
NATURALNA

PIELĘGNACJA



Beaute Marrakech to marka naturalnych kosmetyków zainspirowana
słonecznym Marokiem i wielopokoleniową, oczyszczająca tradycją

Hammam. Przechodząc 4 etapowy rytuał pielęgnacyjny dbamy nie tylko
o piękny wygląd skóry ale również dobroczynnie wpływamy na nasze

samopoczucie. Marka Beaute Marrakech cechuje się prostymi,
naturalnymi składami opartymi na tradycyjnych recepturach. Produkty

zostały stworzone w sercu Maroka z zachowaniem europejskich
standardów jakości i bezpieczeństwa. Głównymi składnikami są

Certyfikowany przez Ecocert Bio Olej Arganowy i Bio Olej z Opuncji
Figowej, zimno tłoczone, nierafinowane aktywne oleje kosmetyczne,
wody roślinne oraz pochodząca z Gór Atlas Glinka Rhassoul. Dzięki

wykorzystaniu siły natury wszystkie produkty dostarczają skórze wielu
składników odżywczych potrzebnych do jej prawidłowego

funkcjonowania. Intensywnie pielęgnują i pomagają zachować na długo
piękny oraz młody wygląd. 

Wybierz się w pełną pozytywnej energii i słońca podróż do naturalnej
pielęgnacji z Beaute Marrakech!
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Beaute Marrakech narodziło
się wśród zaparowanych

ścian, tradycyjnej
marokańskiej łaźni podczas

Rytuału Hammam.
 

Rytuał składa się z 4 kroków, dzięki
którym dokładnie oczyszczamy

naszą skórę, wykonujemy
odmładzająco-ujędrniający peeling

oraz intensywnie ją odżywiamy.
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OCZYSZCZANIE

Na mokrej skórze rozprowadź czarne
mydło, pozostaw na kilka minut.

Następnie przy pomocy RĘKAWICY
KESSA kolistymi ruchami wykonaj masaż

ciała od stóp w kierunku serca.
Dokładnie spłucz ciało wodą.

 NAWILŻENIE 

 Wykonując delikatny masaż, dokładnie
rozprowadź olej arganowy po całym

ciele. Następnie ciesz się piękną, jędrną
i niezwykle gładką, odżywioną skórę.
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PRZYGOTOWANIE

Zażyj relaksującej, gorącej kąpieli lub
prysznica. Ciepła woda rozgrzeje ciało,

otworzy pory i zmiękczy skórę.

ODŻYWIENIE

Na wilgotną skórę nałóż maskę z glinki
rhassoul. Po kilku minutach dokładnie

spłucz letnią wodą.

1.

2.

3.

4.

Rękawica Kessa Czarne Mydło Oliwne Glinka Rhassoul Olej Arganowy
EAN: 5906874005101 EAN: 5905279508057 EAN: 5903351781121 EAN: 6111255940745
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odkryj niesamowitą 

moc naturalnego 

oczyszczania
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czarne mydło oliwne - 200g

Naturalne, roślinne czarne mydło wytwarzane jest tradycyjną, marokańską metodą 
z czarnych, zmiażdżonych oliwek oraz oleju oliwnego. Charakteryzuje je ciemno zielona

barwa oraz konsystencja gęstej pasty. Czarne mydło działa jak naturalny peeling
enzymatyczny, delikatnie złuszcza martwy naskórek oraz wspomaga detoksykację komórek.

Oczyszcza pory, reguluje wydzielanie sebum i skutecznie wygładza skórę. Czarne mydło
zapewnia właściwy przebieg procesów regeneracyjnych. Ujędrnia, poprawia elastyczność
skóry oraz wyrównuje jej niedoskonałości. Czarne mydło odpowiednie jest dla każdego

rodzaju skóry.

czarne mydło oliwne z olejkiem 

z róży damasceńskiej - 100g

Naturalne, roślinne czarne mydło wzbogacone o drogocenny olejek z róży
damasceńskiej jest doskonałą alternatywą dla osób ze skórą wrażliwą i skłonną 

do podrażnień. Czarne mydło działa jak naturalny peeling enzymatyczny, delikatnie
złuszcza martwy naskórek oraz wspomaga detoksykację komórek. Oczyszcza pory,
reguluje wydzielanie sebum i skutecznie wygładza skórę. Przyspiesza regenerację
naskórka, koi wszelkie podrażnienia oraz łagodzi i uspokaja zaczerwienioną skórę.

Wspomaga walkę z niedoskonałościami, Przywraca naturalny blask, miękkość 
i równomierny koloryt skórze. Dodatkowo koi i relaksuje swoim subtelnym, kwiatowym

zapachem.
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EAN: 5905279508057

EAN: 5906874005088
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czarne mydło oliwne z olejem z czarnuszki - 100g

Naturalne, roślinne czarne mydło wytwarzane jest tradycyjną, marokańską metodą 
z czarnych, zmiażdżonych oliwek, oleju oliwnego oraz oleju z nasion czarnuszki siewnej.

Polecane jest do pielęgnacji skóry trądzikowej, problematycznej oraz zmagającej
 z niedoskonałościami. Mydło działa jak naturalny peeling enzymatyczny, delikatnie złuszcza

martwy naskórek oraz wspomaga detoksykację komórek. Oczyszcza pory, reguluje
wydzielanie sebum, tonizuje i skutecznie łagodzi stany zapalne. Zapewnia właściwy przebieg
procesów regeneracyjnych, zmiękcza, natłuszcza oraz dogłębnie odżywia. Pobudza skórę do

samo regeneracji, łagodzi podrażnienia oraz zmniejsza zaczerwienienia. .

czarne mydło oliwne 7 ziół - 300g

Naturalne, roślinne czarne mydło wzbogacone o starannie wyselekcjonowaną
kompozycję siedmiu naturalnych olejów: z lawendy, rumianku, werbeny, bazylii,
tymianku oraz rozmarynu dostarczy skórze wszystkiego co najlepsze z natury.

Polecane jest do pielęgnacji każdego rodzaju skóry, szczególnie suchej, podrażnionej 
i wymagającej delikatnej pielęgnacji. Mydło działa jak naturalny peeling enzymatyczny,

delikatnie złuszcza martwy naskórek oraz wspomaga detoksykację komórek. Oczyszcza
pory, reguluje wydzielanie sebum i skutecznie wygładza skórę. Przyspiesza regenerację

naskórka, koi wszelkie podrażnienia oraz łagodzi i uspokaja zaczerwienioną skórę.
Przywraca naturalny blask, miękkość i równomierny koloryt skórze. Dodatkowo dzięki

ziołowemu zapachowi ułatwia relaks.
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EAN: 5905279508156

EAN: 5903351781206 
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Tradycyjne

działanie 

w nowoczesnym

wydaniu
8



Naturalne czarne mydło w płynie z olejem 

arganowym i glinką rhassoul - 400ml

 Bazą kosmetyku jest czarne mydło, które dokładnie oczyszcza, odblokowuje
pory oraz zmiękcza skórę. Dodatek odżywczej glinki rhassoul, pozwala

wykonać bardzo delikatny peeling ciała, który złuszcza martwy naskórek,
dotlenia i wspomaga wchłanianie składników odżywczych oraz minerałów.

Natomiast zawarty w nim olej arganowy intensywnie nawilża skórę oraz łagodzi
wszelkie podrażnienia. Wspomaga regenerację i przywraca skórze równowagę.

Płynne czarne mydło jest 100% naturalne, dzięki czemu jest doskonałe 
do codziennej pielęgnacji skóry.

Naturalne czarne mydło w płynie - 400ml

100% Naturalny kosmetyk pod prysznic na bazie czarnego mydła oliwnego. 
W kontakcie z wodą tworzy delikatną, kremową pianę, która doskonale 

rozprowadza się na skórze i skutecznie ją oczyszcza. Działa
 jak naturalny peeling enzymatyczny, delikatnie złuszcza martwy naskórek 

oraz wspomaga detoksykację komórek. Oczyszcza pory oraz reguluje
wydzielanie sebum. Skutecznie wygładza, zmiękcza, oraz dogłębnie odżywia.

Wspomaga regenerację, ujędrnia, poprawia elastyczność skóry oraz wyrównuje
niedoskonałości. Czarne mydło w płynie pozostawia skórę jedwabiście gładką 

i delikatną w dotyku.
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EAN: 5905279508026

EAN: 5906874005903
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Naturalne czarne mydło w płynie 

z olejem arganowym  - 250ml

 Naturalne czarne mydło powstaje ze zmiażdżonych oliwek, oliwy z oliwek i oleju
arganowego. Dogłębne oczyszczenie połączone z intensywnym odżywieniem

kompleksowo pielęgnuje każdy rodzaj skóry. Mydło reguluje wydzielanie sebum,
oczyszcza pory oraz zmniejsza ich widoczność. Złuszcza martwy naskórek,

wspomagając regenerację i odnowę skóry. Zmniejsza widoczność blizn 
i rozstępów, uelastycznia, wygładza oraz zabezpiecza skórę przed negatywnym

działaniem czynników zewnętrznych.

Naturalne czarne mydło w płynie 

z olejkiem z róży damasceńskiej - 250ml

Naturalne czarne mydło jest produktem powstałym na bazie zmiażdżonych
oliwek, oliwy z oliwek, oleju z kwiatu róży damasceńskiej i oleju arganowego.
Dokładnie oczyszcza i zmiękcza skórę, a dzięki olejkowi z róży damasceńskiej

łagodzi i koi wszelkie podrażnienia i zaczerwienienia. Zabezpiecza skórę 
przed negatywnym działaniem czynników zewnętrznych oraz pomaga zachować

jej młody wygląd. Intensywnie odżywia, wygładza i ujędrnia. Doskonale
przygotowuje skórę do dalszych etapów pielęgnacyjnych. 
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EAN: 5905279508408

EAN: 5905279508385

10



100% Naturalne czarne mydło w płynie jest produktem
wytwarzanym z czarnych, zmiażdżonych oliwek, oliwy z

oliwek oraz starannie dobranej kompozycji olejków:
eukaliptusowego, miętowego, cynamonowego i imbirowego,
które odpowiadają na potrzeby skóry dotkniętej cellulitem.

Posiada piękny korzenny zapach oraz barwę płynnego złota. 
 

Czarne mydło dogłębnie oczyszcza i wygładza, działa jak
naturalny peeling enzymatyczny. Delikatnie złuszcza martwy

naskórek, bez podrażniania i szczypania oraz wspomaga
detoksykację komórek z toksyn. Odblokowuje pory, reguluje

wydzielanie sebum oraz zmniejsza widoczność
niedoskonałości. 

