
Prezentacja 

produktowa



Trochę historii

2003: Wprowadzenie na rynek francuski marki naturalnych i organicznych kosmetyków Couleur Caramel 

2005: Otwarcie 1000 – nego punktu sprzedaży

2006: COSMEBIO Ecocert (NATURAL & ORGANIC) - certyfikacja 25 produktów. Otwarcie 2000-nego punktu sprzedaży

2007: Początek sprzedaży eksportowej

2008: Otwarcie sklepu w Paryżu Maquillage Caffè

2009: Eksport przekracza liczbę 20 krajów

2011: Pierwsza limitowana kolekcja Couleur Caramel

2012: Marka staje się oficjalnym partnerem NRJ Music Awards

2013: Partner Festiwalu Filmowego w Cannes

2014: Eksport przekracza liczbę 30 krajów

Witajcie w świecie Couleur Caramel



Wartości
Szacunek dla człowieka:

Szacunek dla klientów oraz naszych dostawców, dla naszych 
współpracowników, przejrzystość w zakresie składników naturalnych i 
organicznych.

Szacunek dla zwierząt: 

Produkty nie są testowane na zwierzętach.

Szacunek dla środowiska:

Materiały opakowań pochodzące z recyklingu, zawsze wtórne, często 
ulegające biodegradacji. Gama produktów do wielokrotnego napełniania.
Korzystanie z naturalnych i ekologicznych składników.

Szacunek dla jakości:

Łatwość aplikacji, brak parabenów, bez olejów mineralnych, bez 
fenoksyetanolu, bez produktów ropopochodnych.



Naturalny i organiczny make up
Naturalne: wszystko, co pochodzi z mineralnego i roślinnego 
świata.

Organiczne: rośliny nie modyfikowane genetycznie

- uprawy bez nawozów sztucznych oraz pestycydów
- poszanowanie dla środowiska
- więcej czasu oraz więcej miejsca dla uprawy roślin 
- bardziej efektywne składniki aktywne

Jak zdefiniować pojęcie syntetyczne?

Wszystko, co nie jest naturalne i / lub organiczne jest 
syntetyczne.

Certyfikacja: etykiety, dzięki którym mamy pewność, że 
produkty te były kontrolowane przez zewnętrzną organizację 
oraz zostały certyfikowane jako organiczne.

ECOCERT

- Etykieta ECO: minimum 95% całej formuły jest 
naturalna, minimum 5% jest organiczna i co najmniej 
50% naturalnych składników aktywnych jest organiczna

- Etykieta COSMEBIO: minimum 95% całej formuły jest 
naturalna, minimum 10% jest organiczna i co najmniej 
95% naturalnych składników aktywnych jest organiczna. 
Jest to gwarancja, że w produkcję oraz w kompozycję 
produktów nie są zaangażowane substancje pochodzenia 
petrochemicznego.

Produkty Couleur Caramel:  98% - 100% składników 
naturalnych 



Nawilżająco - rozświetlająca baza pod makijaż

Zalety:
1: Pielęgnuje i odżywia cerę
2: Łatwa i wydajna w aplikacji
3: Przeznaczona do skóry suchej i dojrzałej

Zamierzone efekty działania:
Rozświetla, nawilża i pielęgnuje cerę

Szczegółowe składniki:

99,2 % naturalne składniki,  36 % aktywnych składników, 21,8 % organicznych :

Organiczny ekstrakt z kwiatów chabra bławatka: łagodzi, oczyszcza i regeneruje skórę
Organiczny olej ze słodkich migdałów: nawilża i zmiękcza skórę
Olej z melona Kalahari: regeneruje i głęboko nawilża skórę
Organiczny wyciąg ze skrzypu polnego: bogaty w krzemionkę, wzmacnia i remineralizuje cerę
Olej z nasion baobabu: ma działanie nawilżające i odżywcze
Organiczny olej sezamowy: zmiękcza, chroni i regeneruje skórę
Oliwa z oliwek: regeneruje i nadaje skórze jedwabistą gładkość dotyku
Organiczne masło shea: nawilża, rewitalizuje i regeneruje skórę, bogate w witaminy A, E i F
Ekstrakt z oliwy: zmiękcza skórę, nie zatyka porów

Pojemność: 50 ml



Wygładzając0 - matująca baza pod makijaż

Zalety:
1: Absorbuje nadmiar sebum
2: Wygładza i matuje cerę
3: Przeznaczona do cery przetłuszczającej się

