Bema Cosmetici to włoska firma produkująca od
1968 roku naturalne i organiczne kosmetyki, których
autentyczność potwierdzona została certyfikatem.
Bema Cosmetici wykorzystuje swoje długoletnie
doświadczenie, aby z każdym rokiem móc dostarczać
klientom coraz lepsze produkty i rozwiązania dla
pielęgnacji skóry.
Restrykcyjne testy mikrobiologiczne oraz jakościowe
pozwalają kontrolować aktualne regulacje odnośnie
bezpieczeństwa w wykorzystywaniu kosmetyków.

Formuła kosmetyków Bema Cosmetici bazuje na
emulsji z Płynnych Kryształów, która sprawia, że
kosmetyki wchłaniają się stopniowo , wydłużając czas
aktywnego działania do 18/24 godzin, zapewniając
piękny, długotrwały efekt.

Czynne substancje roślinne, wykorzystywane w
produkcji kosmetyków Bema Cosmetici, otrzymuje
się przy pomocy CO2 w warunkach nadkrytycznych
(pod kontrolą ciśnienia i temperatury) oraz bez
zastosowania polarnych rozpuszczalników, wynikiem
tego ekstrakt roślinny jest naturalny w 100%.
Zapachy użyte w formule kosmetyków spełniają
wymagania IFRA (International Fragrance Association)
i nie zawierają żadnych substancji alergicznych.
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Bema Cosmetici gwarantuje
• Wysoką jakość produktów dzięki wysokiej koncentracji
aktywnych komponentów roślinnych
• 100% składników naturalnego pochodzenia
• Brak parabenów oraz syntetycznych środków emulgujących
• Brak sztucznych barwników
• Brak etoksylatów (PEG i PPG)
• Brak propelentów
• Brak SLES / SLS
• Brak wazeliny oraz pochodnych oleju
• Brak formaldehydu i jego pochodnych
• Brak alkoholu etylowego
• Brak substancji pochodzenia zwierzęcego
• Brak GMO i ich pochodnych
• Brak silikonów
• Brak testów na zwierzętach
• Testy dermatologiczne
• Testy mikrobiologiczne
• Testy na nikiel, chrom i kobalt
• Specjalnie opracowane formuły produktów
zmniejszające alergię skóry do minimum
• Całkowitą produkcję we Włoszech
• Certyfikat jakości UNI EN ISO 9001: 2008 UNI EN ISO 22716: 2008
Produkty wytwarzane przez Bema Cosmetici są
certyfikowane przez ICEA (Istituto per la Certificazione
Etica ed Ambientale”), co stanowi gwarancję ochrony
ludzkiego zdrowia oraz środowiska naturalnego poprzez
wykorzystywanie składników wyłącznie naturalnego
pochodzenia.

3

4

love bio

VISO/TWARZ
LIFTINGUJĄCY KREM DO TWARZY

Z szafranem

Krem liftingujący z efektem ujędrniania. Posiada wiele aktywnych składników
roślinnych w tym szafran, który jest niezwykle bogaty w przeciwutleniacze
skutecznie neutralizujące wolne rodniki. W skład kremu wchodzą ponadto
izoflawony soi, czyli potężny fitoestrogen stymulujący produkcję fibroblastów
i kolagenu, oraz owies bogaty w beta-glukan niezbędny w procesie regeneracji
komórek skóry.

FLUID LIFTINGUJĄCY DO TWARZY

Z szafranem

Serum pełne aktywnych składników, które działają w głębi skóry. Zmarszczki są
widocznie redukowane dzięki izoflawonom sojowym, które stymulują ponowną
produkcję kolagenu, podczas gdy karotenoidy szafranu zwalczają wolne rodniki
będące przyczyną starzenia się skóry. Owies bogaty w beta-glukan regeneruje
skórę, co daje natychmiastowy efekt liftingu. Po 4 tygodniach używania
zmarszczki są zredukowane, a cera równomierna, gładsza i bardziej jędrna.

