, súčasne pokožke dodáva maximálnu hydratáciu.
Neporušuje prirodzené pH pokožky. Osviežuje a posilňuje pokožku tváre a krku, zároveň ju
pripravuje na aplikáciu nasledujúceho pleťového produktu.
Použitie: naneste pomocou vatového tampónu alebo vlhkými prstami a jemne očistite tvár a krk.
Opláchnite vlažnou vodou a použite ďalší pleťový prípravok.
Aktívne zložky: Ružová voda, kolagénový hydrolyzát, vitamín E.

Dvojfázový odličovač na všetky typy pokožky, 125 ml,
Inovatívny produkt , ktorý vynikajúco odstraňuje nečistoty a každý druh make upu. – bez
vysušenia pokožky. Je bohatý na upokojujúce a výživné aktívne zložky. Okrem čistenia chráni
pokožku, je vhodný aj na citlivé očné okolie a citlivú pokožku . Odličovač je vhodný na
každodenné použitie.
Použitie: malé množstvo výrobku dajte na vatový tampón a očistite pokožku tváre aj očného
okolia jedným smerom. Potom opláchnite vlažnou vodou a použite ďalší pleťový výrobok.
Aktívne zložky: jojobový olej, mandľový olej, kolagénový hydrolyzát, ružová voda, citrónový olej
, cetiol HE.

Mechanický pleťový píling, 125 ml
Jemne čistí pokožku bez poškodenia jej ochrannej vrstvy. Jemné mikročastice čistia póry do hĺbky
bez poranení a odstraňujú zrohovatené bunky, nadbytočný maz a zároveň vyživuje pokožku. Je
bohatý
na aktívne zložky, neobsahuje kyseliny, enzýmy a iné agresíve zložky. Vhodný
na každodenné použitie.
Použitie: na prsty dajte malé množstvo gélu a ľahkou masážou očistite pleť do úplého vstrebania
gélu do pokožky. Potom umyte mikročastice vlažnou vodou.
Aktívne zložky: kolagénový hydrolyzát, ružová voda, D-panthenol

Čistiaci lotion (vodička) na problematickú pleť, 150 ml,
Aktívna čistiaca formula s antiseptickým, protizápalovým a ochranným účinkom čistí pokožku
do hĺbky a odstraňuje prebytočný maz a iné nečistoty z pokožky.
Použitie: na vlhké prsty dajte malé množstvo lotionu, dobre vyčistite pleť a krk, potom zmyte
vlažnou vodou. Neumývajte horúcou vodou, hlavne pri citlivej pleti, pretože môže dôjsť k
jej podráždeniu.
Aktívne zložky: Ružová voda, proposlis, kolagénový hydrolyzát, kamilky.

Micelárna čiastiaca pena , 150 ml.
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Micelárna čiastiaca pena odstraňuje každodenný make up a ostatné nečistoty pokožky
jedným pohybom, bez potreby umývania. Chráni hydrolipidovú vrstvu pokožky, hydratuje
a vyživuje ju.
Aktívne zložky: kolagénový hydrolyzát, hyalurónová kyselina, D-panthenol

Anti-Age Washing Foam Čistiaca pena na pleť proti vráskam, 150 ml
Jemná čistiaca pena, ktorá čistí pokožku bez vysušovania. Jemná mycia zložka je vhodná dokonca
aj na najcitlivejšiu pleť. Anti-Age zložky vhodne dopĺňajú dobré čistenie a prípravu na použitie AntiAge prípravkov. Neobsahuje alkohol.
Aktívne zložky: kolagénový hydrolyzát, Centella Asiatica, ružová voda, urea, vitamín C

SensClean Čistiaca pena na citlivú a aknóznu pleť, 150 ml
Jemná čistiaca pena, vhodná na citlivú a aknóznu pleť. Bohaté zloženie prírodných extraktov úspešne rieši
začervenania, podráždenia a zápalové procesy pokožky, čím ju efektívne očistia od nečistôt.
Vhodná na každodenné použitie, neobsahuje alkohol.