Zamierzone efekty działania:
Matuje i wygładza cerę, jednocześnie jej nie wysuszając

Szczegółowe składniki:

99,2 % naturalne składniki,  9,75 % aktywnych składników, 
11,75 % organicznych :

Organiczny olej z pierwiosnka: przeciwutleniacz, łagodzi i zmiękcza skórę
Organiczny olej jojoba: chroni, zmiękcza i wygładza skórę
Organiczny olej  z nasion lnianki: łagodzi, zmiękcza i poprawia jędrność skóry
Organiczny olej z ziaren sezamu: zmiękcza, chroni i regeneruje skórę
Organiczny olej rycynowy: posiada właściwości zmiękczające i ochronne
Organiczny wosk pszczeli: posiada substancje odżywcze, ochronne 
Organiczny olej z wiesiołka: koi i zmiękcza skórę
Krzemionka: matuje cerę, absorbuje nadmiar sebum

Pojemność: 30 ml



Krem korygujący

Zalety:
1: Pięć odcieni
2: Jeden zielony odcień na popękane naczynka i zaczerwienienia 
3: Odpowiedni do każdego rodzaju skóry

Zamierzone efekty działania:
Kryje niedoskonałości, cienie pod oczami oraz obrzęki

Szczegółowe składniki:

100 % naturalne składniki,  69 % aktywnych składników,
20 % organicznych :

Organiczne masło shea: nawilża, rewitalizuje i regeneruje skórę,  bogate w witaminy A, E i F
Organiczny olej ze słodkich migdałów: nawilża i zmiękcza skórę
Oliwa z oliwek: regeneruje i poprawia jędrność skóry
Ekstrakt z oliwy: zmiękcza skórę, nie zatyka porów
Wosk Carnauba: zapobiega odwodnieniu skóry
Olej z nasion baobabu: ma działanie nawilżające i odżywcze
Organiczny olej z pestek winogron: bogaty w niezbędne kwasy tłuszczowe, polifenole i witaminę E

Waga: 3,5 g



Podkład Hydracoton

Zalety:
1: Źródło doskonałego nawodnienia
2: Kryje niedoskonałości i nadaje cerze matowe wykończenie
3: Odpowiedni dla każdego rodzaju cery

Zamierzone efekty działania:
Ujednolica cerę i nawilża ją na cały dzień

Szczegółowe składniki:

99 % naturalne składniki,  14 % aktywnych składników,
13,5 % organicznych :

Olej z nasion bawełny: zmiękcza, regeneruje i tonuje cerę
Organiczny olej  z nasion lnianki: łagodzi, zmiękcza i poprawia jędrność skóry
Organiczny olej z ziaren sezamu: zmiękcza, chroni i regeneruje skórę
Organiczne masło shea: nawilża, rewitalizuje i regeneruje skórę, bogate w witaminy A, E i F
Olej z pestek słonecznika: bogaty w witaminy A, B, B6, D, PP i E, działa również przeciwzapalnie
Organiczny hydrolat z szałwii muszkatołowej: łagodzi suche obszary skóry, odżywia i rozjaśnia cerę
Gliceryna: nawilża i zwiększa szybkość regeneracji skóry

Pojemność: 30 ml



BB Cream

Zalety:
1: Pozostawia skórę jednolitą i gładką
2: Zapewnia delikatne krycie i nadaje cerze matowe wykończenie
3: Odpowiedni dla cery suchej i normalnej

Zamierzone efekty działania:
Regeneruje, nawilża, chroni, rozświetla, odnawia i matowi cerę

Szczegółowe składniki:

98,6 % naturalne składniki,  20,8 % aktywnych składników,
15,8 % organicznych :

Organiczny olej z ziaren sezamu: zmiękcza, chroni , regeneruje skórę i nawilża cerę
Organiczne masło shea: nawilża, rewitalizuje i regeneruje skórę, bogate w witaminy A, E i F
Organiczny hydrolat różany: oczyszcza i wygładza nadając cerze zdrowy połysk
Organiczny olej z pestek moreli: tonizuje i zmiękcza skórę
Organiczny olej arganowy: jest przeciwutleniaczem, odżywia, oraz posiada właściwości ochronne
Olej z pestek słonecznika: bogaty w witaminy A, B, B6, D, PP i E, działa również przeciwzapalnie
Ekstrakt z solirodu zielnego: utrzymuje wysoki poziom nawilżenia cery