LIFTINGUJĄCY KREM POD OCZY

Z szafranem

Aktywny krem zapewniający natychmiastową poprawę oznak zmęczenia wokół
oczu (cieni i worków) oraz zmarszczek pod oczami. Dzięki lekkiej konsystencji
emulsji, wzbogaconej szlachetnymi nitkami szafranu zawierającego
antyoksydanty, krem wyraźnie wygładza kontur oka.

MLECZKO DO DEMAKIJAŻU
Mleczko oczyszczające twarz z zanieczyszczeń oraz pozostałości po makijażu
bez naruszania naturalnej równowagi hydrolipidowej skóry. Składniki z
amazońskich lasów, jak balsam kopaiwa i ekstrakt z orzechów brazylijskich,
dostarczają skórze witamin oraz niezbędnych do jej regeneracji minerałów, a
przy tym głęboko ją oczyszczają.

TONIK WITAMINOWY

Tonik do skóry wzbogacony balsamem kopaiwa, orzechami brazylijskimi oraz
bluszczem. Odświeża i oczyszcza cerę, usuwając ostatnie pozostałości makijażu.
Jego kojące i przeciwzapalne właściwości dają uczucie natychmiastowej
świeżości, zapewniając skórze odpowiednie nawilżenie oraz jędrność, nie
naruszając przy tym jej naturalnej bariery ochronnej.
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DELIKATNA EMULSJA OCZYSZCZAJĄCO–MATUJĄCA
Łagodna, oczyszczająca emulsja do twarzy regulująca wydzielanie sebum.
Usuwa zanieczyszczenia, nie powodując podrażnień. Antyseptyczny wyciąg z
cytryny delikatnie oczyszcza skórę, a balsam kopaiwa przywraca jej równowagę
lipidową. Dodatkowym składnikiem są orzechy brazylijskie, które wzbogacają
skórę w witaminy i minerały niezbędne dla zachowania jej równowagi.

REGENERUJĄCY PEELING DO TWARZY

Aktywny peeling do skóry twarzy z mikrogranulkami moreli oraz papai, która
działa enzymatycznie na martwe komórki naskórka. W jego skład wchodzą
także orzechy brazylijskie o silnym działaniu antyoksydacyjnym dzięki wysokiej
zawartości selenu. Peeling jest odpowiedni dla każdego typu cery. Nie
podrażnia, zapewnia równomierne złuszczanie oraz głębokie oczyszczenie.

MATUJĄCA MASECZKA DO TWARZY

Miękka, kremowa maseczka oczyszczająca i regulująca wydzielanie sebum,
dzięki wyciągom z cennych składników amazońskich lasów, jak balsam
kopaiwa i orzechy brazylijskie. Maseczka zwiększa chłonność skóry i odżywia
ją we wszystkie aktywne składniki. Formuła wzbogacona została także w
kaolin, który natlenia i regeneruje skórę, jednocześnie usuwając z niej wszelkie
zanieczyszczenia.

ODMŁADZAJĄCY PRZECIWZMARSZCZKOWY KREM DO TWARZY

Z olejkiem Acai i marakują

Krem do codziennego użytku, poprawiający strukturę skóry i dostarczający jej
aktywnych składników niezbędnych do przeciwdziałania efektom starzenia.
Koryguje istniejące zmarszczki i zapobiega tworzeniu się nowych. Jest łagodny i
delikatny, dodatkowo wzbogacony w przeciwutleniacze, olejek z jagód Acai oraz
marakuję, które mają właściwości nawilżające i zapobiegające starzeniu się skóry.
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VISO/TWARZ
KREM UJĘDRNIAJĄCY DO TWARZY

Z olejkiem Acai i marakują

Ujędrnia zwiotczałą i pozbawioną blasku skórę twarzy, szyi oraz dekoltu. Ten
delikatny i gęsty krem ze składnikami roślinnymi z amazońskich lasów, jak olejek
z jagód Acai oraz marakuja, bogate w przeciwutleniacze i witaminy, skutecznie
przywróci Twojej skórze elastyczność oraz nawodnienie, równocześnie
zapobiegając skutkom jej starzenia.