Aktívne zložky: extrakt Ruscusu, nechtíka, D-panthenol, kolagénový hydrolyzát

COLLAGENA Super Activ
s kvalitou pre kozmetické salóny, na domáce použitie v malých baleniach. Bunkovo aktívne pleťové séra.
Výnimočne čisté produkty, ktoré prenikajú do hĺbky bez pocitu lepkavosti a pnutia pokožky. Séra sú bohaté na
aktívne zložky s dokázaným účinkom. Séra sú nevyhnutnou súčasťou každodennej starostlivosti o pleť
a používajú sa spolu s denným a nočným krémom.

Collagena Beauty Essense,30 ml
Pleťové sérum s filler (vyplňujúci) efektom je inovatívny produkt, ktorý viditeľne zmenšuje stopy
stárnutia prirodzeným spôsobom. Prírodný filler MATRIXYL® synthe’6™ s patentovaným
kolagenovým hydrolyzátom intenzívne obnovuje stratenú pevnosť pokožky, zmenšuje hlboké
vrásky na čele, ústach a v očnom okolí už po niekoľkých aplikáciách. Stimuluje tvorbu
kolagénu, elastínu a hyalurónovej kyseliny.
Použitie: Sérum nanášajte na dobre očistenú pleť ľahkou masážou do úplného vstrebania.
Aktívne zložky: MATRIXYL® synthe’6™, kolagénový hydrolyzát, hyalurónová kyselina, ružová voda.

Collagena Spot-Light sérum s depigmentačným efektom, 30 ml
Pleťové sérum - nové pokolenie, ktoré účinkuje proti neželanej pigmentácii
na dermálnej
a epidermálnej úrovni a chráni pred jej vznikom. Doporučuje sa na intenzívnu starostlivosť
s hyperpigmentáciou, reguláciu syntézy melanínu a dlhodobé vyrovnávanie nerovností pleti. Je
efektívny proti stárnutiu pokožky. Zvyšuje syntézu kolagénu, elastínu a hyalurónovej kyseliny.
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Použitie: pleťové sérum sa nanáša ľahkou masážou

na dobre očistenú pleť do jeho úplného vstrebania.

Aktívne zložky: Gatuline™ Spot Light, vitamín С, kolagénový hydrolyzát, ružová voda.

Collagena DermSens sérum na problematickú a citlivú pokožku, 30 ml,
Intenzívne sérum s účinkom, ktorý reguluje tvorbu mazu a zastavuje zápalové procesy. Preniká
do hĺbky, nezanecháva stopy diskomfortu dokonca aj pri mastnejšej pokožke. Ako doplnok je
jeho protivráskový účinok tým, že hydratuje do hĺbky a stimuluje prirodzený vznik kolagénu,
elastínu a hyalurónovej kyseliny.
Aktívne zložky: AcNet
ružová voda, vitamín C.

TM,

kolagénový hydrolyzát, hyalurónová kyselina, D-panthenol, bio

Collagena Edelweis (Plesnivec), Hĺbkovo hydratačné sérum s liftingovým účinkom, 35 ml,
Intenzívne sérum s okamžitým účinkom, rýchlo sa vstrebáva do pokožky a účinkuje hĺbkovo.
Spevňuje štruktúru pokožky tým, že stimuluje tvorbu kolagénových a elastínových vlákien.
Zvyšuje krvný obeh a bunkový metabolizmus. Vďaka vloženým kmeňovým bunkám Edelweisu
(Plesnivec) chráni bunky pred poškodením vplyvom okolitého prostredia a neutralizuje UV
žiarenie.
Použitie: pleťové sérum nanášame na dobre očistenú pleť tváre, krku a dekoltu.
Aktívne zložky: kmeňové bunky plesnivca (Edelweiss), guarana, kolagénový hydrolyzát,
ružová voda, hyaluronová kyselina.

Collagena Sérum na očné okolie celková starostlivosť, 18 ml,
Starostlivosť o očné okolie musí byť jemná a vyberaná s dostatočnou pozornosťou.
Predstavujeme Vám sérum, ktoré je kombináciou unikátnych aktívnych zložiek, aby Vám
ponúklo totálnu starostlivosť o očné okolie. Omladzuje, chráni pred „padaním“ horných viečok,
pred vráskami a vyhladzuje už existujúce jemné vrásky. Efektívne sa popasuje s tmavými
kruhmi pod očami, tmavými kruhmi a vačkami pod očami. Spôsobuje rozžiarenejšiu pokožku
v očnom okolí.
Použitie: očný krém nanášajte ráno aj večer ľahkým vklepávaním na dobre očistenú oblasť
očného okolia, T – zónu a okolie pier. Vyhýbajte sa kontaktu s očami.
Aktívne zložky: kolagénový hydrolyzát, Beautifеyе R™, prášok z vodných perál, hyalurónová kyselina.