Wspomaga naturalną regenerację naskórka, intensywnie
odżywia, pobudza odnowę komórkową oraz spłyca blizny

oraz rozstępy. Dzięki olejkowi z eukaliptusa i mięty
pozostawia przyjemne uczucie komfortu oraz wyjątkowo

napiętej skóry.
Mydło dzięki unikalnemu połączeniu olejków przyjemnie

rozgrzewa i stymuluje mikrokrążenie skóry. Delikatnie
napina i ujędrnia zwiotczałą skórę tali, brzucha, pośladków i
ud. Skutecznie modeluje sylwetkę, przywraca elastyczność i

poprawia strukturę skóry. 
 

Aby uzyskać jeszcze lepszy efekt peelingu i modelowania,
polecamy używać mydła wraz z Rękawicą Kessa.

 

100% naturalne CZARNE MYDŁO W

PŁYNIE ANTYCELLULITOWE Z OLEJEM

ARGANOWYM - 200 ml
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EAN: 5906874005446
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Delikatna dla skóry formuła odświeżającego żelu 
do mycia rąk bez konieczności użycia wody. Wysokie

stężenie alkoholu skutecznie oczyszcza i odkaża dłonie, a
dzięki dużej zawartości pantenolu oraz soku z liści aloesu,

chroni i pielęgnuje skórę przed uszkodzeniem 
i przesuszeniem. 

Zapobiega otarciom, pękaniu i łuszczeniu się. 
Poręczna butelka zapewnia wygodną aplikację i sprawia, 

że produkt można mieć zawsze pod ręką.
 

Żel odświeżający zapewnia:
• higienę i bezpieczeństwo
• dokładne oczyszczenie

• działanie antybakteryjnie 
• długotrwałe nawilżenie, ochronę i regenerację

• bezpieczeństwo przed przesuszaniem się skóry
 
 

ANTYBAKTERYJNY, ODŚWIEŻAJACY ZEL

DO MYCIA RAK BEZ UŻYCIA WODY 

- 100 ml
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EAN: 5903351781169
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naturalna

PIELĘGNACJA

CIAŁA
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Olejek utrwalający opaleniznę z olejem arganowym 

i orzecha włoskiego utrwala opaleniznę - 100ml
Naturalny olejek utrwalający opaleniznę zadba o kondycję skóry oraz

podkreśli każdą opaleniznę. Zapewnia odpowiedni poziom nawilżenia,
intensywnie odżywia i wygładza. Łagodzi podrażnienia i zaczerwienienia

pojawiające się po długiej ekspozycji na słońcu.  Zabezpiecza skórę przed
negatywnym działaniem czynników zewnętrznych oraz promieni UV.

Zapobiega przesuszaniu i łuszczeniu się skóry. Wysoki poziom
antyoksydantów hamuje niekorzystny wpływ wolnych rodników i zapobiega
przedwczesnemu starzeniu się. Nadaje skórze pięknego, złocistego blasku

oraz zdrowego wyglądu. Subtelnie podkreśla opaleniznę, która dzięki
dodatku oleju z orzecha włoskiego, zostaje utrwalona na dłużej.

Olejek do opalania z olejem arganowym

 i beta-karotenem przyspiesza opalanie - 100ml
Naturalny olejek do opalania nie tylko chroni przed promieniowaniem UV 

ale także dba o właściwą kondycję skóry. Obecny w kosmetyku olej arganowy
 zapewnia odpowiedni poziom nawilżenia, odżywia oraz regeneruje skórę.
Dzięki wyciągu z korzeni marchwi zawiera dużą ilość kwasów tłuszczowych,
witamin i minerałów, które pozwalają nabrać pięknego, brązowego koloru

bez bolesnych rumieni.  Skóra zostaje również zabezpieczona przed
oparzeniami. Olejek dodatkowo kompleksowo pielęgnuje skórę, zmniejsza

widoczność rozstępów oraz pobudza skórę do odbudowy i regeneracji.
Wydajna formuła olejku pozwoli zadbać o każdego członka rodziny.

EAN: 5906874005576

EAN: 590687400591014



 Naturalny balsam przeznaczony jest do pielęgnacji bardzo
wymagającej, problematycznej skóry borykającej 

się z przesuszaniem i łuszczeniem. 
 

Innowacyjna formuła balsamu bazując na głęboko
odżywczych składnikach, takich jak: olej konopny, oliwa 

z oliwek, olej jojoba, olej z czarnuszki, olej arganowy,
skwalan oraz masło shea, wspomaga regenerację,

zapewnia odpowiedni poziom nawilżenia oraz tworzy 
na powierzchni skóry zabezpieczającą warstwę ochronną.
Balsam chroni  przed negatywnym działaniem czynników

zewnętrznych. Skutecznie łagodzi podrażnienia 
i zaczerwienienia oraz koi spierzchniętą skórę. Dzięki

witaminie E oraz ekstraktowi 
z marchwi i kwiatów opuncji figowej intensywnie pobudza

do regeneracji i odbudowy. 
Balsam doskonale sprawdzi się przy codziennej pielęgnacji,
przynosząc natychmiastowy efekt ukojenia oraz wyraźnie

poprawiając kondycję skóry.
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100% NATURALNY BALSAM Z OLEJEM

KONOPNYM I OLEJEM ARGANOWYM

ŁAGODZĄCY DO SKÓRY SUCHEJ 

I ŁUSZCZĄCEJ SIĘ - 60ml

 

EAN: 5903351781213 
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 Naturalny olejek do ciała o działaniu antycellulitowym to
kompozycja starannie dobranych olei: arganowego,
sezamowego, z pestek moreli oraz olejku z kwiatów

gorzkiej pomarańczy. Wzbogacony o witaminę E nazywaną
"witaminą młodości" oraz ekstrakt z owoców grejpfruta

wykazuje bardzo silne działanie regenerujące, wygładzające
oraz modelujące.

 
Olejek skutecznie liftinguje skórę oraz pomaga w walce z

cellulitem. Stymuluje mikrokrążenie, delikatnie
rozgrzewając i pomagając wymodelować sylwetkę.

Zapewnia optymalny poziom nawilżenia, wzmacnia i
pobudza naturalną regenerację naskórka. Wyraźnie

wygładza oraz spłyca widoczne rozstępy i blizny. Olejek
skutecznie napina skórę, poprawiając jej jędrność i

elastyczność. Bogactwo naturalnych antyoksydantów
zwalcza działanie wolnych rodników, odpowiedzialnych za

wczesne starzenie się skóry.
Olejek doskonale nadaje się do masażu całego ciała.

Aby uzyskać jeszcze lepsze efekty, polecamy używać Olejek
Antycellulitowy z Czarnym Mydłem Antycellulitowym oraz

Rękawicą Kessa.
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Naturalny OLEJEK DO CIAŁA 

Z OLEJEM ARGANOWYM 

I EKSTRAKTEM Z GRJPFRUTA

ANTYCELLULITOWY  - 100ml

 

EAN: 5903351781299
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MAROKAŃSKIE 

AKCESORIA DO

PIELĘGNACJI CIAŁA 

I STÓP
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PUMEKS Z CZERWONEJ GLINY

Ręcznie wykonany w 100% z naturalnej
czerwonej glinki pumeks do stóp jest

bogaty minerały takie jak cynk, magnez,
selen i żelazo. Doskonale nadaje się do

pielęgnacji i masażu stóp. Usuwa
zrogowaciały naskórek bez drapania i

zadzierania skóry. Pumeks można
używać samodzielnie lub z czarnym

mydłem, które pomaga zmiękczyć skórę.
Pumeks może być stosowany jako

masażer do całego ciała.
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EAN: 5905279508552 EAN: 5906874005101 EAN: 5906874005804

RĘKAWICA KESSA PREMIUM

Rękawica wykonana jest z mocnej,
ziarnistej tkaniny, która pomaga usunąć

zmiękczony od czarnego mydła
naskórek. Peeling wykonany rękawicą
pomaga uelastycznić i wygładzić ciało.

Skutecznie poprawia ukrwienie,
przywraca jędrność, miękkość i zdrowy
wygląd skóry. Doskonale przygotowuje

skórę, do dalszej pielęgnacji.
Rękawica jest doskonała do masażu ciała

na mokro oraz na sucho.

MAROKAŃSKA MYJKA

RĘKAWICA KESSA DO CIAŁA

MIA

Rękawica wykonana z miękkiej i
delikatnej dla skóry tkaniny. Skutecznie

oczyszcza ciało, pomaga usunąć martwy
naskórek oraz przez delikatny masaż,

wygładza i uelastycznia. 
Doskonale sprawdza się jako myjka do
demakijażu twarzy oraz codziennego

mycia ciała.
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sekretny 

składnik 

długowiecznego 

piękna

marokańskich 

kobiet
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Podaruj swojej skórze wszystko co najlepsze 
z pielęgnacyjnym olejem arganowym. Odpowiednio
zbilansowana kompozycja nienasyconych kwasów

tłuszczowych ma lekką konsystencję, która intensywnie
odżywia i pielęgnuje. Olej chroni naturalny płaszcz

hydrolipidowy skóry, koi uszkodzoną i popękaną skórę,
zapewniając długotrwałe uczucie nawilżenia i odżywienia.
Wzmacnia i zmiękcza szorstką skórę na łokciach, kolanach

czy piętach. Dzięki swoim unikatowym właściwościom
neutralizuje zmiany skórne – alergiczne i trądzikowe, dzięki

temu można go bezpiecznie stosować bezpośrednio 
na podrażnione i zaczerwienione miejsca. 

Zawarte w oleju kwasy omega-6 i omega-9 stymulują
procesy dotlenienia komórek oraz pomagają odzyskać
skórze równowagę. Doskonale regeneruje, pobudzając

komórki do odbudowy. Zawarta w oleju witamina E nadaje
skórze elastyczności. Skutecznie wspomaga walkę 
z cellulitem i rozstępami. Zabezpiecza skórę przed
negatywnym działaniem czynników zewnętrznych 

oraz niskich temperatur. 
 Olej arganowy szybko neutralizuje niekorzystne skutki

opalania, kojąc podrażnioną skórę. Systematyczne
stosowanie spowalnia procesy starzenia, jak również

wygładza już istniejące zmarszczki. 
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100% naturalny olej arganowy - 30 ml
100% ekologiczny, czysty olej arganowy z Maroka, tłoczony

na zimno z certyfikatem jakości biologicznej Ecocert.
 

Zwany jest płynnym złotem Maroka. 
 

