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CO B I O AG E
Ochrona skóry przed szkodliwym działaniem czynników zewnętrznych
Cobioage to ekstrakt z łupiny owoców peruwiańskiego drzewa
Tara (Caesalpina spinosa), znanego również jako Peruvian Carob.
W tradycyjnej medycynie ceniony ze względu na jego właściwości ochronne, fotoprotekcyjne i regenerujące skórę. Zapobiega
starzeniu skóry spowodowanym szkodliwym działaniem czynników zewnętrznych.
Łupina drzewa Tara stanowi bogate źródło związków bioaktywnych
(flawonoidy, polifenole i garbniki) o bardzo silnym działaniu przeciwutleniającym, ujędrniającym i przeciwdziałającym starzeniu.
W testach in vitro potwierdzono ograniczenie aktywności kolagenazy, hialuronidazy i elastazy a także redukcję peroksydacji lipidów oraz działanie antyoksydacyjne i antyglikacyjne surowca.
Badania in vitro przeprowadzone na ludzkich fibroblastach z zastosowaniem 0,1% surowca Cobioage wykazały wzrost produkcji
kolagenu oraz uporządkowanie struktur włókien elastynowych.
Dzięki połączonemu działaniu zapobiegającemu degradacji
kwasu hialuronowego i istniejącego kolagenu oraz zdolności
syntezy kolagenu typu I, Cobioage wykazuje działanie przeciwzmarszczkowe. Dodatkowo dzięki zmniejszeniu aktywności elastazy, chroni skórę przed utratą jędrności, co zapewnia
jej młody i zdrowy wygląd.

CONTROL:

0,1% COBIOAGE:

Rys. 1 Wzrost syntezy kolagenu typu I

Cobioage
INCI: 		
Propanediol (and) Aqua (and) Caesalpina
		
Spinosa Fruit Extract
Postać:
Bursztynowa ciecz
Konserwant:
Brak
Dozowanie:
0,5 – 5%
COSMOS zgodny

CO B I O B R I G H T
Zdrowa i pełna blasku skóra
Cobiobright to ekstrakt z pulpy owoców Lucumy (Pouteria Lucuma), egzotycznej rośliny pochodzącej z Peru. Lucuma nazywana
„złotem Inków” od wieków była wykorzystywana przez rdzennych
mieszkańców Ameryki Południowej jako pożywienie i środek leczniczy. Ze względu na wysoką zawartość składników odżywczych
zaliczana do grupy produktów superfood.
Owoce Lucumy charakteryzują się wysoką zawartością błonnika,
β-karotenu, witaminy B3 (niacyny), protein i niezbędnych minerałów. Wykazują też wysoką aktywność przeciwutleniającą, dzięki
czemu zapobiegają starzeniu skóry spowodowanym przez stres
oksydacyjny. Ekstrakt z Lucumy działa rozjaśniająco, stymuluje proces regeneracji tkanek oraz zapewnia działanie przeciwzapalne.
Badania in vitro przeprowadzone na ludzkich fibroblastach z
zastosowaniem 1% surowca Cobiobright potwierdzają wzrost
syntezy kolagenu typu I oraz fibronektyny – glikoproteiny występującej w macierzy zewnątrzkomórkowej, odpowiadającej za
przekazywanie sygnałów do wnętrza komórki.
Dodatkowe badania wykazały zdolność ekstraktu z Lucumy do
hamowania aktywności kolagenazy (ograniczenie o 57,84%) i tyrozynazy (ograniczenie o 98,12%) oraz potwierdziły jego działanie
przeciwutleniające. Dzięki tym właściwościom, Cobiobright rozjaśnia skórę i chroni ją przed szkodliwym działaniem czynników
zewnętrznych. Zapewnia skórze jędrność, promienny wygląd oraz
ochronę przeciwzmarszczkową.
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Rys. 1. Badania in vitro. Działanie przeciwutleniające, ograniczenie
aktywności kolagenazy i tyrozynazy

Cobiobright
INCI: 		
Propanediol (and) Pouteria Lucuma Pulp
		 Extract
Postać:
Jasnożółta ciecz
Konserwant:
Brak
Dozowanie:
1 – 5%
COSMOS zgodny

CO B I O C A R E
Naturalny dezodorant i składnik antybakteryjny
Cobiocare to standaryzowany ekstrakt z propolisu, pozyskiwany w
trakcie opatentowanego procesu MED – Dynamic Multi Extraction,
który jest połączeniem selektywnej ekstrakcji i standaryzacji. MED
to innowacyjna, opatentowana metoda produkcji, która pozwala
na ekstrakcję substancji aktywnych o różnej rozpuszczalności.
Cobiocare charakteryzuje się unikalną kombinacją polifenoli, której
zawartość sięga aż 15% a wśród nich znajdziemy między innymi
bioflawonoidy i kwasy fenolowe o wyjątkowych właściwościach
antybakteryjnych, przeciwwirusowych i przeciwgrzybiczych.