Collagena 4D Volume Filler starostlivosť okolo očí a úst, 15 ml,
Ultra ľahký fluid, veľmi silná formula proti vznikaniu vrások a Linefill TM účinkuje do hĺbky tak,
že vrásky vypĺňa na bunkovej úrovni. 99,5% čistýk kolagénový hydrolyzát , kyselina
hyalurónová a hydratačné lipozómy dávajú perfektnú strostlivosť, ktorá je potrebná k prevencii
vrások okolo očí a úst.
Akívne zložky: LinefillTM, hydratačné lipozómy, kolagenový hydrolyzát, kyselina hyaluronová,
guarana, olej z hroznových semiačok, bio ružová voda.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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COLLAGENA Super Activ

Collagena Lumisphere hydratačný a výživný denný krém, 50 ml
Výživný a hydratačný prírodný krém, obohatený rastlinnými olejmi a 99,5% čistým kolagénovým
hydrolyzátom. Chráni pokožku od agresívneho prostredia. Chráni ju a osviežuje po celý deň.
Vytvára okamžitý zjemnený a zmatnený efekt pri nerovnostiach pokožky.
Použitie: nanáša sa ráno na dobre očistenú pleť tváre a krku jemnou masážou.
Aktívne zložky: kolagénový hydrolyzát, vitamín C, jojobvý olej, jasmínový olej
Lumisphere™.

absoliut,

Collagena Nočný krém s kolagénom, jojobovým olejom a jasmínom, 50 ml
Bohatý na oleje krém s elegantnou emulziou regeneruje a spomaľuje stárnutie pokožky
prirodzeným spôsobom. Kombinácia špeciálne vybraných olejov vynikajúco upokojuje,
hydratuje a vyživuje. Vhodný aj na citlivú pleť.
Použitie: krém nanášajte na očistenú pokožku tváre a krku.
Aktívne zložky: jasmínový olej, jojobvý olej, kolagénový hydrolyzát.

Anti-Age Špeciálny krém na suchú unavenú pleť, 50 ml
Je produkt nového pokolenia s okamžitým účinkom k zlepšeniu stavu pokožky. Patentovaná
formula (kolagénový hydrolyzát, DNK, elastín a vitamín E) intenzívne zlepšuje štruktúru suchej
a veľmi suchej pokožky. Zvyšuje úroveň hydratácie a jej uchovanie počas 24 hodín.
Použitie: nanáša sa ráno aj večer na očistenú pokožku ľahkou masážou na pokožku tváre
a krku.
Aktívne zložky: patentovaný Anti-Age komplex kolagénový hydrolyzát, DNK, elastín, a vitamín
E, jojobový olej, včelí vosk, prírodné vitamíny.

Collagena Premium Anti-Age Cream – Prémiový pleťový krém na suchú a normálnu pleť, 50 ml
Inovatívna formula, ktorá je biologicky aktívna na bunkovej úrovni. Prírodná emulzia sa ľahko
vstrebáva a zanecháva pocit zamatovej hladkosti. Aktivuje tvorbu kolagénu, stimuluje syntézu
kľúčových lipidov (tukov) a zvyšuje energiu buniek. Dlhodobo hydratuje, vyživuje a chráni
pokožku. Vhodný aj pre citlivú pleť.
Použitie: nanáša sa ráno a večer na dobre očistenú pokožku tváre a krku.
Aktívne zložky: kolagénový hydrolyzát, Energisome Q10, Soline Bio, jasmínový olej, kolastra.
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Collagena Lumiskin krém s vyrovnávajúcim a depigmentačným účinkom, 50 ml
Prírodný krém s bohatou textúrou, s vyrovnávajúcim účinkom a protivráskovým Anti –
Age efektom. Okamžite zlepšuje stav pokožky (vrásky, póry, škvrny) a chráni pleť pred
škodlivými vplyvmi UV žiarenia. Zvyšuje syntézu kolagénu a elastínu.
Na
bunkovej úrovni reguluje tvorbu melanínu, čím vyrovnáva farbu pleti.
Použitie: nanáša sa ráno a večer na dobre očistenú pokožku tváre, krku a dekoltu.
Klinicky dokázaný viditeľný efekt po 56 dňoch každodenného pravidelného používania.
Doporučuje sa nanášanie v kombinácii s depigmentačným sérom Spot – Light.
Aktívne zložky: Lumisphere™, kolagénový hydrolyzát, jasmínový olej absoliut, jojobový
olej, vitamín C, včelí vosk.