Olej arganowy jest polecany do skóry bardzo wrażliwej 
oraz alergicznej. Sprawdza się w pielęgnacji każdego rodzaju

skóry, włosów i paznokci.
 

Olej dostępny w pojemności 30, 50 i 100 ml.

EAN: 6111255940745
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Otaczaj się tylko

naturalnymi

pozytywnymi zapachami
 

Poczuj orient 

na własnej skórze
21



Unikalne połączenie właściwości naturalnego oleju arganowego ze starannie wybranymi olejkami
eterycznymi. Doskonałe jako dodatek do kremu, relaksującej kąpieli lub masażu ciała. Naturalne zapachy

sprzyjają lepszemu samopoczuciu, nastrajają pozytywnie do działania, a przy okazji intensywnie odżywiają 
i regenerują.

 
Znajdź swój zapach wśród naszej kolekcji:

- olej arganowy o zapachu werbeny cytrynowej – 30ml
- olej arganowy o zapachu słodkiej gardenii – 30ml 

 - olej arganowy o zapachu kadzidłowej ambry – 30ml 
- olej arganowy o zapachu zmysłowego piżma – 30ml 

- olej arganowy o zapachu orzeźwiającego grejpfruta - 30ml
- olej arganowy o zapachu subtelnej róży damasceńskiej - 30ml

-olej arganowy o zapachu orientalnego ylang ylang - 30ml
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EAN: 5903351780353

EAN: 5903351780339

EAN: 5903351780322

EAN: 5903351780438

EAN: 5903351780346

EAN: 5903351780360
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naturalne 

zimnotłoczone 

oleje

kosmetyczne
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 Naturalny, tłoczony na zimno, nierafinowany olej z pestek
moreli jest bogatym źródłem nienasyconych kwasów

tłuszczowych oraz witamin z grupy A, B i E. Wykazuje silne 
 właściwości nawilżające i wygładzające. Skutecznie

wzmacnia skórę, intensywnie odżywia oraz zapewnia
odpowiedni poziom nawilżenia. Wykazuje właściwości
zabezpieczające skórę przed nadmierną utratą wody.

Niweluje uczucie swędzącej, suchej skóry. Dzięki dużej ilości
antyoksydantów, hamuje negatywne skutki działania
wolnych rodników, odpowiadających za starzenie się.

Wygładza istniejące zmarszczki oraz zapobiega powstawaniu
nowych. Regularnie stosowany sprawia, że skóra staje się

przyjemnie napięta 
i miękka w dotyku oraz skutecznie wyrównuje koloryt skóry.

 
Olej z pestek można stosować bezpośrednio na skórę 

lub wykorzystać go do produkcji domowych kosmetyków.
Doskonale sprawdza się jako składnik maseczek.

Stosowany na włosy przywraca im blask i miękkość.

naturalny, nierafinowany olej 

z pestek moreli - 30ml

 

Olej jest polecany do wszystkich rodzai skóry, zwłaszcza
suchej, zmęczonej, podrażnionej, wrażliwej 

i z oznakami starzenia się.
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EAN: 5903351781343
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 Naturalny, tłoczony na zimno, nierafinowany olej sezamowy
bogaty jest w witaminę E, sezaminy, sezamoliny

 i nienasycone kwasy tłuszczowe wspomagające skórę 
w rewitalizacji, a także dogłębnie nawilżające oraz łagodzące. 

 
Olej wykazuje właściwości przeciwstarzeniowe,

fotoochronne i przeciwbakteryjne. Zabezpiecza skórę 
przed negatywnym działaniem czynników zewnętrznych 

w tym promieni UV. Jest bogaty w przeciwutleniacze,
chroniąc skórę przed negatywnym działaniem wolnych
rodników. Hamuje procesy starzenia i wiotczenia skóry.

Regularnie stosowany przywraca jędrność i elastyczność.
Olej dzięki rozgrzewającym i rozluźniającym właściwościom

stosuje się w masażu Ajurwedy. 
 

Olej sezamowy używaj w czystej postaci do codziennej
pielęgnacji skóry lub wymieszaj z innym naturalnym olejem

 i olejkami eterycznymi. Może stanowić dodatek
 do kosmetyków robionych od podstaw, olejków do ciała 

czy masek do włosów.
 

naturalny, nierafinowany olej 

sezamowy - 30ml

 

Olej polecany do pielęgnacji skóry, 
suchej i pozbawionej jędrności, w szczególności 

do rozgrzewającego masażu.
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EAN: 5903351780803
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 Naturalny, tłoczony na zimno, nierafinowany olej z nasion
gorczycy posiada intensywny żółty kolor i mocny,

musztardowy zapach, który po kilku minutach przestaje być
odczuwalny. 

Olej posiada właściwości rozgrzewająco-pobudzające, które 
doskonale sprawdzą się podczas wykonywania masażu.

Poprawia krążenie, zapewnia optymalny poziom nawilżenia,
a także łagodzi bóle mięśni. Wspomaga walkę z cellulitem 

i pomarańczową skórką, stymulując do szybszej regeneracji.
Posiada właściwości przeciwbakteryjne, redukuje
niedoskonałości i blizny po wyleczonym trądziku. 

Olej z nasion gorczycy przede wszystkim świetnie sprawdza
się w pielęgnacji włosów. Doskonale nawilża, wygładza

 i odżywia. Stosowany na skórę głowy hamuje wypadanie
włosów oraz zwiększa mikrokrążenie przyspieszając porost. 

 Stosowany na całej długości włosa przywraca blask,
miękkość i wyraźnie regeneruje pasma. Zapobiega łamaniu

się końcówek oraz elektryzowaniu się.
Włosy odzyskują blask, witalność i miękkość.

 
 

naturalny, nierafinowany olej 

z nasion gorczycy- 30ml

 

Olej polecany jest do pielęgnacji skóry i włosów,
przyspiesza porost oraz hamuje wypadanie.
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EAN: 5906874005460
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 Naturalny, tłoczony na zimno, nierafinowany olej z nasion
czarnuszki siewnej, posiada charakterystyczny, intensywny

zapach oraz ciemny kolor.
 

Olej z czarnuszki dzięki bogactwu związków aktywnych oraz
wielu minerałów, kwasów tłuszczowych i witamin

intensywnie odżywia i poprawia kondycję skóry. Wykazuje
właściwości przeciwzapalne, skutecznie łagodzi podrażnienia
i zaczerwienienia. Dzięki dużej ilości antyoksydantów, chroni

skórę przed negatywnym działaniem wolnych rodników,
odpowiedzialnych za starzenie się skóry. Łagodzi i koi

wszelkie zmiany skórne oraz wspomaga walkę z trądzikiem.
Ze względu na swoje wyjątkowe właściwości zapewnia

optymalny poziom nawilżenia oraz zabezpiecza skórę przed
utratą wody. Reguluje pracę gruczołów łojowych,
ograniczając produkcję sebum oraz zmniejsza 

widoczność porów. 
Stosowany na skórę głowy wzmacnia cebulki, zapobiega

wypadaniu włosów oraz przyspiesza porost nowych.
Zmniejsza przetłuszczanie się włosów oraz wspomaga walkę

z łupieżem.
 

naturalny, nierafinowany olej 

z nasion czarnuszki siewnej- 30ml

 

Nazywany również złotem faraonów.
 

Olej polecany do pielęgnacji skóry problematycznej,
tłustej i z niedoskonałościami.

Najbardziej uniwersalny, wielozadaniowy ze wszystkich
olei.n
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EAN: 5903351780858
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 Naturalny, tłoczony na zimno, nierafinowany olej jojoba
 to przede wszystkim bogate źródło fitosteroli, kwasów

tłuszczowych i cennych mikroelementów, skwalenu oraz
witaminy E. Posiada wysoką zgodność biologiczną ze skórą,

szybko się wchłania oraz jest niezwykle odporny 
na jełczenie.

 
Olej intensywnie odżywia i zapewnia skórze odpowiedni
poziom nawilżenia. Odbudowuje płaszcz hydrolipidowy, 

nie pozwalając aby naskórek uległ przesuszeniu. Skutecznie
zabezpiecza przed negatywnym działaniem czynników

zewnętrznych takich jak niskie temperatury czy
promieniowanie UV. Lekka konsystencja oleju

nie zatyka porów. Olej jojoba wykazuje właściwości
łagodzące i kojące. Przyspiesza regenerację naskórka,
wygładza drobne zmarszczki oraz przywraca miękkość,

jędrność oraz elastyczność dekoltu i biustu.
 

Stosowany do olejowania włosów intensywnie nawilża,
wygładza i uelastycznia pasma, czyniąc je odpornymi

 na uszkodzenia mechaniczne i promienie UV.  

naturalny, nierafinowany olej 

jojoba- 30ml

 
Olej polecany do pielęgnacji każdego rodzaju skóry,

zwłaszcza wrażliwej i pozbawionej jędrności. Głównie
wykorzystywany do pielęgnacji dekoltu i biustu 

oraz wymagającej skóry kobiet w ciąży.
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EAN: 5903351780827
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 Naturalny, tłoczony na zimno, nierafinowany olej rycynowy
bogaty jest w kwasy tłuszczowe takie jak oleinowy, linolowy,

linolenowy i omega 6. Charakteryzuje się delikatnym
zapachem oraz gęstą konsystencją.  

 
Olej rycynowy wykazuje przede wszystkim właściwości

regeneracyjne, doskonale sprawdza się w przypadku włosów
i paznokci. Przy regularnym stosowaniu włosy stają

 się wyraźnie grubsze, mocniejsze oraz ciemniejsze. Olej
skutecznie zamyka łuski włosów, zabezpieczając je przed

rozdwajaniem się i kruszeniem. 
Stosowany bezpośrednio na cebulki włosów, rzęs lub brwi,

pobudza je do intensywniejszego wzrostu.
Wzmacnia paznokcie sprawiając, że rosną mocniejsze.

Dodatkowo pielęgnuje skórki wokół, zapobiegając 
ich przesuszeniu oraz zadzieraniu się.

 
Olej rycynowy stosowany bezpośrednio na skórę wspomaga

łagodzenie stanów zapalnych oraz koi podrażnienia.
Redukuje widoczność rozstępów i blizn. Zapewnia

odpowiedni poziom nawilżenia skóry.
 

naturalny, nierafinowany olej 

rycynowy - 30ml

 

Olej polecany jest do pielęgnacji włosów, rzęs, brwi 
i paznokci.
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EAN: 5903351780834
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 Naturalny, tłoczony na zimno i nierafinowany olej 
z awokado zwany jest olejem 7 witamin (A-B-D-E-H-K-PP).

Posiada intensywną, zielona barwę oraz charakterystyczny
zapach awokado.