Pojemność: 30 ml



Velvet Gel (matujący podkład w żelu)

Zalety:
1: Pozostawia skórę jednolitą i gładką
2: Dopasowuje się do koloru skóry
3: Zalecany dla cery tłustej

Zamierzone efekty działania:
Ujednolica i matuje cerę nadając jej zdrowy wygląd

Szczegółowe składniki:

100 % naturalne składniki,  41,95 % aktywnych składników,
15 % organicznych :

Organiczny olej z ziaren sezamu: zmiękcza, chroni , regeneruje skórę i nawilża cerę
Organiczne masło shea: nawilża, rewitalizuje i regeneruje skórę, bogate w witaminy A, E i F
Olej z pestek słonecznika: bogaty w witaminy A, B, B6, D, PP i E, działa również przeciwzapalnie
Organiczny olej z pestek moreli: tonizuje i zmiękcza skórę
Organiczny olej jojoba: chroni, zmiękcza i wygładza skórę
Krzemionka: matuje cerę, absorbuje nadmiar sebum

Pojemność: 30 ml



Podkład w sztyfcie

Zalety:
1: Zapewnia doskonałe krycie
2: Bardzo wydajny
3: Odpowiedni dla każdego rodzaju cery

Zamierzone efekty działania:
Ujednolica cerę, pielęgnuje i zapewnia bardzo dobre krycie

Szczegółowe składniki:

100 % naturalne składniki,  69 % aktywnych składników,
20 % organicznych :

Organiczne masło shea: nawilża, rewitalizuje i regeneruje skórę, bogate w witaminy A, E i F
Organiczny olej ze słodkich migdałów: nawilża i zmiękcza skórę
Oliwa z oliwek: regeneruje i poprawia jędrność skóry
Ekstrakt z oliwy: zmiękcza skórę, nie zatyka porów
Wosk Carnauba: zapobiega odwodnieniu skóry
Olej z nasion baobabu: ma działanie nawilżające i odżywcze

Waga: 16 g



Puder w kompakcie

Zalety:
1: Miękka, kremowa konsystencja
2: Aksamitne i naturalne wykończenie
3: Nadaje się do wszystkich rodzajów skóry
4: Proces mikronizacji  zwiększa efektywność wchłaniania 
składników aktywnych

Zamierzone efekty działania:
Puder w kompakcie posiada świetne krycie, ujednolica, matuje cerę

Szczegółowe składniki:
100% naturalnych składników, min. 13% aktywnych , 10% organicznych:

Olej z pestek winogron i organiczny olej słonecznikowy: bogaty w niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe
Organiczne masło shea: nawilża, regeneruje, bogate w witaminy A, E i F
Oliwa z oliwek: nadaje skórze gładkość i jedwabistość w dotyku.
Organiczny olej sojowy: zapewnia efekt anti-aging, działanie regenerujące
Organiczny proszek z moreli : zapewnia miękkość i zdrowy blask skóry.

Waga: 7g  



Puder słoneczny

Zalety:
1: Miękka konsystencja
2: Nadaje się do wszystkich rodzajów skóry
3: Proces mikronizacji  zwiększa efektywność 
wchłaniania składników aktywnych

Zamierzone efekty działania:
Puder słoneczny matuje cerę oraz odbija światło
(perłowe mikro cząstki)

Szczegółowe składniki:
100% naturalnych składników, 13% aktywnych , 10% organicznych:

Olej z pestek winogron i organiczny olej słonecznikowy: bogaty w niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe
Organiczne masło shea: nawilża, regeneruje, bogate w witaminy A, E i F
Oliwa z oliwek: nadaje skórze gładkość i jedwabistość w dotyku.
Organiczny olej sojowy: zapewnia efekt anti-aging, działanie regenerujące
Organiczny proszek z moreli: zapewnia miękkość i zdrowy blask skóry
Olej Karanja z nasion drzewa Pongam: posiada właściwości antyoksydacyjne oraz  przeciwzapalne
Oliwa z oliwek: regeneruje skórę, nawilża oraz nadaje jej jedwabisty dotyk 

Waga: 7g  



Róż do policzków

Zalety:

1: Miękka konsystencja
2: Nadaje się do wszystkich rodzajów skóry
3: Proces mikronizacji  zwiększa efektywność wchłaniania składników aktywnych

Zamierzone efekty działania:
Róż do policzków  kształtuje twarz i nadaje jej zdrowy efekt blasku

Szczegółowe składniki:

100% naturalnych składników, 13% aktywnych , 10% organicznych:

Organiczny olej z pestek winogron: bogaty jest w nienasycone kwasy tłuszczowe, witaminy E i polifenole
Organiczny olej z pestek słonecznika: bogaty w niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe
Organiczne masło shea: nawilża, regeneruje, bogate w witaminy A, E i F
Oliwa z oliwek: nadaje skórze gładkość i jedwabistość w dotyku
Olej sojowy: zapewnia efekt anti-aging, działanie regenerujące
Organiczny proszek z moreli: zapewnia miękkość i zdrowy blask skóry.
Ekstrakt z liści czerwonej herbaty: roślinny przeciwutleniacz, zapobiega starzeniu się skóry
Olej Karanja z nasion drzewa Pongam: posiada właściwości antyoksydacyjne oraz  przeciwzapalne
Sproszkowane algi morskie: wiążą wolne rodniki, Zawierają wszystkie witaminy z grupy B oraz witaminę A, C i E

Waga: 7 g  



Puder brązujący oraz Mozaika (mikronizacja) 

Mikronizacja jest procesem kruszenia materiału za pomocą sprężonego powietrza, aby 
uzyskać cząstki pudru 10 razy drobniejsze niż tradycyjne pudry a także kształt kulisty.

Zalety:
1: Drobniejsza tekstura umożliwia bardziej równomierne stosowania produktu
2: Doskonała trwałość
3: Łatwa aplikacja, nadaje się do wszystkich rodzajów skóry

Zamierzone efekty działania:

Modeluje twarz i nadaje jej efekt opalenizny

Szczegółowe składniki:
99,7 % naturalnych składników, min. 12 % aktywnych, 12 % organicznych :

Organiczne masło shea: nawilża, regeneruje, bogate w witaminy A, E i F
Organiczne masło kakaowe: ujędrnia naskórek i zapobiega powstawaniu zmarszczek
Organiczny olej jojoba: wygładza, odżywia i ujędrnia skórę suchą i zmęczoną
Organiczny proszek z moreli: zapewnia miękkość i zdrowy blask skóry.

Waga: 8,5 g



Cienie do oczu
Zalety:
1: Intensywność i jasność kolorów, mocno napigmentowane oraz trwałe
2: Łatwa aplikacja dzięki mikronizacji, nie osypują się
3. Szeroka gama: 70 cieni perłowych oraz 20 cieni matowych

Zamierzone efekty działania:
Pielęgnacja powieki, podkreślenie oczu i nadanie im blasku

Szczegółowe składniki:

100 % naturalne składniki, 13 % aktywnych, 11.12 % organicznych :

Organiczny olej z pestek winogron: bogaty w niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe, witaminę E i polifenole, 
Organiczne masło shea: nawilża, regeneruje, bogate w naturalne witaminy A, E i F
Oliwa z oliwek: nadaje skórze gładkość i jedwabistość
Wyciąg z czerwonej herbaty (rooibos): naturalny przeciwutleniacz
Organiczny olej sojowy: zapewnia efekt anti-aging, nawilża i regeneruje cerę
Olej Karanja: nawilża powieki
Organiczny proszek z moreli: zapewnia miękkość i zdrowy blask skóry

Waga: 2,5 g



Pomadki do ust

Zalety:
1: Różnorodność  - błyszczące, matowe i perłowe
2: Mocno nawilżające 
3: Długotrwałe utrzymywanie się na ustach
4: Bardzo duży wybór odcieni

Zamierzone efekty działania:
Ochrona, pielęgnacja oraz wzmocnienie koloru ust

Szczegółowe składniki:

100 % naturalne składniki,  23 % aktywnych składników, 23 % organicznych :