KREM NAWILŻAJĄCY

Z olejkiem z owoców Pracaxi

Zapewnia skórze 24-godzinne nawilżenie. Kompleks składników odżywczych
oraz ochronnych, jak aloes i filodendron, wzbogacony został olejkiem Pracaxi,
który stanowi źródło kwasu behenowego, co sprzyja regeneracji skóry i
przywraca jej prawidłową strukturę hydrolipidową. Dodatkowo krem ochrania
skórę i głęboko ją zmiękcza.

KREM INTENSYWNIE NAWILŻAJĄCY

Z olejkiem z owoców Pracaxi

Intensywnie nawilża nawet najgłębsze warstwy skóry. Mieszanka aktywnych
składników, takich jak żeń-szeń, drzewo sandałowe i filodendron, stymuluje,
aktywuje i odnawia komórki skóry. Olejek z Pracaxi pochodzący z amazońskich
lasów zatrzymuje parowanie skóry, pozostawiając ją nawilżoną przez wiele
godzin.

KREM DO SKÓRY WRAŻLIWEJ

Z amazońskimi orzechami

Produkt idealny dla cery skłonnej do zaczerwienień. Błyskawicznie łagodzi jej
podrażnienia i wspomaga regenerację zewnętrznych warstw skóry. Ekstrakt
z orzechów brazylijskich, bogatych w selen, dostarcza skórze niezbędnych
składników odżywczych i ochrania ją przed czynnikami podrażniającymi, jak
zmiany temperatury, smog czy wiatr.

KREM DO SKÓRY TŁUSTEJ I MIESZANEJ

Z olejkami andiroba, Acai i kopaiwa

Lecznicze składniki tego kremu, czyli olejki z amazońskich lasów o
właściwościach przeciwtrądzikowych i ograniczających wydzielanie sebum,
pobudzają normalne fizjologiczne funkcjonowanie skóry oraz działają
matująco. Cera staje się widocznie zdrowsza, wygładzona i znacznie jaśniejsza.
Połączenie olejków Acai, andiroba i kopaiwa wspomaga regulację gruczołów
łojowych, oczyszczając skórę i przywracając jej ochronną warstwę lipidową.

7

SCHIARENTE /ROZJAŚNIENIE
SKONCENTROWANE SERUM ROZJAŚNIAJĄCE CERĘ

Z olejkiem andiroba i lukrecją

Polecane do kuracji wybielającej dla skóry z przebarwieniami i nierównym
kolorytem. Produkt zapobiega również ponownemu powstawaniu zmian.
Rozjaśniający i równoważący kompleks wyciągów roślinnych z granatu i
lukrecji z arbutyną wzmocniony amazońskim olejkiem andiroba, czyli silnym
przeciwutleniaczem, zapobiega tworzeniu się przebarwień skóry, nadając jej
równomierny koloryt i rozjaśniając nawet ziemistą cerę.
Ważne: Po zastosowaniu serum należy unikać ekspozycji na słońcu.

MANI/DŁONIE
ODŻYWCZY KREM DO RĄK

Z masłem shea i olejkiem ze słodkich migdałów
Odżywczy krem idealny dla osób z suchymi i popękanymi dłońmi, doskonale
chroni i nawilża skórę rąk. Nasycony substancjami wzmacniającymi, jak
masło shea i słodkie migdały, zabezpiecza dłonie przed zimnem, jednocześnie
zapewniając im długotrwałe nawilżenie i elastyczność, bez pozostawiania
tłustej warstwy. Idealny w kuracji przeciw efektom starzenia się skóry oraz
przy redukcji ciemnych plam. Utrzymuje skórę rąk miękką i gładką przez bardzo
długi czas.
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UOMO/MĘŻCZYZNI
ODŻYWCZA EMULSJA PRZECIW STARZENIU SIĘ SKÓRY

Z olejkiem Acai i marakują

Intensywna kuracja, która nawilża, łagodzi i przeciwdziała skutkom zmniejszenia
się biologicznej aktywności komórek organizmu. Nowa skuteczna formuła
opracowana specjalnie dla mężczyzn, wzbogacona została o amazoński
olejek Acai, chroniący skórę nawet do 12 godzin i zapobiegający późniejszym
uszkodzeniom spowodowanym starzeniem się jej. Marakuja dodatkowo
zapobiega wczesnym oznakom tego procesu.