Collagena Depigmentačný krém s efektom proti začervenaniu pokožky, 50
ml
Ľahký pleťový krém so špeciálnym účinkom pri neželanej pigmentácii, proti stareckým
škvrnám a začervenaniu pokožky (Rosacea, popraskané žilky a iné). Kombinácia prírodných
aktívnych zložiek dokázane riešia kožné problémy a zároveň majú Anti-Age efekt
na
bunkovej úrovni.
Použitie: Naneste ľahkou masážou na dobre očistenú pleť ráno a večer.
Aktívne zložky: kolagénový hydrolyzát, Gatuline™ A, Gatuline™ Spot Light, prášok
z vodných perál, ružový olej, marhuľový olej

Collagena Gél s kolagénom a bioaktívnymi perlami na problematickú pokožku, na mastnú
a citlivú pleť
Ľahký gél určený pre mastnú a problematickú pokožku. Upokojuje ju, znižuje začervenanie
a pomáha ju ozdraviť. Vďaka biologicky aktívnym látkam zvyšuje bunkovú imunitu pokožky.
Vhodný na mastnú a citlivú pleť.
Použitie: nanášajte ráno a večer na dobre vyčistenú pleť.
Aktívne zložky: kolagénový hydrolyzát, čajovníkový olej, D-panthenol, hyalurónová kyselina,
ružová voda, alantoín.

Collagena SensDerm
nekomedogénny

Krém

na

mastnú

a problematickú

pokožku,

rozšírené

póry,

Ľahký krém s príjemnou textúrou, ktorý sa ľahko vstrebáva do pokožky bez mastných stôp.
Vypĺňa rozšírené póry a nerovnomernosti pokožky. Patentovaná aktívna zložka AcNet™
efektívne reguluje zvýšenú sekréciu mazu (sébum), upokojuje lokálne zápaly a má
antibakteriálny efekt. Je nekomedónny, čo spôsobuje prítomnosť zložky AcNet™. Je to prvá
aktívna zložka, ktorá má širokospektrálny účinok na pleť, ktorá je náchylná k vytváraniu akné.
Použitie: krém nanášajte na očistenú pleť tváre a krku ráno aj večer.
Aktívne zložky: AcNet™, kolagénový hydrolyzát, prášok z vodných perál, olej z hroznových
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semiačok, vitamín E.

Collagena PROFESIONAL Lumiskin fluid s depigmentačným účinkom ml, pumpička.
Ľahký krém/fluid s vyrovnávajúcim účinkom a protivráskovým Anti – Age efektom.
Každodenným používaním ráno chráni pokožku pred UV lúčmi a vyrovnáva jej tón.
Kombinácia kolagénu , hyaluronovej kyseliny a špeciálne vybraných prírodných olejov
vyhladzuje, hydratuje, zlepšuje stav pokožky (vrásky, póry, škvrny) a chráni pleť pred
škodlivými vplyvmi UV žiarenia. Stimuluje syntézu kolagénu a elastínu. Nie je agresívny k
pokožke, vhodný na každodenné použitie. Nezanecháva mastné stopy, pokožku vyhladzuje a
zjemňuje.
Použitie: nanáša sa ráno aj večer na dobre očistenú pokožku tváre ľahkou masážou do
úplného vstrebania. Doporučuje sa nanášanie v kombinácii s depigmentačným sérom Spot –
Light.
Aktívne zložky: Lumisphere, kolagén, hyaluronová kyselina, vitamín C