Organiczny olej rycynowy: zmiękcza i chroni skórę
Organiczny olej z moreli : bogate źródło witaminy B17
Organiczne masło shea: nawilża, rewitalizuje i regeneruje cerę
Ekstrakt z czerwonej herbaty: zapobiega starzeniu się skóry
Organiczna oliwa z oliwek: regeneruje skórę, nawilża oraz nadaje jej jedwabisty dotyk 
Organiczny olej jojoba: wygładza, odżywia i ujędrnia skórę suchą i zmęczoną
Organiczny olej z pestek winogron: bogaty w niezbędne kwasy tłuszczowe, polifenole i witaminę E
Olej Karanja z nasion drzewa Pongam: posiada właściwości antyoksydacyjne oraz przeciwzapalne 

Waga: 3,5 g



Błyszczyki

Zalety:
1: Piękne, intensywne kolory
2: Długotrwale utrzymują się na ustach
3: Chronią i pielęgnują usta

Zamierzone efekty działania:
Nabłyszczają i uwydatniają usta

Szczegółowe składniki:

100 % naturalne składniki,  54 % aktywnych składników, 54 % organicznych :

Organiczny olej rycynowy: zmiękcza i chroni skórę
Organiczny wosk z moreli : zmiękcza, odżywia, nawilża i rewitalizuje skórę
Ekstrakt z czerwonej herbaty: zapobiega starzeniu się skóry
Organiczna oliwa z oliwek: regeneruje skórę, nawilża oraz nadaje jej jedwabisty dotyk 
Olej Karanja z nasion drzewa Pongam: posiada właściwości antyoksydacyjne oraz  przeciwzapalne 

Pojemność: 9 ml



Mascara

Zalety:
1: Nie  zawiera rozpuszczalników, oparta na wodzie
2: Dwie szczoteczki (do krótkich i długich rzęs)
3: Bardzo wydajna

Zamierzone efekty działania:
Zagęszcza i  wydłuża rzęsy, doskonała dla wrażliwych oczu

Szczegółowe składniki:

98 % naturalne składniki, bez parabenów,  olejów mineralnych, fenoksyetanolu, PEG (glikole 
polietylenowe), 14 % aktywnych składników:

Wosk pszczeli: odżywia,  oraz tworzy warstwę ochronną
Żywica akacjowa: umożliwia stabilizację rzęs
Wosk Carnauba: działanie natłuszczające i  ochronne
Wosk Kandelila: odżywia i regeneruje rzęsy
Masło shea: nawilża, rewitalizuje i regeneruje skórę, bogate w witaminy A, E i F

Pojemność: 9 ml



Eyeliner

Zalety:
1: Formuła oparta na wodzie 
2: Nie  zawiera rozpuszczalników
3: Aplikator do łatwego malowania precyzyjnej linii

Zamierzone efekty działania:
Podkreśla linię rzęs, idealny dla wrażliwych oczu

Szczegółowe składniki:

98 % naturalne składniki, 1,1 % aktywnych składników:

Żywica akacjowa: pozwala na stabilizację i utrwalenie kreski  na oku
Masło shea: nawilża, rewitalizuje i regeneruje skórę, bogate w witaminy A, E i F
Gliceryna: nawilża i zwiększa szybkość regeneracji skóry

Pojemność: 4 ml



Kredki do oczu i ust

Zalety:
1: Łatwość aplikacji
2: Większa odporność na zmiany temperatury
3: Łatwe do ostrzenia

Zamierzone efekty działania:
Podkreślają linię rzęs, definiują kontur warg

Szczegółowe składniki:

100 % naturalne składniki,  10%  aktywnych składników, 10,1 % organicznych :

Masło shea: nawilża, rewitalizuje i regeneruje skórę, bogate w witaminy A, E i F
Wosk pszczeli: odżywia,  oraz tworzy warstwę ochronną
Bisabolol (aktywny czynnik pozyskiwany z rumianku lekarskiego):  posiada właściwości kojące oraz łagodzące



Kredki do brwi

Zalety:
1: Dostępne w trzech kolorach
2: Precyzyjnie podkreślą i wystylizują brwi
3: Dołączona szczoteczka  precyzyjnie je rozczesze brwi

Zamierzone efekty działania:
Podkreślają kształt brwi również dzięki spiralnej szczoteczce

Szczegółowe składniki:

100 % naturalne składniki,  10 % aktywnych składników, 10,1 % organicznych :

Masło shea: nawilża, rewitalizuje i regeneruje skórę, bogate w witaminy A, E i F
Wosk pszczeli: odżywia,  oraz tworzy warstwę ochronną
Bisabolol: (aktywny czynnik pozyskiwany z rumianku lekarskiego): właściwości kojące oraz łagodzące