 
Olej awokado intensywnie regeneruje, działa

przeciwzapalnie i łagodząco. Zapewnia skórze wygładzenie,
głębokie nawilżenie, ochronę przeciwzmarszczkową oraz 
 przeciwsłoneczną. Wspomaga leczenie trądziku. Łagodzi
 i koi podrażnienia oraz zaczerwieniania, dlatego można 
go bezpiecznie stosować bezpośrednio po goleniu lub

depilacji. Olej skutecznie hamuje procesy starzenia się oraz
ogranicza utratę wody przez naskórek. 

 
Może być stosowany do demakijażu twarzy lub jako składnik

domowych kosmetyków i maseczek. 
Świetnie się sprawdza w pielęgnacji włosów, przywracając 

im blask i witalność.
 

naturalny, nierafinowany olej 

awokado - 30ml

 

Olej polecany jest do każdego rodzaju skóry
 w szczególności suchej, dojrzałej, starzejącej 

się i wrażliwej oraz problematycznej (AZS).
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EAN: 5903351781329
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 Naturalny, tłoczony na zimno, nierafinowany olej 
z orzechów makadamia ma charakterystyczny orzechowy

aromat i złoty odcień. Bogaty w witaminy, nienasycone
kwasy tłuszczowe, lecytynę i skwalen kompleksowo dba 

o dobrą kondycję skóry.
 

Olej posiada wyjątkowe właściwości regeneracyjne 
i wygładzające skórę. Intensywnie odżywia, odbudowuje

 i uelastycznia skórę. Wspomaga walkę z cellulitem
 i rozstępami. Wykazuje właściwości kojące i ładzące.
Zmniejsza widoczność blizn, oparzeń i drobnych ran.

Zabezpiecza skórę przed negatywnym działaniem czynników
zewnętrznych oraz łagodzi oparzenia skóry po długiej

ekspozycji na słońcu. Wzmacnia naturalną barierę ochronną
skóry. Niweluje drobne zmarszczki oraz zapobiega

powstawaniu nowych. 
 

Może być stosowany do demakijażu twarzy lub jako składnik
domowych kosmetyków i maseczek. 

 
 

naturalny, nierafinowany olej 

z orzechów makadamia - 30ml

 
Olej polecany jest do każdego rodzaju skóry 

w szczególności dojrzałej i starzejącej się.
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EAN: 5903351781350
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 Naturalny, tłoczony na zimno, nierafinowany olej z nasion
konopi siewnej. Zawiera ponad 80% nienasyconych kwasów

tłuszczowych: omega 3, 6 oraz 9 w idealnej proporcji, 
a także fitosterole, minerały, witaminy K, E i B. Należy 

do olejów tzw. „suchych”, szybko się wchłania 
oraz nie pozostawia na powierzchni skóry tłustego filmu. 

 
Olej z nasion konopi zapewnia odpowiedni poziom
nawilżenia, odżywia i pobudza skórę do regeneracji.

Zabezpiecza przed nadmierną utratą wody oraz przed
szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi. Skutecznie reguluje
wydzielanie sebum oraz zmniejsza widoczność porów. Olej
skutecznie łagodzi i koi zaczerwienienia oraz podrażnienia.

Usprawnia procesy metaboliczne skóry, zapobiega 
jej przedwczesnemu starzeniu się oraz zmniejsza

widoczność zmarszczek. Poprawia elastyczność i jędrność
skóry. Wyrównuje koloryt oraz dodaje witalności.

 
Olej można stosować bezpośrednio na skórę lub jako

składnik samodzielnie wykonanych, domowych kosmetyków. 

naturalny, nierafinowany olej 

z nasion konopi - 30ml

 
Olej polecany do pielęgnacji każdego rodzaju skóry,

szczególnie skóry łuszczącej się.
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EAN: 5903351780841
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 Naturalny, tłoczony na zimno i nierafinowany olej ze
słodkich migdałów jest bogaty w kwasy tłuszczowe omega 

6 i 9, witaminę A, która poprawia elastyczność skóry, a także
witaminy B, D i E, które przyśpieszają proces odnowy

komórek.
 

Olej ze słodkich migdałów doceniany jest przede wszystkim
za swoje właściwości nawilżające. Wykazuje właściwości

naturalnego emolientu, wygładzając oraz odżywiając skórę.
Łatwo i szybko się wchłania, dzięki czemu nie pozostawia 

na skórze tłustej warstwy. Zabezpiecza naskórek przed
negatywnym działaniem czynników zewnętrznych, w tym

niskich temperatur. Doskonale uelastycznia i ujędrnia. Olej
łagodzi i koi wszelkie podrażnienia. Spowalnia procesy

starzenia się, wygładzając drobne zmarszczki.
 

Olej można stosować bezpośrednio na skórę, jako składnik
domowych kosmetyków i maseczek. Doskonale sprawdzi

 się do pielęgnacji włosów.
 

naturalny, nierafinowany olej 

ze słodkich migdałów - 30ml

 
Olej polecany jest do pielęgnacji każdego rodzaju skóry
w szczególności dojrzałej, suchej, wrażliwej i atopowej.
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EAN: 5903351780810
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100%

naturalne

MAROKAŃSKIE 

GLINKI DLA

KAŻDEGO 

RODZAJU SKÓRY
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Naturalna zielona glinka w pudrze - 150ml

 Bogactwo minerałów w glince takich jak krzem, 
magnez, wapń, potas, fosfor, sód oraz wielu mikroelementów, pozwala
kompleksowo zadbać o kondycję skóry problematycznej i przywrócić 

jej równowagę. Maseczka wykonana z zielonej glinki wykazuje silne działanie
oczyszczające, skutecznie normalizuje wydzielanie sebum oraz reguluje pracę
gruczołów łojowych, hamując nadmierne przetłuszczanie się skóry. Zmniejsza

widoczność rozszerzonych porów, zapobiega tworzeniu się zaskórników 
oraz innych zmian skórnych. Wspomaga regenerację oraz walkę z trądzikiem.

Zielona glinka jest szczególnie polecana dla skóry problematycznej, tłustej 
i trądzikowej.
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Naturalna biała glinka w pudrze - 150ml

Nazywana jest także kaolinem lub glinką porcelanową. Charakteryzuje się dużą
zawartością minerałów i mikroelementów, niezbędnych do prawidłowego

funkcjonowania skóry. Delikatnie oczyszcza skórę, wygładza i zwęża rozszerzone
pory. Łagodzi oraz koi podrażnioną i zaczerwienioną skórę. Delikatnie usuwa

martwe komórki, stymuluje regenerację tkanek oraz wyrównuje koloryt. Poprawia
elastyczność, dodaje witalności i naturalnego blasku. Biała glinka jest

najdelikatniejszą z glinek, może być stosowana do pielęgnacji każdego rodzaju
skóry, zwłaszcza skóry suchej, wrażliwej, skłonnej do alergii i podrażnień.

EAN: 5903351781152

EAN: 5903351781145
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Naturalna glinka rhassoul w pudrze - 150ml

 Bogactwo minerałów takich jak magnez, krzem, potas, wapń, żelazo, glin, miedź,
lit czy cynk, intensywnie pielęgnuje każdy rodzaj skóry, zapewniając dogłębne

odżywienie. Maska z glinki rhassoul doskonale absorbuje nadmiar sebum,
reguluje jego wydzielanie oraz skutecznie zmniejsza widoczność rozszerzonych

porów. Wzmacnia naturalny płaszcz hydrolipidowy skóry, zapobiegając
przesuszaniu i łuszczeniu się. Poprawia elastyczność i jędrność Pozostawia skórę

matową, miękką i przyjemnie gładką. Maskę z glinki można stosować na skórę
głowy jako peeling złuszczająco-odżywczy. Wspomaga oczyszczanie skóry,

poprawia mikrokrążenie, dzięki czemu olejki i wcierki nakładane bezpośrednio 
na skórę szybciej się wchłaniają. Glinka rhassoul jest najbardziej uniwersalną

glinką, można ją stosować do każdego rodzaju skóry. 

Naturalna czerwona glinka w pudrze - 150ml

Bogata w żelazo oraz wapń , sód, magnes i potas glinka łagodnie oczyszcza, zwęża
pory oraz absorbuje nadmiar sebum. Zapobiega powstawaniu zaskórników oraz
innych niedoskonałości. Maska z glinki neutralizuje działanie wolnych rodników
odpowiedzialnych za starzenie się skóry. Wzmacnia i uelastycznia, przywracając
blask i zdrowy wygląd. Łagodzi objawy trądziku różowatego, koi podrażnienia 

oraz redukuje widoczność naczyń krwionośnych. 
Czerwona glinka polecana jest do pielęgnacji każdego rodzaju skóry, 

w szczególności wrażliwej, naczynkowej czy borykającej się z trądzikiem
różowatym.
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EAN: 5903351781121

EAN: 590335178113836



pielęgnacyjne kremy 

na bazie

naturalnych

zimnotłoczonych

olei
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EAN: 5903351780971

100% naturalny krem skomponowany z nierafinowanych
olei: z opuncji figowej, czarnuszki, arganowego, jojoba, z
nasion słonecznika oraz kokosowego, przeznaczony do

pielęgnacji skóry twarzy i okolic oczu na noc. 
 

Krem intensywnie regeneruje i odżywia. Skóra staje się
napięta oraz wyraźnie nawilżona. Wspomaga procesy

regeneracyjno-naprawcze komórek, skutecznie
poprawiając jędrność i elastyczność skóry. Chroni przed

nadmierną utratą wody, a dzięki bogactwu
antyoksydantów, hamuje działanie wolnych rodników

odpowiedzialnych za wczesne starzenie się skóry 
i powstawaniu zmarszczek. Łagodzi podrażnienia oraz koi

zaczerwienienia, wzmacnia naskórek, zmniejszając
widoczność naczynek oraz przebarwień.

Zabezpiecza skórę przed negatywnym działaniem
czynników zewnętrznych. Stosowany jako krem 

pod oczy, pomaga zmniejszyć cienie i obrzęki. Wygładza
drobne zmarszczki, napina delikatnie naskórek oraz

dodaje blasku.
Krem na noc skutecznie wygładza istniejące zmarszczki,
zapobiega powstawaniu nowych. Skóra odzyskuje swój

blask i witalność.