COLLAGENA ENERGY BALANCE Krém na mastnú a citlivú pleť s kolagénom a kmeňovými
bunkami manga, 50 ml, pumpička
Kryštálová emulzia, ľahko prispôsobujúca sa pokožke. Prírodné zloženie upokojuje, priamo
účinkuje na zápaly a tvorbu séba v pokožke. Špeciálne vyberané prírodné oleje a komplex
vitamínov regulujú lipidovú rovnováhu, vyživujú a osviežujú pokožku. Účinky krému: dlhodobo
hydratuje, chráni pred zápalmi, reguluje tvorbu mazu ( séba ), vyrovnáva tón , má protivráskový
efekt, upokojuje a zmatňuje. Použitie:1 - 2 ml krému naneste na dobre očistenú pleť.

COLLAGENA Energy CELL Cream – Energizujúci výživný vitamínový krém na suchú a normálnu
s kmeňovými bunkami manga pleť 50 ml, pumpička
Energizujúci a výživný krém bohatý na vitamíny, prírodné bunky z manga a kolagén. Chráni
pokožku pred dehydratáciou a pigmentáciou. Stimuluje tvorbu kolagénu, spomaľuje stárnutie.
Bohatý komplex vitamínov navracia mladistvý a svieži vzhľad pokožky.
Použitie:1 - 2 ml krému naneste na dobre očistenú pleť

Collagena masážny krém na telo s kolagénom 300 ml, pumpička
Krém je bohatý na výživné aktívne látky a hutnou konzistenciou. Výnimočne bohatý krém povoľuje
dostatočný čas na relaxáciu a lymfodrenážnu masáž. Špeciálne vybrané oleje kombinované s 99,5 %
čistým kolagénovým hydrolyzátom, komplexom Omega 3,6,9 a propolisom ho predurčujú k výnimočnej
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výžive pokožky. Pokožka je vyživená, príjemná na dotyk a pripravená na použitie ďalších prípravkov k terapii.
Stimuluje cirkuláciu krvi v bunkách, čím zlepšuje metabolizmus kožných procesov.
Aktívne zložky: oleje mandľový, pšeničné klíčky, kokosový, sézamový, marhuľový, ľanový, ružový, z hroznových
jadierok.

Gél s kolagénom, propolisom a čajovníkovým olejom 125 ml, pumpička
Výnimočný gél , so širokospektrálnym účinkom, prírodný produkt. Vďaka patentovanému
kolagénovému hydrolyzátu, propolisu a čajovníkovému oleju má gél vynikajúce účinky pri
akné, rôznym povrchovým poraneniam
(aj tepelným), rôznym začervenaniam pokožky po
depilácii, poštípaní hmyzom, herpesom a iné.

Aktívne zložky vo výrobkoch Collagena Super Activ:
*MATRIXYL® synthe’6™ je protivráskový peptid, ktorý zvyšuje syntézu šiestich najdôležitejších obnovovacích
pokožku zložiek. Úspešne zmenšuje objem a hĺbku vrások okolo očí, čela, spevňuje kontúry tváre, zvyšuje
bunkovú regeneráciu. Má prírodný pôvod a preto je veľmi tolerantný aj k najcitlivejšej pokožke.
*Lumisphere – je inovatívny produkt francúzskej spoločnosti Sederma. Vytvára okamžitý zjemnený, svetelný
a zmatňujúci efekt k nedostatkom pokožky ako sú vrásky, fľaky, póry, nerovnosti, bez bieleho efektu. Vyrovnáva
farbu pleti prirodzeným spôsobom tým, že reguluje syntézu melanínu v pokožke bez toho, aby bol k nej
agresívny, čím ju pripravuje na letnú sezónu na rozdiel od iných prípravkov na trhu. Zabezpečuje UVA – UVB
ochranu. Pri dlhodobom použití zaisťuje fyziologické presvetlenie pokožky s dlhodobým efektom.
* Pearlpurin je perlový prášok z prírodných vodných perál, ktorý veľmi rýchlo tonizuje unavenú pleť, zlepšuje
ochrannú silu, vyživuje, intenzívne hydratuje do hĺbky a zvyšuje elasticitu pokožky. Perly sú ekologicky čistý
prírodný produkt, ktorý obsahuje 18 nenasýtených amino kyselín a veľa mikroelementov, ktoré zjemňujú
a vyživujú pokožku.
*Gatuline Spot – Light je francúzska patentovaná zložka s klinicky dokázaným účinkom proti pigmentovým
škvrnám. Prvá aktívna zložka, ktorá účinkuje ako na vzniknuté pigmentové škvrny, tak aj proti ich vzniku na
dvoch úrovniach: dermálnej a epidermálnej. . Prírodný komplex, ktorý znižuje množstvo a viditeľnosť
pigmentových škvŕn, chráni pred vznikom nových s veľmi dobrými výsledkami.
* Kmeňové bunky Plesnivca (Edelweiss) je výnimočne inovatívna aktívna zložka s veľmi silným regeneračným
účinkom na pokožku. Majú veľmi silný účinok ochrany pred škodlivými vplyvmi a UV žiarením prirodzeným
spôsobom. Redukujú vrásky a obnovujú správne fungovanie pokožky.
* AcNet™
* Beautifеyе R™* je prírodný komplex, nominovaný za najlepšiu inovatívnu zložku na konkurze International
Asia Arwards 2013 za svoj účinok na horné viečko, čo bolo dovtedy možné dosiahnuť len plastikou. Vyhlazuje,
vypne pokožku a rozžiari pohľad. Zmenšuje veľkosť, hĺbku a dĺžku vrások okolo očí, pridáva sviežosť
a odstraňuje unavený vzhľad.
* Linefill TM,
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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NATURAL COSMETIC