Waga: 1,2 g



Puder sypki
Zalety:
1: Bez talku
2: Bez substancji zapachowych 
3: Proces mikronizacji  zwiększa efektywność wchłaniania 
składników aktywnych

Zamierzone efekty działania:
Matuje, wygładza oraz chroni cerę przed działaniem 
czynników zewnętrznych (słońce, wiatr, zanieczyszczenia)

Szczegółowe składniki:

100 % naturalne składniki,  10 % aktywnych składników,
10,3 % organicznych :

Organiczne masło shea: nawilża, rewitalizuje i regeneruje skórę, bogate w witaminy A, E i F
Olej z pestek słonecznika: bogaty w witaminy A, B, B6, D, PP i E, działa również przeciwzapalnie
Ekstrakt z czerwonej herbaty: zapobiega tworzeniu się wolnych rodników odpowiedzialnych za starzenie się skóry
Olej Karanja z nasion drzewa Pongam: posiada właściwości antyoksydacyjne oraz  przeciwzapalne 
Organiczny olej z pestek winogron: bogaty w niezbędne kwasy tłuszczowe, polifenole i witaminę E
Olej z nasion żurawiny - bogaty w kwasy omega 3 i 6, przeciwutleniacz, zapobiega starzeniu się skóry

Waga: 13 g



Jedwabny puder (transparentny)

Zalety:
1: Bez talku
2: Do wszystkich rodzajów cery
3: Proces mikronizacji  zwiększa efektywność wchłaniania 
składników aktywnych

Zamierzone efekty działania:
Matuje, wygładza oraz chroni cerę przed działaniem 
czynników zewnętrznych (słońce, wiatr, zanieczyszczenia)

Szczegółowe składniki:

100 % naturalne składniki,  69 % aktywnych składników, 10 % organicznych :

Mika: zmiękcza skórę, odbija światło, nadaje lekkość i powoduje, że rozprowadza się jedwabiście
Krzemionka: zmiękcza i matuje cerę, wpływa na regenerację tkanki łącznej, opóźnia starzenie się skóry
Organiczna skrobia ryżowa: łagodzi podrażnienia i zaczerwienienia skóry, absorbuje sebum 

Waga: 8 g



Puder biomineralny 

Zalety:
1:  Bez talku
2:  Bez substancji zapachowych
3:  Szybki i łatwy do zastosowania
4:  Do wszystkich rodzajów cery
5:  Wysoka wydajność

Zamierzone efekty działania:
Zapewnia naturalne wykończenie makijażu, zapobiega wysuszaniu cery

Szczegółowe składniki:

100 % naturalne składniki,  10 % aktywnych składników, 10 % organicznych :

Mika: zmiękcza skórę, odbija światło, nadaje lekkość i powoduje, że  bardzo łatwo się rozprowadza 
Organiczny proszek ryżowy: łagodzi podrażnienia i zaczerwienienia skóry, absorbuje sebum 
Olej żurawinowy: bogaty w kwasy omega 3 i 6 (NNKT), przeciwutleniacz, chroni przed starzeniem się skóry
Olej amarantusowy: to przeciwutleniacz, który zmiękcza i nawilża skórę

Waga: 6 g



Kulki rozświetlające i brązujące
Zalety:
1: Odżywiają i nawilżają skórę
2: Kulki 241 rozświetlają skórę
3: Kulki 242 Rozświetlają i brązują skórę
4: Łatwa aplikacja
5: Wzbogacają makijaż o naturalny blask

Zamierzone efekty działania:
Tworzenie akcentów świetlnych (twarz, kości policzkowe)

Szczegółowe składniki:
100 % naturalne składniki,  45,3 % aktywnych składników, 10 % organicznych :

Organiczny olej z pestek moreli: zmiękcza, odżywia, nawilża i rewitalizuje skórę
Mika: zmiękcza skórę, odbija świtało, dzięki niej skóra w dotyku jest jedwabista
Organiczny olej Makadamia: przeciwutleniacz, wspomaga regeneracje komórek, zwiera filtry UV 
Organiczny olej z avocado: silnie nawilża, wygładza, regeneruje skórę, uelastycznia
Olej Karanja z drzewa Pongam: posiada właściwości antyoksydacyjne i przeciwzapalne
Organiczne masło shea: zmiękcza, nawilżą, bogate w witaminy A,E i F
Oliwa z oliwek: nadaje skórze gładkość, natłuszcza i zatrzymuje proces starzenia się skóry