KOJĄCY BALSAM PO GOLENIU

Z amazońskimi orzechami

Balsam kojący podrażnienia twarzy spowodowane goleniem. Olej jojoba i
masło shea skutecznie nawilżają oraz odżywiają skórę, podczas gdy orzechy
amazońskie przywracają jej konieczną równowagę odżywczą przez cały
dzień. Lekka konsystencja balsamu odświeża skórę, nie obciążając jej i nie
pozostawiając tłustej powłoki.

SZAMPON POD PRYSZNIC ENERGY

Opracowany z myślą o aktywnych mężczyznach skutecznie oczyszcza skórę
głowy, nie naruszając przy tym jej naturalnej struktury. Zmiękcza i uelastycznia
włosy, zapewniając przyjemne uczucie świeżości oraz dobre samopoczucie
przez cały dzień.
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DZIECI
ŁAGODNY SZAMPON DLA DZIECI

Łagodny szampon ze skrobią ryżową i słodkimi migdałami, zalecany do
codziennego użytku. Można nim myć zarówno skórę, jak i włosy dziecka (nie
szczypie w oczy). Zawiera naturalne składniki spieniające, w tym słodkie
migdały, ziemniaki, kukurydzę i wyciąg z kokosa. Zapobiega zaczerwienieniom i
podrażnieniom, pozostawiając skórę dziecka doskonale nawilżoną i odżywioną
bez naruszania jej delikatnej równowagi. Nie zawiera SLES (etoksylowany
laurylosiarczan sodu). Jego naturalne składniki wzmacniają również odporność
i zdrowie.

OCHRONNY KREM

Delikatne mleczko bogate w substancje aktywne, dedykowane dla delikatnej
i wrażliwej skóry naszych pociech. W jego składzie znajdują się m.in. masło
shea oraz skrobia ryżowa, które nawilżają skórę, zachowując jej elastyczność
przy jednoczesnym zapobieganiu zapaleniom oraz podrażnieniom. Formuła
wzbogacona o rumianek, destylowaną wodę bławatkową i wyciąg z aloesu, koi
oraz zmiękcza skórę, chroniąc i w pełni ją odżywiając.

OLEJEK NAWILŻAJĄCY

Naturalny olejek o działaniu nawilżającym i odżywczym dla skóry maluszka.
Stosowany zaraz po kąpieli pomaga przywrócić skórze jędrność i świeżość,
pozostawiając ją miękką oraz gładką. Niezbędny podczas codziennej opieki nad
delikatnym ciałkiem dziecka. Szybko się wchłania, a stosowany systematycznie
pomaga zwalczyć ciemieniuchę. Jego naturalne składniki wzmacniają również
odporność i zdrowie.

KREM PRZECIW ODPARZENIOM

Ochronna bariera kremu zwalcza podrażnienia, a także zaczerwienienia skóry
przy częstym zmienianiu pieluch oraz zapobiega im. Nie pozostawia tłustej
warstwy i błyskawicznie się wchłania. Odżywia skórę dziecka, dodatkowo ją
chroniąc i kojąc, a także zapewniając maluszkowi uczucie świeżości i dobrego
samopoczucia. Krem znajduje również zastosowanie do ochrony skóry twarzy
dziecka przed czynnikami zewnętrznymi, jak smog, zimno czy wiatr oraz jako
środek łagodzący świąd i zaczerwienienie. Jego naturalne składniki wzmacniają
także odporność i zdrowie.

DELIKATNY MUS

Odżywczy mus w formie łagodnej i kojącej pianki, idealnie sprawdza się
zarówno przy oczyszczaniu skóry niemowląt, jak i w higienie intymnej dzieci
starszych. Jego skład jest zbliżony do preparatów przeciw odparzeniom. Myje
wrażliwą skórę i eliminuje nieprzyjemny zapach w całkowicie naturalny sposób.
Olejek kopaiwa w połączeniu z właściwościami zmiękczającymi oliwy z oliwek i
olejku makadamia powoduje natychmiastowe i długotrwałe nawilżenie skóry.
Wyciąg z aloesu działa z kolei kojąco na wszelkie zaczerwienienia. Idealny dla
każdego rodzaju skóry, nawet najbardziej wrażliwej.
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CORPO/CIAŁO
KURACJA ANTYCELLULITOWA

Z olejem annatto i sojowymi izoflawonami

Wyjątkowa kuracja mająca na celu poprawę kształtu sylwetki i skuteczne
zwalczenie cellulitu. Zawiera silne substancje czynne, takie jak izoflawony
sojowe i escyna, długotrwale i skutecznie pobudzające spalanie tkanki
tłuszczowej, natomiast olej annatto z jego karotenoidami działa regenerująco,
eliminując efekt „skórki pomarańczowej”.