100% naturalny krem do twarzy na

noc z olejem z opuncji figowej i olejem

z czarnuszki - intensywnie

regenerujący - 50 ml
 

Krem przeznaczony do każdego rodzaju skóry,
 w szczególności dojrzałej i wymagającej intensywnej

regeneracji.
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naturalny krem do twarzy i dekoltu z olejem z

opuncji figowej, arganowym i jojoba -

przeciwzmarszczkowy - 60ml
Naturalny aktywny krem przeznaczony jest do skóry dojrzałej, wymagającej

intensywnej regeneracji. Bogaty w szlachetne oleje: z opuncji figowej,
arganowy, jojoba, silnie wygładza, odżywia i odmładza. Masło shea oraz

proteiny pszenicy zapewniają zbalansowaną zwartość antyoksydantów, które
korzystnie wpływają na nawilżenie skóry, poprawiają jędrność i elastyczność

oraz hamują proces starzenia. Krem pomaga odbudować barierę
hydrolipidową  skóry oraz wygładzić zmarszczki. Witamina E zwana "witaminą

młodości" oraz ekstrakt z nagietka łagodzą podrażnienia, koją
zaczerwienienia oraz wspomagają rewitalizację skóry. 

naturalny Krem nawilżający do twarzy i dekoltu z

bio olejem arganowym, migdałowym i masłem shea -

intensywnie nawilżający - 60ml
Naturalny aktywny krem do każdego rodzaju skóry, szczególnie suchej,

zmęczonej i skłonnej do podrażnień. Formuła kremu oparta na bogatych 
w minerały olejach: arganowym, awokado, ze słodkich migdałów i masłu shea,
skutecznie odbudowuje płaszcz hydrolipidowy skóry, zapewnia odpowiedni

poziom nawilżenia i odżywienia. Proteiny pszenicy, nagietek i rumianek
pomagają skutecznie łagodzić podrażnienia oraz koić zaczerwienienia. Krem

spowalnia proces starzenia, wygładza drobne zmarszczki oraz przywraca
elastyczność i jędrność. Wyraźnie poprawia ogólną kondycję skóry, przywraca

jej młody i witalny wygląd. 
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EAN: 5903351782524 

EAN: 5903351780445 
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naturalne

hydrolaty 

do tonizacji 

i nawilżenia

Hydrolat nazywany jest również wodą kwiatową lub wodą roślinną. To produkt uboczny,
otrzymywany w procesie destylacji parą wodą kwiatów lub roślin w celu uzyskania olejku
eterycznego. Nierozpuszczalne w wodzie cząsteczki tworzą olejek, zaś pozostała woda 

z cennymi składnikami pochodzenia roślinnego stanowi hydrolat. Przez długi czas
traktowany był jako odpad technologiczny. Dopiero od niedawna nauczyliśmy się doceniać
jego drogocenne właściwości. Hydrolat może być wykorzystywany jako pełnowartościowy

kosmetyk lub jako półprodukt kosmetyczny, który posłuży jako składnik do produkcji 
kosmetyku o bogatszym składzie. Hydrolaty często bywają bazą do produkcji toników,

kremów czy produktów do pielęgnacji włosów.
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100% naturalny hydrolat z kwiatów

lawendy - 125 ml

 
Hydrolat przeznaczony do każdego rodzaju skóry, 

w szczególności delikatnej, wrażliwej, trądzikowej i z egzemą.
 

Zawarte w hydrolacie konserwanty Sodium Benzoate oraz Potassium
Sorbate są pochodzenia naturalnego, polecane przez Ecocert

 do konserwowania kosmetyków naturalnych i ekologicznych. Używane 
są również w produkcji żywnosci.

Naturalna woda z kwiatów lawendy powstaje w procesie
destylacji parą wodną kwiatów lawendy wąskolistnej. 

 Powstały hydrolat jest produktem ubocznym produkcji
olejku eterycznego, jednak zachowuje wszystkie

dobroczynne właściwości lawendy, a przede wszystkim 
jej niezwykle odprężający i relaksujący zapach. 

 
Hydrolat z kwiatów lawendy dzięki wyjątkowej zgodności

współczynnika pH ze skórą, można stosować bezpośrednio
po umyciu jako tonik. Przywraca naturalne pH, nawilża skórę

oraz przygotowuje do dalszej pielęgnacji. Przyspiesza
wchłanianie składników odżywczych nakładanych

bezpośrednio na skórę, zwłaszcza olei. 
Woda z kwiatów lawendy wykazuje właściwości nawilżające,
regenerujące i odżywcze. Zawiera silne przeciwutleniacze,

dzięki czemu pomaga zwalczać szkodliwe działanie wolnych
rodników. Koi i łagodzi podrażnienia, zmniejsza obrzęki oraz

przyspiesza niwelowanie niedoskonałości. Wspomaga
proces detoksykacji, działa antybakteryjnie i przeciwzapalnie. 

Woda lawendowa urzeka subtelnym aromatem. Koi
zmęczoną skórę, a jej zapach wycisza i odpręża. Sprawia, 

że skóra odzyskuje zdrowy wygląd, piękny blask i jedwabistą
gładkość.
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EAN: 5905279508941
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100% naturalny hydrolat z liści

szałwii - 125 ml

 
Hydrolat przeznaczony do każdego rodzaju skóry,

 w szczególności dojrzałej, mieszanej i problematycznej.
 

Zawarte w hydrolacie konserwanty Sodium Benzoate oraz Potassium
Sorbate są pochodzenia naturalnego, polecane przez Ecocert 

do konserwania kosmetyków naturalnych i ekologicznych. Używane 
są również w produkcji żywnosci.
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Naturalna woda z liści szałwii powstaje w procesie destylacji
parą wodną. Powstały hydrolat jest produktem ubocznym
produkcji olejku eterycznego, jednak zachowuje wszystkie

dobroczynne właściwości szałwii, a przede wszystkim 
jej niezwykle ziołowy, odświeżający zapach.

 
Hydrolat z liści szałwii działa lekko ściągająco 

i antyseptycznie. Uspokaja nawet najbardziej kapryśną
skórę, sprzyjając jej regeneracji i łagodząc wszelkie

podrażnienia.  Wodę z szałwii można stosować
bezpośrednio po umyciu twarzy jako tonik. Przywraca

naturalne pH, nawilża skórę oraz przygotowuje do dalszej
pielęgnacji. Przyspiesza również wchłanianie składników

odżywczych nakładanych bezpośrednio na skórę, zwłaszcza
olei. Zawiera silne przeciwutleniacze, dzięki czemu pomaga
zwalczać szkodliwe działanie wolnych rodników. Koi i łagodzi

podrażnienia, przyspiesza gojenie się drobnych ran,
rozjaśnia przebarwienia oraz lekko złuszcza. Wspomaga

proces detoksykacji skóry, działa antybakteryjnie
 i przeciwzapalnie. 

 
Woda z liści szałwii polecana jest również do pielęgnacji
skóry głowy. Wspomaga walkę z łupieżem oraz zapewnia

równowagę przetłuszczającej się skórze głowy.
 

EAN: 5903351780018
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100% naturalny hydrolat z kwiatów

rumianku - 125 ml

 
Hydrolat przeznaczony do każdego rodzaju skóry,

 w szczególności delikatnej, wrażliwej i skłonnej
 do podrażnień.

 
Zawarte w hydrolacie konserwanty Sodium Benzoate oraz Potassium

Sorbate są pochodzenia naturalnego, polecane przez Ecocert 
do konserwowania kosmetyków naturalnych i ekologicznych. Używane

są również w produkcji żywnosci.

Naturalna woda z kwiatów rumianku powstaje w procesie
destylacji parą wodną. Powstały hydrolat jest produktem

ubocznym produkcji olejku eterycznego, jednak zachowuje
wszystkie dobroczynne właściwości rumianku, a przede
wszystkim jego niezwykle kojący i uspokajający zapach. 

 
Hydrolat z kwiatów rumianku jest wielofunkcyjny. Nie tylko

pozytywnie wpływa na kondycję skóry łagodząc podrażnienia
i zaczerwienienia, ale przede wszystkim wykazuje zbawienne

działanie na nasz układ nerwowy. Jest niezwykle delikatny,
więc można wykorzystywać go do przygotowywania okładów

na oczy. 
Działa kojąco i przeciwzapalnie. Hydrolat można stosować

bezpośrednio po umyciu twarzy jako tonik. Przywraca
naturalne pH, łagodzi zaczerwienienia oraz podrażnienia
słoneczne. Zawiera silne przeciwutleniacze, dzięki czemu
pomaga zwalczać szkodliwe działanie wolnych rodników.
Przyspiesza gojenie się niedoskonałości oraz rozjaśnia

przebarwienia. 
 

Woda z kwiatów rumianku polecana jest również 
do wykonywania domowych kosmetyków 

lub do przygotowywania maseczek.
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EAN: 5903351780780
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100% naturalny hydrolat z płatków

róży damasceńskiej - 125 ml/250 ml

 
Hydrolat przeznaczony do każdego rodzaju skóry, 

w szczególności delikatnej, wrażliwej, dojrzałej
 i naczynkowej.

 
Zawarte w hydrolacie konserwanty Sodium Benzoate oraz Potassium

Sorbate są pochodzenia naturalnego, polecane przez Ecocert
 do konserwowania kosmetyków naturalnych i ekologicznych. Używane

są również w produkcji żywnosci.
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Naturalna woda z płatków róży damasceńskiej powstaje 
w procesie destylacji parą wodną. Powstały hydrolat jest

produktem ubocznym produkcji olejku eterycznego, jednak
zachowuje wszystkie dobroczynne właściwości róży, 
a przede wszystkim jej niezwykły, subtelny zapach.

 
Hydrolat z płatków róży damasceńskiej jest najbardziej

uniwersalnym i najchętniej wybieraną wodą roślinną. Nie
tylko łagodzi podrażnienia i zaczerwienienia, ale przede

wszystkim zmiękcza i uelastycznia skórę. Zmniejsza
widoczność naczyń krwionośnych oraz tzw. pajączków.

Intensywnie nawilża skórę oraz dzięki swoim
niepowtarzalnym właściwościom zabezpiecza ją przed utratą

wilgoci. Działa kojąco i normalizująco. Hydrolat można
stosować bezpośrednio po umyciu twarzy jako tonik.
Przywraca naturalne pH, łagodzi zaczerwienienia oraz

podrażnienia. Zawiera silne przeciwutleniacze, dzięki czemu
pomaga zwalczać szkodliwe działanie wolnych rodników.
Przyspiesza gojenie się niedoskonałości oraz wspomaga

regenerację. Woda różana korzystnie wpływa na jędrność
skóry, wzmacnia i wygładza, minimalizując widoczność

zmarszczek. Pozwala na długo zachować młody i zdrowy
wygląd. 