Waga: 19 g



Lakiery do paznokci

Zalety:

1: Szeroka gama kolorów 
2: Łatwe w aplikacji, szybko wysychają
2: Linia do French manicure
3: Linia pielęgnacyjna (olejek, baza, odżywka)

Nie zwierają:

 parabenów (możliwe działanie estrogenne i alergizujące)
 fenoksyetanolu (możliwe działanie neurotoksyczne)
 PEG – bez glikoli polietylenowych (działanie rakotwórcze)
 ftalanu (działanie rakotwórcze, może powodować zakłócenia hormonalne)
 toluenu (neurotoksyczny, może powodować zaczerwienienie, łuszczenie i pękanie płytek)
 formaldehydu  (działanie rakotwórcze, może powodować uczulenia, wysypki i egzemy)
 ksylenu (neurotoksyczny, może powodować podrażnienie oczu i górnych dróg oddechowych)
 kalafonii (działanie rakotwórcze)
 bez syntetycznej kamfory (może powodować podrażnienie oczu i górnych dróg oddechowych)
 bez składników pochodzenia zwierzęcego
 GMO – bez składników  modyfikowanych genetycznie

Pojemność: 8 ml



Dlaczego makijaż  organiczny jest  zdrowszy od zwykłego?

Badania w laboratoriach kosmetycznych wykazały, że niektóre substancje chemiczne, stosowane w

syntetycznych kosmetykach do makijażu, mogą mieć działanie kancerogenne i alergizujące (parabeny,

talk, sztuczne substancje zapachowe, konserwanty). Kosmetyki organiczne powstają z naturalnych

odpowiednio wyselekcjonowanych składników pochodzenia roślinnego, które nie miały kontaktu z

pestycydami, w związku z czym nie zawierają żadnych nieorganicznych składników. Właśnie dlatego

makijaż organiczny to mniejsze ryzyko wszelkich alergii i powikłań zdrowotnych. Takie produkty tylko

i wyłącznie pielęgnują naszą skórę ponieważ wzbogacone są składnikami aktywnymi i zawierają

minimalne lub zerowe dawki substancji syntetycznych . Dzięki czemu nie przeciążamy skóry zbędnymi

składnikami perfumującymi czy konserwującymi, które często uczulają i pogarszają stan naszej skóry.

Makijaż organiczny jest znacznie zdrowszy, gdyż działa on na skórę w sposób naturalny, usuwając

również oznaki jej starzenia.



Czy makijaż może leczyć?
Maskowanie niedoskonałości bez podjęcia odpowiedniego leczenia nigdy nie kończy się dobrze. Kryjące

podkłady i fluidy zatykają pory, nierzadko przyczyniając się do stanów zapalnych i kolejnych zmian
trądzikowych.

Z drugiej strony, rezygnacja z kosmetyków przy problemach ze skórą wydaje się wręcz niemożliwa. Na
szczęście nie jest to konieczne. Makijaż może bowiem nie tylko kryć niedoskonałości, ale i je leczyć.
Zmagając się z trądzikiem czy atopowym zapaleniem skóry, zamiast uporczywie zakrywać zmiany tłustym
fluidem bezpieczniej jest stosować lecznicze produkty organiczne. Lekkie podkłady i korektory dzięki swojej
unikalnej formule nie zatykają porów, redukują zaczerwienienia oraz zapobiegają wypryskom.

Częstym skutkiem nadmiernego opalania się są przebarwienia, plamy i piegi, występujące w miejscach
szczególnie wrażliwych na działanie promieni słonecznych. Również osoby poddające się zabiegom
medycyny estetycznej wymagają specjalnej opieki a ich cera wymaga szczególnej rekonwalescencji.

Produkty organiczne posiadają właściwości upiększające i zarazem lecznicze. Odbijają światło i doskonale
korygują zmarszczki, blizny, sińce, zmiany skórne (przy trądziku), przebarwienia, plamy czy piegi. Ich
zaletą jest naturalność – są bogate w odżywcze minerały oraz naturalne pigmenty. Nie zawierają środków
konserwujących i zapachowych. Dlatego też są polecane do cery wrażliwej oraz dla alergików.