KURACJA UJĘDRNIAJĄCA

Z olejem andiroba i czerwonym pieprzem

Preparat niezwykle skutecznie ujędrnia skórę nóg, brzucha oraz ramion.
Czerwony pieprz i olej andiroba dostarczają niezbędnych składników
odżywczych, które aktywują i pobudzają produkcję kolagenu oraz elastyny.
Kuracja wyraźnie redukuje niepożądane zmiany skórne i ujędrnia ciało,
przywracając skórze sprężystość. Preparat przeznaczony do codziennego
użytku.

KURACJA DRENUJĄCA

Z olejem Acai i ananasem

Drenujący kremowy fluid zapewniający ulgę zmęczonym nogom i
poprawiający mikrokrążenie, pozytywnie oddziałując na tkankę tłuszczową,
która jest główną przyczyną zatrzymywania się wody w organizmie. Bogata
formuła zawiera m.in. ekstrakty z oleju Acai i ananasa, które wyraźnie i
skutecznie poprawiają elastyczność skóry oraz zapewnią wygładzenie i
poprawę kształtu sylwetki.

KURACJA POPRAWIAJĄCA ELASTYCZNOŚĆ

Z olejkami Pracaxi i amarantowym

Zawartość olejku Pracaxi znacznie przyspiesza odnowę komórkową i zwiększa
nawilżenie skóry. Preparat wzbogacony został również w olej amarantowy
zawierający substancje lipidowe, które zwiększają elastyczność i chronią
skórę przed przesuszeniem. Jest to skuteczna kuracja uelastyczniająca i
zapobiegająca powstawaniu rozstępów. Dzięki niej skóra staje się odżywiona,
bardziej sprężysta i idealnie nawilżona.
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CORPO/CIAŁO
ENERGETYZUJĄCY I NAWILŻAJĄCY ŻEL POD PRYSZNIC

Spraw, aby codzienny prysznic stał się momentem przyjemnymi i relaksującym.
Niezwykłe właściwości kiwi nie tylko otoczą skórę przyjemnym zapachem
i zapewnią jej witalność, ale także głęboko ją odżywią i nawilżą, czyniąc
jedwabiście gładką.

ENERGETYZUJĄCY I NAWILŻAJĄCY KREMOWY FLUID

Zapewnij sobie codzienne odprężenie w niesamowitym uczuciu miękkości i
nawilżenia. Ten kremowy fluid bogaty jest w niezbędne dla skóry witaminy i
dostarcza jej poczucia energii oraz witalności. Idealny do stosowania zarówno
rano, jak i wieczorem, aby nie tylko rozpocząć z energią dzień, ale również
odprężyć się i odpocząć wtedy, kiedy najbardziej tego potrzebujesz.

TONIZUJĄCY I REGENERUJĄCY ŻEL POD PRYSZNIC

Połącz codzienny prysznic z chwilą odprężenia i z uczuciem błogiego relaksu
niczym w profesjonalnym salonie SPA. Zawarte w żelu tonizujące i regenerujące
składniki, jak nasiona hibiskusa, dostarczą skórze niezbędnych substancji
odżywczych i przeciwutleniaczy, które są kluczowe podczas spowalniania
procesu jej starzenia się. Dzięki temu żelowi będzie ona na powrót jędrna i
jedwabiście gładka, a do tego na długo utrzyma się na niej przyjemny, kwiatowy
zapach.