ARGAN A MAKADAMIA

ARGAN & MACADAMIA ROZŽIARUJÚCI ELIXÍR S BIO OLEJMI

Prírodný Elixír obohatený vysoko kvalitnou kyselinou hyalurónovou a rozžiarujúcou esenciou
zlatých kvetov. Kúzlo, ktoré jemne láme svetlo a podčiarkuje Vašu prirodzenú krásu. Ľahká
formula, ktorá vyhladzuje vyživuje pokožku. Aktívne zložky: 100% aktívna hyalurónová
kyselina, mimoriadne cenná zložka, ktorá sa prirodzene nachádza v pokožke. Jej nedostatok
spôsobuje tvorbu vrások, pleť vyzerá unavená. Pri dopĺňaní kyseliny hyalurónovej do pokožky
pomáha prinavrátiť jej elasticitu a rozžiari ju. Esencia zlatých kvetov pokryje pokožku
neviditeľným filmom a dodáva jej jemný porcelánový lesk. Luxusné riešenie pre každý typ pleti počas všetkých
ročných sezón.
Použitie: nanášajte na celú očistenú pleť jemnou masážou. Zloženie INCI: Aqua, Hydrolyzed Verbascum
Thapsus Flower, Sodium Hyaluronate , Glycerin, Phenethyl Alcohol , Xanthan Gum, Argania Spinosa Kernel Oil,
Macadamia Integrifolia seed oil, Parfum, Mica
ARGAN & MACADAMIA SUCHÝ OLEJ NA TVÁR, TELO A VLASY S BIO ARGÁNOVÝM A BIO
MAKADAMIOVÝM OLEJOM
Drahocenný multifunkčný suchý olej na pleť, telo a vlasy s účinkom bio argánového
a bio makadamiového oleja, moringového oleja a vit.E, s vynikajúcimi účinkami.
Vyživuje a chráni. Má výrazný detoxikačný efekt. Stačí jedna kvapka na pokožku alebo
na končeky vlasov, aby im dodala zamatovo jemný a žiarivý vonkajší vzhľad. Suchý olej
na tvár , telo a vlasy sa rýchlo vstrebáva a nezanecháva mastné stopy. Použitie: Tvár:
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nanáša sa jemne od stredu tváre smerom k vonkajším kontúram tváre. Telo: naneste olej a . masírujte pokožku
na požadovanom mieste. Vlasy: pár kvapiek oleja rozotrite medzi prstami a jemne naneste na končeky vlasov.
Zloženie INCI: Caprilyl/Capryc Triglycerides, Argania Spinosa Kernel Oil*, Macadamia Integrifolia seed oil*,
Octyldodecyl Olivate, Moringa Oleifera Seed Oil, Tocopherol*, Parfum.