Woda z płatków róży damasceńskiej dobroczynnie wpływa
na układ nerwowy, pomaga się zrelaksować i uspokoić.

Aromat róży koi napięcia oraz rozluźnia.
 

EAN: 5905279508095
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100% naturalny hydrolat z kwiatów

gorzkiej pomarańczy - 125 ml

 
Hydrolat przeznaczony do skóry mieszanej, tłustej 

i problematycznej.
 

Zawarte w hydrolacie konserwanty Sodium Benzoate oraz Potassium
Sorbate są pochodzenia naturalnego, polecane przez Ecocert 

do konserwowania kosmetyków naturalnych i ekologicznych. Używane
są również w produkcji żywnosci.

Naturalna woda z kwiatów gorzkiej pomarańczy powstaje 
w procesie destylacji parą wodną. Powstały hydrolat 

jest produktem ubocznym produkcji olejku eterycznego,
jednak zachowuje wszystkie swoje dobroczynne właściwości,

a przede wszystkim bogaty, cytrusowy zapach.
 

Hydrolat z kwiatów gorzkiej pomarańczy odświeża, nawilża
oraz dodaje skórze blasku. Skutecznie łagodzi podrażnienia

 i zaczerwienienia, oraz dobroczynnie wpływa na
elastyczność i jędrność skóry. Wykazuje silne właściwości

tonizujące oraz zmniejsza widoczność rozszerzonych porów.
Reguluje pracę gruczołów łojowych i poprawia ukrwienie

skóry. Hydrolat skutecznie nawilża oraz zabezpiecza skórę
przed nadmierną utratą wody. 

Hydrolat z kwiatów gorzkiej pomarańczy zawiera silne
przeciwutleniacze, dzięki czemu pomaga zwalczać szkodliwe
działanie wolnych rodników, hamując proces starzenia się.
Przyspiesza gojenie się niedoskonałości oraz wspomaga

regenerację skóry po walce z trądzikiem i innymi
niedoskonałościami.

 
Hydrolat wykazuje silne właściwości ściągające, 
dlatego należy unikać stosowania go na skórę 

ze skłonnością do przesuszania się.
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EAN: 5905279508101
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100% naturalny hydrolat ze skórki

cytryny - 125 ml

 
Hydrolat przeznaczony do każdego rodzaju skóry, 

w szczególności borykającej się z przebarwieniami, tłustej,
zszarzałej, dojrzałej i zmęczonej.

 
Zawarte w hydrolacie konserwanty Sodium Benzoate oraz Potassium

Sorbate są pochodzenia naturalnego, polecane przez Ecocert 
do konserwowania kosmetyków naturalnych i ekologicznych. Używane

są również w produkcji żywnosci.
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Naturalna woda ze skórki cytryny powstaje 
w procesie destylacji parą wodną. Powstały hydrolat jest

produktem ubocznym produkcji olejku eterycznego, jednak
zachowuje wszystkie dobroczynne właściwości cytryny, 

a przede wszystkim charakterystyczny, cytrynowy zapach.
 

Hydrolat ze skórki cytryny, dzięki bogactwu witaminy C,
stanowi doskonały antyoksydant. Skutecznie hamuje proces

starzenia się skóry, zapobiega powstawaniu nowych
zmarszczek oraz wygładza istniejące. Odświeża, nawilża 
oraz dodaje skórze blasku. Woda cytrynowa skutecznie
rozjaśnia przebarwienia, pomaga uzyskać jednolity kolor

oraz dodaje witalności. Dobroczynnie wpływa na
elastyczność i jędrność skóry. Wykazuje silne właściwości

tonizujące oraz zmniejsza widoczność rozszerzonych porów
oraz naczyń krwionośnych, tzw. pajączków. Wspomaga

regenerację i odbudowę skóry po długiej ekspozycji 
na szkodliwe działanie promieni UV.

 
 

Hydrolat można stosować przez cały rok, jednak nie zaleca
się długiej ekspozycji na słońcu po jego bezpośrednim
zastosowaniu. Może powodować podrażnienia skóry.

 

EAN: 5903351780094
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100% naturalny hydrolat ze skórki

bergamotki - 125 ml

 
Hydrolat przeznaczony do skóry tłustej i problematycznej.

 
Zawarte w hydrolacie konserwanty Sodium Benzoate oraz Potassium

Sorbate są pochodzenia naturalnego, polecane przez Ecocert 
do konserwowania kosmetyków naturalnych i ekologicznych. Używane

są również w produkcji żywnosci.
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Naturalna woda ze skórki bergamotki powstaje 
w procesie destylacji parą wodną. Powstały hydrolat jest

produktem ubocznym produkcji olejku eterycznego, jednak
zachowuje wszystkie swoje dobroczynne właściwości, 

a przede wszystkim charakterystyczny, słodko-cytrusowy
zapach.

 
Hydrolat ze skórki bergamotki działa ściągająco

 i antyseptycznie. Reguluje pracę nawet najbardziej
kapryśnej skóry, sprzyjając jej regeneracji i łagodząc wszelkie

podrażnienia. Wodę z bergamotki można stosować
bezpośrednio po umyciu twarzy jako tonik. Przywraca

naturalne pH, nawilża skórę oraz reguluje pracę gruczołów
łojowych. Zapobiega nadmiernej produkcji sebum 

oraz zmniejsza widoczność rozszerzonych porów. Hydrolat
doskonale przygotowuje skórę do dalszej pielęgnacji.

Przyspiesza również wchłanianie składników odżywczych
nakładanych bezpośrednio na skórę, zwłaszcza olei. Woda
 z bergamotki odświeża, nawilża oraz dodaje skórze blasku.
Skutecznie rozjaśnia przebarwienia oraz dodaje witalności.

Dobroczynnie wpływa na elastyczność i jędrność skóry. 
 

Hydrolat można stosować przez cały rok, jednak nie zaleca
się długiej ekspozycji na słońcu po jego bezpośrednim
zastosowaniu. Może powodować podrażnienia skóry.

 

EAN: 5903351780025
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100% naturalny hydrolat z liści 

aloesu - 125 ml

 
Hydrolat przeznaczony do każdego rodzaju skóry, 

w szczególności delikatnej, wrażliwej, suchej i skłonnej 
do podrażnień. 

 
Zawarte w hydrolacie konserwanty Sodium Benzoate oraz Potassium

Sorbate są pochodzenia naturalnego, polecane przez Ecocert 
do konserwowania kosmetyków naturalnych i ekologicznych. Używane

są również w produkcji żywnosci.
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Naturalna woda z liści aloesu powstaje 
w procesie destylacji parą wodną. Powstały hydrolat 

jest produktem ubocznym produkcji olejku eterycznego,
jednak zachowuje wszystkie swoje dobroczynne, nawilżające

właściwości, a przede wszystkim soczysty i słodki zapach.
 

Hydrolat z aloesu jest bogaty w liczne witaminy  z grupy B1,
B2, B3, B6, B12, C i E, mikroelementy takie jak sód, potas,

magnez, wapń, żelazo, a także aminokwasy, enzymy
 i saponiny. Woda aloesowa wykazuje silne właściwości

nawilżające i odżywcze. Skutecznie uspokaja nawet
najbardziej kapryśną skórę, przywracając jej równowagę.

Wspomaga regenerację i odnowę naskórka, łagodząc
 i wyciszając wszelkie niedoskonałości i podrażnienia. Dzięki

wysokiej zawartości antyoksydantów, zapobiega
szkodliwemu działaniu wolnych rodników, hamując proces

starzenia się skóry i spłycając istniejące zmarszczki. 
Woda aloesowa dobroczynnie wpływa na elastyczność

 i jędrność skóry. 
 

Hydrolat można stosować do pielęgnacji skóry głowy 
oraz na całej długości włosów. Zapobiega elektryzowaniu,

puszeniu oraz przesuszaniu się włosów.
 

EAN: 5906874005750
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100% naturalny hydrolat z liści

mięty- 125 ml

 
Hydrolat przeznaczony do każdego rodzaju skóry, 

w szczególności wrażliwej, zmęczonej, tłustej i mieszanej.
 

Zawarte w hydrolacie konserwanty Sodium Benzoate oraz Potassium
Sorbate są pochodzenia naturalnego, polecane przez Ecocert do

konserwowania kosmetyków naturalnych i ekologicznych. Używane są
również w produkcji żywnosci.

Naturalna woda z liści mięty powstaje 
w procesie destylacji parą wodną. Powstały hydrolat jest

produktem ubocznym produkcji olejku eterycznego, jednak
zachowuje wszystkie dobroczynne właściwości mięty, 

a przede wszystkim charakterystyczny, chłodny miętowy
zapach.

 
Hydrolat z liści mięty działa odświeżająco i tonizująco.

Poskramia nawet najbardziej kapryśną skórę, sprzyjając 
jej odżywieniu i łagodząc wszelkie podrażnienia.

Wodę z liści mięty można stosować bezpośrednio po umyciu
twarzy jako tonik lub w ciągu dnia jako odświeżającą mgiełkę.
Przywraca naturalne pH, nawilża skórę oraz reguluje pracę

gruczołów łojowych. Zapobiega nadmiernej produkcji sebum
oraz zmniejsza widoczność rozszerzonych porów. Woda liści

mięty działa antyseptycznie 
oraz antybakteryjnie, skutecznie przyspiesza gojenie 

się niedoskonałości oraz zmian po trądziku. Dodaje skórze
blasku oraz przywraca jej zdrowy i witalny wygląd.

 
Hydrolat można stosować do pielęgnacji skóry głowy 

oraz włosów. Zapobiega przesuszaniu i łuszczeniu 
się skóry oraz reguluje pracę gruczołów łojowych.
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 Naturalne odmładzające serum różane łączy dobroczynne
działanie olejku z róży damasceńskiej, wyciągu z róży

damasceńskiej oraz oleju sezamowego i oleju z pestek moreli,
dzięki czemu doskonale pielęgnuje, zapewnia odpowiedni
poziom nawilżenia oraz wspomaga regenerację naskórka.  

 
Wysoka zawartość witaminy A, C i E intensywnie odżywia,
wzmacnia naturalny płaszcz hydrolipidowy oraz poprawia

jędrność i elastyczność. Zmniejsza widoczność naczyń
krwionośnych oraz niweluje pajączki. Koi i łagodzi wszelkie

podrażnienia i zaczerwienienia. Wyrównuje koloryt oraz
łagodzi objawy trądziku różowatego. Dzięki dużej ilości
naturalnych antyoksydantów chroni przed szkodliwym

działaniem wolnych rodników odpowiedzialnych za starzenie
się. Dodatkowo skutecznie zabezpiecza skórę przed

negatywnym działaniem czynników zewnętrznych takich 
jak niskie temperatury i promieniowanie UV. 