TONIZUJĄCY I REGENERUJĄCY KREMOWY FLUID

Nie żałuj sobie codziennego odprężenia z niesamowitym uczuciem miękkości i
nawilżenia. Kremowy fluid wzbogacony w przeciwutleniacze zapewni skórze
niezwykłą jędrność i jedwabistość, idealnie nadając się do stosowania rano
oraz wieczorem. Pozwoli nie tylko rozpocząć dzień z pełną energią, ale również
odprężyć się i odpocząć wtedy, kiedy najbardziej tego potrzebujesz.

RELAKSUJĄCY I ODŻYWIAJĄCY ŻEL POD PRYSZNIC

Uczyń z codziennej pielęgnacji pod prysznicem moment odprężenia i błogiego
relaksu niczym w profesjonalnym salonie SPA. Wyciąg z marakui zawarty w żelu
dostarcza niezbędnych witamin i minerałów, które zmiękczają oraz regenerują
skórę, nadając jej przy tym pięknego, jedwabistego wyglądu i przyjemnego
egzotycznego zapachu.

RELAKSUJĄCY I ODŻYWIAJĄCY KREMOWY FLUID

Zafunduj sobie codzienne odprężenie z niesamowitym uczuciem miękkości
i nawilżenia. Ten kremowy fluid bogaty jest w witaminy i minerały, które
skutecznie odżywiają skórę oraz poprawiają jej elastyczność. Idealny do
stosowania rano i wieczorem, aby nie tylko rozpocząć dzień z werwą, ale
również odprężyć się i odpocząć wtedy, kiedy najbardziej tego potrzebujemy.
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DEO
Mężczyźni BioFresh
ANTYPERSPIRANT DLA MĘŻCZYZN

Antyperspirant w sprayu neutralizuje nieprzyjemny zapach bez negatywnego
wpływu na fizjologiczną równowagę skóry i nie hamując naturalnego procesu
pocenia się. Nie zawiera propelentów, alkoholu etylowego, alergenów, chlorku
glinu oraz innych składników szkodliwych dla skóry. Zapewnia świeżość przez
cały dzień. Jego naturalny skład minimalizuje do minimum ryzyko wystąpienia
alergii, przez co szczególnie polecany jest dla skóry wrażliwej.

ANTYPERSPIRANT W KULCE W MĘŻCZYZN

Antyperspirant w kulce neutralizuje nieprzyjemny zapach bez negatywnego
wpływu na fizjologiczną równowagę skóry i nie hamując naturalnego procesu
pocenia się. Nie zawiera propelentów, alkoholu etylowego, alergenów, chlorku
glinu oraz innych składników szkodliwych dla skóry. Zapewnia świeżość przez
cały dzień. Jego naturalny skład minimalizuje do minimum ryzyko wystąpienia
alergii, przez co szczególnie polecany jest dla skóry wrażliwej.

Kobiety BioFresh
ANTYPERSPIRANT DLA KOBIET

Antyperspirant w sprayu neutralizuje nieprzyjemny zapach bez negatywnego
wpływu na fizjologiczną równowagę skóry i nie hamując naturalnego procesu
pocenia się. Nie zawiera propelentów, alkoholu etylowego, alergenów,
chlorku glinu oraz innych szkodliwych składników. Szczególnie polecany dla
skóry wrażliwej. Ma przyjemny kwiatowy zapach, który utrzymuje się przez
cały dzień. Jego naturalny skład minimalizuje do minimum ryzyko wystąpienia
alergii skóry.

ANTYPERSPIRANT W KULCE DLA KOBIET

Antyperspirant w kulce neutralizuje nieprzyjemny zapach bez negatywnego
wpływu na fizjologiczną równowagę skóry i nie hamując naturalnego procesu
pocenia się. Nie zawiera propelentów, alkoholu etylowego, alergenów,
chlorku glinu oraz innych szkodliwych składników. Szczególnie polecany dla
skóry wrażliwej. Ma przyjemny kwiatowy zapach, który utrzymuje się przez
cały dzień. Jego naturalny skład minimalizuje do minimum ryzyko wystąpienia
alergii skóry.
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PIEDI/STOPY
KREMOWY DEZODORANT DO STÓP

Zapobiega i zwalcza nieprzyjemny zapach. Szybko reguluje nadmierne
pocenie się stóp bez ich podrażniania. Dzięki orzeźwiającemu działaniu olejku
z tymianku, rozmarynu, cynku oraz wyciągu z szałwii stopy nie pocą się przez
długi czas, pozostawiając przyjemne uczucie komfortu przez cały dzień.