ARGAN & MACADAMIA SÉRUM S LIFTINGOVÝM ÚČINKOM
Starostlivosť o pokožku a Anti – Age a liftingovým účinkom. Jemná formula vyhladzuje jemné
vrásky a tonizuje pokožku. Dvíha a formuje kontúry tváre. Drahocenné bio oleje, ktoré sa
v ňom nachádzajú sa rýchlo vstrebávajú, vyživujú a regenerujú pokožku. Sérum používajte na
problémové partie. Je vhodný základ pod krém , zvyšuje účinok krému, čím je celkový účinok
rýchlejší. Použitie: nanášajte sérum ráno a večer jemnou kruhovou masážou na čistú pleť
tváre, krku a dekoltu. Zloženie INCI: Aqua*, Sodium Polystirene Sulfonate Sorghum Bicolor
Stalk Juise*, Glycerine*, Argania Spinosa Kern Oil**, Macadamia Intergrifolia Seed Oil**, Polyacrylamide C13-14
Laureth - 7, Benzyl Alcohol Ethyl Lauroyl Arginate HCL Cinnamic Acid* , Parfum
* prírodná zložka vhodná do prírodnej , ** organická zložka z bio poľnohospodárskej produkcie

ROSA PRETIOSA BIO

ROSA PRETIOSA Prírodný 24 hodinový jemný pleťový krém so zamatovou štruktúrou.
Obsahuje aktívny 5 hviezdičkový systém pre hladkú a žiarivú pokožku. V hlavnej úlohe sú
prírodné aktívne zložky – organické oleje s dokázaným účinkom. Ružový olej, argánový,
moringový a zo sladkých mandlí. Každodenný partner v boji za krajšiu a sviežu pokožku.
Výborný základ pod make up.
Použitie: naneste každé ráno na očistenú pokožku jemnou masážou.
Zloženie INCI: Aqua, Rosa Damascena Flower Water, Octyldodecyl Olivate, Glyceryl Stearate Citrate, Cetearyl
Alcohol, Glyceryl Caprylate, Argania Spinosa Kernel Oil, Macadamia Integrifolia Seed Oil, Prunus Amygdalus
Dulcis Oil, Glycerin, Sodium Levulinate, Sodium Anisate, Xylitylglucoside, Anhydroxykitol, Xylitol, Palmitoyl
Glycine, Tocopherol, Acacia Senegal Gum, Xanthan Gum, Trigonella Foenum – Graecum Seed Extract, Parfum,
Rosa Damascena Flower Oil, Citronellol, Geraniol
Obsah: 30 ml
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ROSA PRETIOSA Multifunkčný luxusný suchý ružový olej na tvár, telo a vlasy, 30 ml.
Obsahuje vo svojom zložení veľmi kvalitné a účinné oleje argánový, moringový,
makadamiový, ružový a vitamín E. Suchý olej sa okamžite vstrebáva a pôsobí do hĺbky
pokožky bez mastných stôp. Ružový olej optimalizuje účinok vďaka revolučnej formule.
Použitie. Tvár: nanášajte jemnou masážou od stredu tváre k vonkajším kontúram. Je
ideálny hlavne na nočné použitie, no aj ako základ pod make up na vlhkú pokožku. Telo:
masážou na Vami želanú časť tela. Vlasy: pre výživu a osvieženie vlasov kvapnite 1-2
kvapky oleja medzi prsty a naneste na končeky vlasov.

BIORHYTHM

Jemný prírodný umývací gél, formulovaný z cenných prírodných zložiek. Jemne čistí silou Ecco certifikovaných
a bio rozložiteľných mycích zložiek na báze aminokyselín. Luxusný Argánový olej je so % 100 organickým
pôvodom, chráni pokožku od predčasného stárnutia. Vhodný na každý typ pokožky. Bio sprchovacie gély
neobsahujú: - látky živočíšneho pôvodu, parabény, sulfáty (SLES), mydlo, silikóny, ftaláty, ethanolamíny, ropné
látky, PEG, PCM/NM. Úplne bio rozložiteľná bio kozmetika so 100% recyklovateľným obalom. Použitie:
naneste na mokrú pokožku, jemne masírujte, potom opláchnite vodou. Zloženie: viac ako 99% čistý prírodný
produkt s patentovaným zložením.
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V ponuke druhy: Argán, Aloe Vera, Moringa