Działanie antybakteryjne – redukcja zmian trądzikowych
Badania in vivo przeprowadzone na grupie 34 probantów w wieku
18-40 lat ze zmianami trądzikowymi na twarzy. Dokonano pomiaru
ilości wydzielanego sebum oraz oceny redukcji zmian trądzikowych
po aplikacji emulsji z zawartością 4% Cobiocare vs placebo, stosowanej przez grupę probantów 2 razy dziennie przez 28 dni.
W testach zaobserwowano zmniejszenie ilości zmian trądzikowych o
60% oraz zmniejszenie ilości wydzielanego sebum o 40%.

W badaniach in vitro określono MIC – minimalne stężenie hamujące oraz MCB – minimalne stężenie bakteriobójcze Cobiocare.
Bacterial Strains

MIC (%)

MCB (%)

2,5
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CANDIDA ALBICANS

2

4

STAPHYLOCOCCUS AUREUS

1

1,5

STAPHYLOCOCCUS HOMINIS

1

1,5

PROPIONEBACTERIUM ACNES

Rys. 1. Hamowanie rozwoju drobnoustrojów

Działanie dezodoryzujące
W badaniach in vivo, w których uczestniczyło 20 probantów potwierdzono właściwości dezodoryzujące surowca Cobiocare.
Badanie kliniczne zostało przeprowadzone w warunkach kontrolnych, przez grupę ekspertów, w trakcie Sniff test. Oceny dokonano w
skali punktowej od 0 do 5, po 8 i 24 godzinach od aplikacji dezodorantu w postaci emulsji, zawierającej 1,5% surowca Cobiocare (aplikacja niesymetryczna w okolicy pach – produkt badany vs placebo).

Rys. 3. Redukcja zmian trądzikowych

Cobiocare
INCI: 		
Glycerin (and) Propolis Extract (and) Aqua
Postać:
Jasnobursztynowa ciecz
Konserwant:
Brak
Dozowanie:
1,5 – 4%
COSMOS zgodny

Rys.2. Działanie dezodoryzujące
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M I K R O B I OTA
Mikroorganizmy - przyjacielem Twojej skóry
Współistnienie związku pomiędzy człowiekiem a bakteriami jest
od lat tematem intensywnych badań. Szczególną uwagę skupia
flora bakteryjna i jej wpływ na wygląd skóry. Liczne schorzenia
skórne, takie jak trądzik, atopowe zapalenie skóry czy łuszczyca
są bezpośrednio związane z symbiozą pomiędzy bakteriami a
ludźmi. W pielęgnacji skóry istnieją różne sposoby pozytywnego
oddziaływania na mikrobiotę, a terminy takie jak prebiotyk, probiotyk i postbiotyki są powszechnie znane. Probiotyki to żywe
mikroorganizmy dodawane do różnych produktów. Prebiotyki są
składnikami, które wspomagają wzrost mikroflory komensalnej.
Natomiast postbiotyki to dobroczynne substancje aktywne produkowane przez probiotyczne bakterie lub metabolity grzybów.
W pielęgnacji skóry nie możemy zapomnieć o odpowiedniej
ochronie jej mikroflory. Dlatego też powinnyśmy wybierać kosmetyki, które poprzez stymulację wzrostu korzystnych dla organizmu człowieka drobnoustrojów, znacząco wpływają na kondycję i strukturę skóry.

Cobiobalance to kompleks prebiotyczny ekstrahowany z bulw
Yaconu, bogaty w β-fruktooligosacharydy (FOS). Oprócz wysokiej
zawartości FOS, Yacon zawiera cenne składniki, takie jak związki
fenolowe (kwas chlorogenowy, kwas kawowy i kwas ferulowy),
które wykazują działanie przeciwutleniające i chroniące skórę
przed wolnymi rodnikami. Liczne badania potwierdzają, że Cobiobalance poprzez działanie prebiotyczne, reguluje i utrzymuje prawidłową mikrobiotę skóry, pozostawiając ją w dobrej kondycji.

Zły policjant Dobry policjant
Ta sama rodzina……różne zachownia
Staphylococcus
aureus
Przejściowe zarodniki:
potencjalnie szkodliwe/zakaźne

Staphylococcus
epidermidis
Drobnoustroje i zarodki
komensalne: pożyteczne

W naszej ofercie znajdują się dwa składniki aktywne odgrywające
kluczową rolę dla utrzymania zdrowej mikrobioty naszej skóry.