DELIKATNY KREM DO STÓP

Niezwykle odżywcza kuracja zapewniona przez szereg aktywnych składników
roślinnych, jak masło shea, organiczna oliwa, soja oraz ekstrakt ze słodkich
migdałów, wzbogaconych odświeżającymi właściwościami mięty i lawendy,
pomaga nie tylko zachować stopom świeżość, ale też zapobiega uczuciu
ich zmęczenia. Daje stopom uczucie nieprzemijającej miękkości, redukując
zgrubienia skórne typowe dla osób pracujących i chodzących w ciężkim lub
wysokim obuwiu oraz spędzających większość dnia chodząc lub stojąc.

INTIMO/HIGIENA INTYMNA
OCHRONNY I KOJĄCY ŻEL DO HIGIENY INTYMNEJ

Łagodny żel do mycia wykonany z naturalnych składników, które zapewniają
pełną ochronę intymnych okolic ciała. Zapobiega powstawaniu podrażnień i
łagodzi je, a jego delikatna struktura nie zaburza równowagi błon śluzowych,
nadając długotrwały efekt przyjemnego poczucia komfortu i świeżości.
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CAPELLI/WŁOSY
SZAMPON DO CODZIENNEGO UŻYTKU

Delikatnie oczyszcza oraz głęboko odżywia włosy bez ich obciążania. Ekstrakty
z liści baobabu i oleju Acai dodają fryzurze objętości oraz połysku, jednocześnie
pielęgnując skórę głowy i tworząc barierę ochronną przed szkodliwymi
czynnikami zewnętrznymi, jak zła pogoda bądź zanieczyszczenia. Dzięki
innowacyjnej formule szampon może być stosowany codziennie. Nie podrażnia
skóry głowy ani włosów.

REGENERUJĄCY SZAMPON DLA WŁOSÓW SUCHYCH I
FARBOWANYCH

Idealnie nadaje się do ochrony włosów przed niepożądanymi skutkami częstego
farbowania. Olej z nasion annatto dzięki podwójnemu działaniu nie tylko nadaje
włosom połysk oraz blask, ale również regeneruje je, sprawiając, że są zdrowsze.
Szampon chroni włosy od nasady po same końcówki, podkreślając ich odcień i
zachowując na dłużej kolor.

SZAMPON DO WŁOSÓW PRZETŁUSZCAJĄCYCH SIĘ

Przeznaczony dla osób, których włosy mają szczególną skłonność do
przetłuszczania się. Skutecznie reguluje wydzielanie sebum będącego główną
tego przyczyną. Dodatkowo nie wpływa negatywnie na naturalną strukturę
włosów oraz ich nie obciąża. Zastosowanie organicznego tymianku i cytrynowej
wody destylowanej zapewnia skuteczność w oczyszczaniu włosów, a organiczna
oliwa z oliwek wraz z olejkiem z makadamii sprawiają, że włosy są odżywione i w
pełni nawilżone.

SZAMPON PRZECIWŁUPIEŻOWY

jest do każdego rodzaju skóry głowy. Skutecznie przeciwdziała tworzeniu
się łupieżu, a dzięki zawartości piroktonu olaminy posiada również działanie
przeciwłojotokowe, bakteriobójcze i przeciwzapalne. Można stosować go
codziennie, nie podrażnia skóry głowy i nadaje włosom miękkości oraz blasku.
To intensywna kuracja, która łagodnie przeciwdziała łuszczeniu się skóry głowy,
przywracając jej przy tym idealną równowagę.

ODŻYWKA REGENERUJĄCA

Odbudowujące działanie składników takich, jak olejek kopaiwa i andiroba zarówno
wzmacnia strukturę włosów, jak i dodaje im blasku, pozostawiając je włosy
miękkie i łatwe do rozczesywania. Właściwości odżywcze oleju z makadamii
i oliwy z oliwek chronią włosy przed szkodliwym oddziaływaniem czynników
zewnętrznych, a przy tym na dłużej utrzymują je lekkie i czyste. Preparat ponadto
wygładza włosy i nadaje im zdrowy, lśniący wygląd.