NATURAL COSMETIC

Prírodný sprchovací gél JASMÍN, 300 ml
Jasmínový olej má výrazne upokojujúci účinok. Jemný sprchovací gél obohatený 100% jasmínovým extraktom
(Jasminum Officinale Flower Extract) hydratuje a vyživuje. Jazmínový olej je afrodiziakum, tiež
pôsobí blahodárne na citlivú, suchú, svrbiacu, ekzematickú, začervenanú pokožku.
Jemný sprchovací gél bez parabénov, silikónov, GMO.
Zloženie INCI: Aqua, Sodium C10-16 Pareth Sulfate, Capryl/Capramidopropyl Betaine, PEG-7
Glyceryl Cocoate, Glycol Distearate Cocamide MEA Laureth 10, PEG-120 Methyl Glucose
Dioleate, Parfum, Diazolidinyl Urea Iodopropynil Butylcarbamat, Jasminum Officinale Flower Extract, Citric Acid,
Hexyl Cinnamic Aldehyde.
Prírodný sprchovací gél SANTAL, 300 ml
Jemný sprchovací gél s exotickou vôňou santalového dreva a olejom z pšeničných klíčkov.
Hydratuje, regeneruje a obnovuje pokožku do hĺbky, účinkuje blahodárne pri kožných
podráždeniach a svrbení. Má protizápalový, spevňujúci a antiseptický účinok. Santal je
účinný pri depresii, nervovom vypätí, hĺbkovo hydratuje a reguluje rovnováhu séba ( mazu )
v pokožke.
Jemný sprchovací gél bez parabénov, silikónov, GMO.
Zloženie INCI: Aqua, Sodium C10-16 Pareth Sulfate, Capryl/Capramidopropyl Betaine, PEG-7 Glyceryl Cocoate,
Triticum Vulgare Germ Oil, PEG-120 Methyl Glucose Dioleate, Pafrum, Diazolidinyl Urea Iodopropynil
Butylcarbamat, Citric Acid, Hexyl cinnamaldehyde.
23
www.naturals.sk

Prírodný sprchovací gél Pšeničné klíčky, 300 ml na suchú a veľmi suchú pokožku.
Jemná formula s olejom z pšeničných klíčkov, ktorá hydratuje a obnovuje pokožku, navracia jej elasticitu a
sviežosť.
Zloženie INCI: Aqua, Sodium C10-16 Pareth Sulfate, Capryl/Capramidopropyl Betaine, PEG-7
Glyceryl Cocoate, Triticum Vulgare Germ Oil, PEG-120 Methyl Glucose Dioleate, Parfum,
Diazolidinyl Urea Iodopropynil Butylcarbamat, Citric Acid, Hexyl cinnamaldehyde

Prírodný sprchovací gél Argánový olej, 300 ml
Argánový olej upokojuje a hydratuje suchú a citlivú pokožku, normalizuje mastnú a problémovú kožu, zlepšuje jej
elasticitu .
Vyrovnáva hydrolipidovú rovnováhu v pokožke a napomáha regenerácii problémovej
pokožky ( suchej, citlivej, mastnej, aknóznej..).
Zloženie INCI: Aqua, Sodium C10-16 Pareth Sulfate, Capryl/Capramidopropyl Betaine, PEG-7
glyceryl Cocoate,Argania Spinosa Kernel Oil, PEG-120 Methyl Glucose Dioleate, Pafrum,
Diazolidinyl Urea Iodopropynil Butylcarbamat, Citric Acid, Hexyl Cinnamaldehyde

Sme oficiálny a výhradný distribútor pre Slovensko a Českú republiku všetkých značiek
uvedených v tomto katalógu.
Výrobky sú dovážané priamo od výrobcov.
Veľkoobchodné ceny vyžiadajte na e-maile: obchod(a)naturals.sk

E-shop: https://www.naturals.sk
email: obchod(a)naturals.sk
tel.:

0907 824 851

Kamenná predajňa v Bytči pri Zámku:
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ROZÁLIA obochod s kozmetikou
Ul.Radlinského 163/9a (proti butiku DARA), dvere od S.Sakalovej,
01401 Bytča
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