 Niesamowity, subtelny różany aromat skutecznie wspomaga
aromaterapię ułatwiając odprężenie i relaks. Wpływa

łagodząco na napięcia nerwowe oraz działa antydepresyjnie.
Jego wyjątkowe właściwości docenią osoby praktykujące yogę
 i medytację, poszukujące naturalnych zapachów kwiatowych

wspomagających wyciszenie się.
 

Różane serum odmładzające - 30ml

 
Serum jest odpowiednie dla każdego rodzaju skóry,
szczególnie polecane dla cery dojrzałej, wrażliwej,

suchej i naczynkowej.s
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 Naturalne regenerujące serum miłosne dzięki połączeniu
niezwykłej mocy oleju arganowego, z pestek moreli,

sezamowego oraz oleju patchouli, doskonale pielęgnuje,
zapewnia odpowiedni poziom nawilżenia oraz intensywnie

odżywia zmęczoną skórę. 
 

Wysoka zawartość witaminy A i E, wzmacnia naturalny płaszcz
hydrolipidowy, poprawia jędrność i elastyczność. Wspomaga

regenerację uszkodzonej, zmęczonej  i poszarzałej skóry,
przywracając blask i witalność. Koi i łagodzi podrażnienia oraz

zaczerwienienia. Dzięki dużej ilości naturalnych
antyoksydantów chroni przed szkodliwym działaniem wolnych

rodników odpowiedzialnych za starzenie się. Dodatkowo
skutecznie zabezpiecza skórę przed negatywnym działaniem

czynników zewnętrznych takich jak niskie temperatury 
i promieniowanie UV. 

 Niesamowity, zmysłowy korzenno-drzewny zapach
oczarowuje, ułatwia odprężenie i relaks. Działa

antydepresyjnie, rozładowując napięcie nerwowe.
  Jego wyjątkowe właściwości docenią osoby praktykujące yogę

i medytację, poszukujące orientalnych zapachów
wspomagających wyciszenie się.

 

Serum miłości 

z olejkiem patchouli - 30ml

 
Serum jest odpowiednie dla każdego rodzaju skóry, 

w szczególności skóry dojrzałej i zmęczonej.s
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 Naturalne bioaktywne serum dzięki połączeniu niezwykłej

mocy oleju z opuncji figowej, arganowego, z czarnuszki,
migdałowego oraz awokado ma niezwykłą siłę rewitalizacji 
i odmładzania. Pozwala skórze się zregenerować i odzyskać

zdrowy, świeży wygląd. Stosowane codziennie spłyca
zmarszczki oraz uelastycznia naskórek.

 
Bioaktywne serum do twarzy i pod oczy to skuteczna

kompozycja wyłącznie naturalnych składników aktywnych
najwyższej jakości, która poprawia kondycję skóry. Zawarty 

w nim z olej arganowy, migdałowy, awokado, czarnuszki 
oraz opuncji figowej, doskonale odżywia, niweluje widoczność
naczyń krwionośnych oraz rozjaśnia przebarwienia. Łagodzi

zaczerwienienia oraz koi podrażnienia. Dzięki dużej zawartości
antyoksydantów skutecznie zwalcza wolne rodniki zapobiegając

przedwczesnemu starzeniu się skóry. Zapewnia odpowiedni
poziom nawilżenia, uelastycznia i sprawia, że skóra staje 

się sprężysta i mniej podatna na szkodliwe działanie czynników
zewnętrznych. Wygładza istniejące zmarszczki oraz zmniejsza

ryzyko powstawania nowych. Serum stymuluje komórki 
do odbudowy oraz wyrównuje koloryt skóry, przywracając blask 

i witalność.  
 

Bioaktywne serum regenerujące 

z olejem z nasion opuncji figowej 

i trawą cytrynową - 30ml

 
Serum jest odpowiednie dla każdego rodzaju skóry, 

w szczególności skóry dojrzałej, zmęczonej
odwodnionej i ze zmarszczki.
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Naturalny skwalan otrzymywany z trzciny cukrowej wykazuje
silne działanie ujędrniające, wygładzające oraz zmiękczające

naskórek. Chroni przed przesuszaniem i łuszczeniem się oraz
wspomaga wchłanianie nakładanych na skórę składników

aktywnych z kremów i olei.
 

Skwalan skutecznie poprawia elastyczność i jędrność naskórka
oraz redukuje widoczność zmarszczek. Wnika głęboko między

warstwy skóry, uszczelnia przestrzenie międzykomórkowe oraz
odbudowuje naturalny płaszcz hydrolipidowy. Niweluje uczucie

szorstkiej i spierzchniętej skóry, pobudza ją naturalnie do
regeneracji oraz hamuje szkodliwe działanie wolnych rodników.

Skwalan może być stosowany do pielęgnacji delikatnej skóry
wokół oczu oraz ust. Przynosi ulgę spierzchniętym i suchym
dłoniom oraz działa wzmacniająco i odżywczo na paznokcie.

Dobrze się wchłania oraz nie pozostawia tłustej warstwy. 
 

Skwalan może być stosowany jako pełnowartościowy kosmetyk
lub jako surowiec do produkcji domowych kosmetyków 

i maseczek.
 

Odpowiedni dla WEGAN.
 
 

100% naturalny skwalan z trzciny

cukrowej ekologiczny - 30ml

 
Skwalan polecany jest do każdego rodzaju skóry, 

w tym suchej, dojrzałej, mieszanej, wrażliwej, tłustej
oraz alergicznej.
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 Ałun to naturalny minerał górski składający się ze związków
glinu, jednak w przeciwieństwie do soli glinu występujących

w popularnych dezodorantach nie przenika przez skórę.
Tworzy jedynie cienką warstwę okluzyjną na jej powierzchni

bez zatykania porów. Skóra może swobodnie oddychać.
Dezodorant ałunowy wykazuje działanie ściągające,

antyseptyczne i przeciwbakteryjne, dzięki czemu skutecznie
hamuje rozwój drobnoustrojów odpowiedzialnych 

za powstawanie nieprzyjemnego zapachu potu.
Zapewnia długotrwałe uczucie świeżości, nawet do 24

godzin. Ałun jest wyjątkowo łagodnym minerałem, który koi
podrażnienia i zaczerwienienia powstałe na delikatnej

skórze po goleniu. Pomaga przyspieszyć gojenie się ran, 
a także zmniejsza dolegliwości po ukąszeniu owadów. 

 
Zalety dezodorantu:

• bezzapachowy,
• 100% naturalny,

•nie brudzi i nie niszczy ubrań,
• bardzo wydajny,

• higieniczny,
• nie wywołuje alergii.

 
 

naturalny dezodorant ałunowy 

w sztyfcie - 55g
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Od starożytności ałun wykorzystywany jest do
pielęgnacji i ochrony całego ciała przed

nieprzyjemnym zapachem.

EAN: 5905279508002
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 Dezodorant ałunowy różany jest połączeniem dwóch 100%
naturalnych składników: ałunu potasowego oraz hydrolatu 

z kwiatów róży damasceńskiej. 
Ałun to naturalny minerał górski, który tworzy cienką

warstwę ochronną na powierzchni skóry. Nie przenika przez
skórę oraz nie zatyka porów. Dezodorant wykazuje działanie
ściągające, antyseptyczne i przeciwbakteryjne, dzięki czemu

zwalcza przyczyny powstawania przykrego zapachu potu.
Obecna w dezodorancie woda różana regeneruje, koi oraz

nawilża wrażliwą i delikatną skórę pod pachami. Dodatkowo
wzmacnia i uelastycznia, zapewniając jej odpowiedni poziom

nawilżenia. 
 

Zalety dezodorantu:
• ma subtelny, kwiatowy zapach,

• 100% naturalny,
•nie brudzi i nie niszczy ubrań,

• bardzo wydajny,
• zamknięty w higienicznej butelce z atomizerem,

• można stosować na całym ciele.
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naturalny dezodorant ałunowy

róża w sprayu - 100ml
 

EAN: 5906874005569
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 Ałun to naturalny minerał górski, który tworzy na skórze
cienką warstwę zabezpieczającą. Nie zatyka porów, dzięki

czemu skóra może swobodnie oddychać. Dezodorant
wykazuje działanie ściągające, antyseptyczne i

przeciwbakteryjne. Skutecznie zwalcza rozwój bakterii,
odpowiedzialnych za powstawanie przykrego zapachu potu. 
Obecny w składzie pantenol, nazywany inaczej prowitaminą

B5, dba o odpowiedni poziom nawilżenia skóry. Działa
przeciwzapalnie oraz kojąco, zmniejszając podrażnienia i

zaczerwienienia. Doskonale pielęgnuje, stymuluje procesy
regeneracji, a także pomaga niwelować drobne rany, otarcia

i zadrapania.
 

Zalety dezodorantu:
• bezzapachowy,
• 100% naturalny,

•nie brudzi i nie niszczy ubrań,
• bardzo wydajny,

• zamknięty w higienicznej butelce z atomizerem,
• można stosować na całym ciele.
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EAN: 5906874005613

naturalny bezzapachowy

dezodorant ałunowy

 z Pantenolem w sprayu - 100ml
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 Ałun to naturalny minerał górski, który tworzy na skórze
cienką warstwę zabezpieczającą. Nie zatyka porów, dzięki

czemu skóra może swobodnie oddychać. Dezodorant
wykazuje działanie ściągające, antyseptyczne i

przeciwbakteryjne. Skutecznie zwalcza rozwój bakterii,
odpowiedzialnych za powstawanie przykrego zapachu potu. 

Obecny w olejek z werbeny egzotycznej działa
przeciwbakteryjnie. Działa przeciwzapalnie oraz kojąco,
zmniejszając podrażnienia i zaczerwienienia. Doskonale

pielęgnuje, stymuluje procesy regeneracji, a także pomaga
niwelować drobne rany, otarcia i zadrapania. Orzeźwiający,
cytrusowy zapach  wspiera koncentrację, dodaje energii i

łagodzi napięcia nerwowe.
 