REGENERUJĄCA MASKA DO WŁOSÓW

Intensywna kuracja zwiększająca połysk farbowanych włosów i posiadająca
podwójne działanie: odbudowuje włosy od wewnątrz oraz chroni kolor,
utrzymując jego intensywność od nasady po same końcówki. Złączone działanie
ceramidów i olejku z nasion annatto dodatkowo ochrania kolor i wzmacnia jego
odcień, a także nawilża skórę głowy, zapobiegając podrażnieniom i jej łuszczeniu.
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RIMEDIO/ŚRODKI LECZNICZE
KREM Z ARNIKĄ

Nie zawiera syntetycznych konserwantów ani barwników. Posiada organiczny
certyfikat ICEA. Preparat gwarantuje swoją skuteczność dzięki składnikom
najwyższej jakości. Zaliczają się do nich arnika, nasiona wiązówki błotnej,
ekstrakt z kory wierzby, wysoka ilość żelaza i krzemu oraz witaminy E.
Wskazówka: Wspomaga leczenie w bólach odcinka szyjnego, okolic lędźwiowokrzyżowych kręgosłupa i zwyrodnień stawów kolanowych.

MAŚĆ KOŃSKA Z KASZTANOWCEM

Środek zwiększający krążenie w kończynach dolnych oraz zapewniający ulgę
zmęczonym nogom. Preparat przeznaczony szczególnie dla osób, które długo
przebywają w pozycji stojącej lub prowadzą siedzący tryb życia bądź używają
niewygodnych i ciasnych butów. Wskazówka: Aby uzyskać lepszy efekt
chłodzenia, przechowywać w lodówce i stosować natychmiast po wyjęciu z
niej.

KREM Z NAGIETKA

Zawiera ekstrakty z nagietka lekarskiego, kory brzozy, wierzby oraz juki.
Szczególnie zalecany przy ochronie lub zmiękczaniu skóry. Może być stosowany
na wrażliwą skórę dzieci, zwłaszcza w miejscach podrażnionych stosowaniem
pieluch. Stanowi ponadto idealny produkt dla osób dorosłych o suchej skórze
z tendencją do pierzchnięcia. Krem można wykorzystywać również jako
balsam po goleniu. Wskazówka: Preparat idealnie zapobiega wadom skórnym
typowym dla skóry wrażliwej.

KREM ALOESOWY

Gwarantowana skuteczność dzięki składnikom roślinnym wysokiej jakości,
jak aloes, acerola oraz wyciąg z kory wierzby. Wskazówka: Środek idealnie
redukujący do minimum podrażnienia skóry spowodowane nadmierną
ekspozycją na słońcu, solarium lub innym źródłem silnego ciepła.

KREM PROPOLISOWY

Skuteczność kremu zapewniają najwyższej jakości składniki roślinne, jak
propolis, nasiona grejpfruta i wyciąg z kory wierzby. Wskazówka: Dzięki
unikalnemu połączeniu aktywnych składników, produkt nadaje się jako środek
wspierający leczenie popękanej skóry, czyli typowej dolegliwości przy suchej
cerze.
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PET/DLA ZWIERZĄT
SZAMPON DLA PSÓW

Szampon z naturalnymi, łagodnie myjącymi substancjami idealny do
pielęgnacji sierści czworonoga. Mieszanka olejku neem i słodkich migdałów
powoduje, że szampon nie tylko delikatnie zmiękcza psią sierść, ale posiada
również właściwości kojące oraz oczyszczające. Nadaje się do częstego
stosowania, nie podrażnia.

ŁAGODNY SZAMPON DLA SZCZENIĄT

Łagodny szampon przeznaczony dla delikatnej skóry i sierści szczeniąt.Olejek
neem, aloes i wyciąg z nagietka oczyszczają sierść i skórę bez naruszania jej
naturalnej bariery ochronnej. Szampon utrzymuje skórę szczeniaka czystą,
nawilżoną i wolną od zaczerwienień, podrażnień i swędzenia.
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