Zalety dezodorantu:
•  pobudzający, cytrusowy zapach

• 100% naturalny,
•nie brudzi i nie niszczy ubrań,

• bardzo wydajny,
• zamknięty w higienicznej butelce z atomizerem,

• można stosować na całym ciele.
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naturalny dezodorant ałunowy

 z werbeną egzotyczną - 100ml
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naturalny szampon z różą damasceńską - 250ml

 Naturalny nawilżający szampon przeznaczony do codziennej pielęgnacji włosów
suchych, matowych, delikatnych i łatwo plączących się. Doskonale oczyszcza
oraz zapewnia długotrwałe uczucie świeżości. Formuła szamponu została oparta na

bazie ekstraktu z kwiatów róży damasceńskiej, która dogłębnie pielęgnuje oraz
intensywnie nawilża skórę głowy. Zawarty w szamponie olejek z róży damasceńskiej,
wnika głęboko w strukturę włosów, zabezpieczając je na całej długości przed utratą
wody. Łagodzi i koi wszelkie podrażnienia oraz zaczerwienienia. Odżywia od cebulki 

aż po same końce włosów. Nadaje blask, gładkość i witalność. Włosy odzyskują
elastyczność i łatwiej poddają się stylizacjom. Subtelny różany zapach, działa

uspokajająco i pomaga się zrelaksować.

naturalny szampon z olejem ze słodkich migdałów - 250ml

 Wyjątkowo łagodny, naturalny szampon przeznaczony do codziennej pielęgnacji
bardzo wrażliwej skóry głowy i delikatnych, cienkich włosów. Dokładnie

oczyszcza, bez uczucia szorstkich i tępych włosów. Formuła szamponu została oparta
na dobroczynnym działaniu oleju ze słodkich migdałów, który intensywnie odżywia,
pielęgnuje i zabezpiecza skórę głowy przed przesuszaniem się. Łagodzi powstałe
podrażnienia oraz zapobiega powstawaniu nowych. Dogłębnie regeneruje pasma

włosów, wydobywając z nich naturalny blask i jedwabistą miękkość. Cudowny, słodki
zapach szamponu umili codzienną rutynę pielęgnacyjną. 

EAN:: 5905279508750

EAN: 5906874005132
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naturalny szampon z olejem z opuncji figowej - 250ml

 Naturalny regenerujący szampon przeznaczony do codziennej pielęgnacji włosów
osłabionych, matowych, cienkich i bez życia. Doskonale oczyszcza, zapewniając

długotrwałe uczucie świeżości bez obciążania włosów. Formuła szamponu została
oparta na dobroczynnym oleju z nasion opuncji figowej, który wnika w głąb
zniszczonych włosów, naprawia uszkodzenia i neutralizuje wolne rodniki,
odpowiedzialne za ich starzenie się. Szampon przyciąga wilgoć i zamyka 

ją w strukturze włosa. Skutecznie zabezpiecza przed puszeniem, łamaniem
 oraz nadmierną utratą wody. Szampon intensywnie odżywia oraz wspomaga
regenerację. Przywraca naturalną równowagę skórze głowy. Włosy odzyskują

witalność, blask i jedwabistą gładkość. 

naturalny szampon z olejem z nasion czarnuszki siewnej - 250ml

 Naturalny wzmacniający szampon przeznaczony do codziennej pielęgnacji
problematycznej skóry głowy oraz osłabionych, wypadających włosów.

Stworzony na bazie oleju z nasion czarnuszki siewnej, który jest bogaty w witaminy 
oraz składniki aktywne, zapewnia kompleksową pielęgnację, przywracając skórze
głowy równowagę. Dogłębnie oczyszcza, wspomagając walkę z łupieżem. Łagodzi

podrażnienia oraz zabezpiecza skórę głowy przed łuszczeniem się. Wzmacnia 
i odżywia cebulki włosów, zapobiegając ich wypadaniu. Pobudza porost włosów 

oraz przyspiesza pojawianie się tzw. "baby hair". Wzmacnia strukturę, zapobiegając
ich łamaniu, kruszeniu i rozdwajaniu się końcówek. Regularne stosowanie odżywia,

pogrubia i uelastycznia strukturę włosa. 

EAN:  5905279508330

EAN: 5906874005125
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naturalny szampon z olejem z opuncji figowej - 250ml

 Naturalny normalizujący szampon przeznaczony do codziennej pielęgnacji
przetłuszczającej się skóry głowy i włosów. Doskonale oczyszcza, zapewniając

długotrwałe uczucie świeżości bez obciążania i przesuszania włosów. Formuła
szamponu została wzbogacona wyciągiem z szałwii, tymianku oraz rozmarynu, które
regulują wydzielanie sebum, zwalczają wolne rodniki, dotleniają skórę głowy i dodają
włosom energii. Dzięki szałwii szampon łagodzi podrażnienia oraz wspomaga walkę z

łupieżem. Wyciąg z tymianku wzmacnia cebulki włosów, skutecznie hamując
wypadanie. Wyciąg z rozmarynu tonizuje skórę głowy oraz zapewnia długotrwałe

uczucie odświeżenia. Po myciu włosy stają się elastyczne, miękkie, puszyste 
i doskonale się układają. 

naturalny szampon z odżywczą glinką rhassoul - 250ml

 Naturalny peelingujący szampon przeznaczony do pielegnacji każdego rodzaju
skóry głowy i włosów. Stworzony na bazie odżywczej glinki rhassoul bogatej 
w dobroczynne minerały oraz mikroelementy, przywraca skórze równowagę 
oraz zapewnia dogłębne odżywienie. Szampon doskonale oczyszcza, a dzięki

obecnej glince delikatnie peelinguje skórę głowy, pobudzając krążenie 
oraz złuszczanie się martwego naskórka. Reguluje wydzielanie sebum, zapobiegając
przetłuszczaniu się włosów. Delikatnie unosi je od nasady, zwiększając ich objętość.

Doskonale przygotowuje włosy do dalszej pielęgnacji, sprzyja wchłanianiu się
odżywek oraz masek. 

EAN: 5906874005408

EAN: 5905279508354
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Serum olejowe bazuje na naturalnym, nierafinowanym oleju  
tłoczonym z najwyższej jakości nasion gorczycy białej.
Charakteryzuje się ciemną, złotą barwą oraz mocnym

zapachem musztardy.
 

Serum należy stosować bezpośrednio na skórę głowy. Dzięki  
delikatnym właściwościom rozgrzewającym, pobudza

mikrokrążenie, odżywiając oraz przywracając równowagę.
Skutecznie hamuje proces wypadania włosów, wzmacnia 
je oraz przyspiesza porost nowych. Regularnie stosowany

znacząco poprawia kondycję włosów, zabezpieczając 
je przed negatywnym działaniem czynników zewnętrznych
oraz uszkodzeniami mechanicznymi. Zmniejsza kruszenie

oraz rozdwajanie się końcówek. Spowalnia proces starzenia
się włosów. Serum olejowe stosowane bezpośrednio

 do olejowania włosów na całej długości przywraca
miękkość, blask oraz długotrwałe nawilżenie. Wyraźnie

 je pogrubia i delikatnie przyciemnia.  
 

Doskonale nadaje się do masażu skóry głowy 
oraz olejowania włosów na całej długości.

 
 

olejowe serum musztardowe - 100ml

przyspiesza porost włosów 
 

EAN: 5903351780148

Olej przeznaczony do pielęgnacji każdego
rodzaju włosów, zwłaszcza osłabionych i

wypadajacych.
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 Naturalne olejowe serum do każdego rodzaju włosów
bazuje na dobroczynnym działaniu oleju arganowego, oleju

z nasion słonecznika oraz odżywczego wyciągu z krzewu
hennowego.

Serum posiada delikatny zielony kolor oraz subtelny, ziołowy
zapach.

 
Serum polecamy stosować bezpośrednio do olejowania

włosów na całej długości. Dzięki obecności oleju
arganowego intensywnie regeneruje, odżywia oraz wygładza

włosy. Niweluje problem odstających, denerwujących
włosków. Serum dzięki olejowi z nasion słonecznika tworzy

na strukturze włosa warstwę okluzyjną, zabezpieczającą
przed nadmierną utratą wody i przesuszaniem się włosów.

Dodatkowo silnie wygładza, przywraca blask i witalność. 
Obecność wyciągu z henny znacząco poprawia kondycję

włosów, sprawiając, że stają się grubsze, mocniejsze i mniej
podatne na uszkodzenia mechaniczne.

Stosowane bezpośrednio na skórę głowy łagodzi objawy
łuszczycy, egzemy, AZS oraz podrażnień na tle alergicznym.

 

olejowe serum z wyciągiem 

z henny - 100ml

utrwalające kolor
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EAN: 5906874005521

Olej jest odpowiedni dla każdego typu włosów,
zwłaszcza zniszczonych i osłabionych. Nie

posiada właściwości barwiących.
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 Kompozycja naturalnego, wzmacniającego olejowego
serum została oparta na oleju z opuncji figowej, oleju
arganowym, oliwie z oliwek, oleju sezamowym, oleju
kokosowym oraz oleju kukurydzianym. Dzięki temu

kompleksowo pielęgnuje każdy rodzaj i porowatość włosa.
Bogactwo składników odżywczych, witamin oraz minerałów

zapewnia doskonałą pielęgnację i ochronę przed
uszkodzeniami mechanicznymi. Serum przyspiesza

odbudowę zniszczonych włosów oraz sprawia, że stają się 
 jedwabiście gładkie i miękkie. Zapobiega szybkiemu

starzeniu się włosów, hamuje wypadanie oraz pobudza
porost nowych włosów.

Serum skutecznie nawilża strukturę włosa, przywracając
elastyczność i witalność. Dzięki witaminie E oraz wyciągowi 

z aloesu, intensywnie regeneruje oraz odżywia nawet
najbardziej zniszczone włosy. Odbudowuje ich strukturę,
zamyka łuski oraz zapobiega rozdwajaniu się końcówek.

Pasma stają się odporne na negatywne działanie czynników
zewnętrznych takich jak niskie lub bardzo wysokie

temperatury. Odzyskują blask i witalność. 
 

olejowe serum wzmacniające 

do olejowania skóry głowy 

oraz włosów - 100ml
 

EAN: 5905279508989

Olej jest odpowiedni dla każdego typu włosów,
zwłaszcza zniszczonych i osłabionych,

pozbawionych blasku.
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Cechuje nas wysoki standard kosmetyków, opartych na wysokiej jakości
naturalnych składnikach.

Do produkcji wykorzystujemy tradycyjne receptury wywodzące się z mądrości
oraz wielopokoleniowej tradycji.

Obserwuj nas na              beaute_marrakech                       Beaute Marrakech

Nasze produkty sprowadzane są bezpośrednio ze słonecznego Maroka. 

Wszystkie surowce wykorzystywane do produkcji pochodzą z ekologicznie
czystych terenów oraz od starannie dobranych dostawców.

Nasze produkty otrzymały takie certyfikaty jak:
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Co warto wiedzieć...
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https://www.instagram.com/beaute_marrakech/