+

-

Dysbioza mikroflory skóry
Zaburzona kondycja skóry

+

-

Zrównoważona mikroflora skóry
Właściwa kondycja skóry

Relipidium™ A00265
INCI: 		
Hydrolyzed Yeast Protein (and) Butylene Glycol
		
(and) Pentylene Glycol
Postać:
Jasnożółty płyn
Konserwant:
Brak
Dozowanie:
1 – 2%
Rys. 1. Wpływ prebiotyków na mikroflorę skóry

Relipidium™ to ekstrakt z drożdży, powstały w wyniku procesu
biofermentacji prowadzonego przez szczepy bakterii Lactobacillus, odbudowujący mikroflorę skóry. Relipidium™ aktywuje produkcję sfingolipidów, ceramidów i siarczanu cholesterolu, przez
co wzmacnia barierę ochroną skóry. Dzięki pobudzeniu aktywności receptorów TLR-2 i Dectin-1a w skórze, następuje wzmocnienie układu odpornościowego organizmu.
Badania kliniczne przeprowadzone na grupie 20 panelistów w
wieku 18-45 lat potwierdziły, że po 14 dniach testów Relipidium™
utrzymuje prawidłowy balans pomiędzy Staphylococcus epidermidis i Staphylococcus aureus oraz poprawia nawilżenie skóry poprzez ograniczenie transepidermalnej utraty wody.
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Cobiobalance
INCI: 		
Glycerin (and) Aqua (and) Polymnia
		
Sonchifolia Root Juice
Postać:
Bursztynowy płyn
Konserwant:
Brak
Dozowanie:
1 – 10%
ECOCERT/COSMOS zgodny

G L I KO B I O LO G I A M O R S K A
Przełom w pielęgnacji skóry
Glikobiologia to nauka, która bada strukturę i funkcję cukrów złożonych. Jest to dość nowa dziedzina, z którą naukowcy oraz świat
kosmetyczny wiążą coraz większą nadzieję. Do tej pory rola glikanów ograniczała się do źródła energii komórek. Obecnie, dzięki
rozwojowi glikobiologii udowodniono, że glikany wpływają na
właściwą „komunikację” pomiędzy warstwami skóry. Skutkuje to
zwiększoną produkcją kolagenu (ujędrnieniem skóry), odpowiednim nawilżeniem oraz regeneracją komórek. Z wiekiem poziom
glikanów spada, pojawiają się oznaki starzenia. Doskonałym ich
źródłem są rośliny morskie.
Firma Lessonia bazując na bogactwie mórz Bretanii oraz doświadczaniu naukowców zajmujących się glikobiologią morską stworzyła naturalne składniki, w których zwiększoną aktywność wykazują polisacharydy pochodzenia morskiego.
Healthyskin to surowiec, w którego skład wchodzi oligo-karagen,
powstały w wyniku biotechnologicznego procesu hydrolizy enzymatycznej karagenu (polisacharydu) wyekstrahowanego z wodorostów Gigartina stellata. Healthyskin zwiększa między innymi
produkcję białka lorykryny (testy in vitro +519%), które odgrywa
dużą rolę w poprawie funkcji bariery ochronnej skóry. Wpływa
to również na utrzymanie odpowiedniego poziomu nawilżenia
skóry oraz chroni ją przed zanieczyszczeniami środowiskowymi.
Dodatkowo surowiec przyspiesza proces odbudowy naskórka.
Healthyskin wygładza skórę, czyniąc ją bardziej miękką i elastyczną, co potwierdzają badania kliniczne przeprowadzone na grupie
panelistów w wieku 35 – 65 lat.

Fucoreverse to surowiec otrzymywany w procesie hydrolizy fukoidanu – polisacharydu siarczanowego pozyskiwanego z alg
brunatnych Laminaria digitata. Kombinacja mono-, di- oraz trimerów fukozy (< 2kDa) wpływa na wzrost biodostępności składnika. Fukoza odgrywa główną rolę w fizjologii skóry, jest składnikiem receptorów komórkowych, m.in. reguluje procesy zapalne.
Fucoreverse zwiększa proliferację fibroblastów oraz wspomaga
syntezę kolagenu typu I. W testach klinicznych potwierdzono skuteczność działania surowca jako składnika przeciwstarzeniowego,
poprawiającego jędrność i elastyczność skóry. Surowiec zmniejsza głębokość zmarszczek oraz zapewnia działanie łagodzące. Polecany do pielęgnacji skóry wrażliwej.
Fucowhite to oczyszczony kompleks fukoidanu z floroglucyną,
wyekstrahowanych z alg brunatnych Ascophyllum nodosum, który
silnie hamuje działanie tyrozynazy – enzymu odpowiedzialnego
za syntezę melaniny. Zawarte w surowcu floroglucyny to polifenole o silnym działaniu antyoksydaycjnym. Przeprowadzone testy in
vivo potwierdziły poprawę kolorytu skóry i zmniejszenie widocznych przebarwień po 28 dniach stosowania emulsji z 2% zawartością Fucowhite. Surowiec doskonale sprawdzi się w kosmetykach
rozjaśniających przebarwienia, anti-aging oraz ochronnych.

Healthyskin
INCI: 		
Glycerin (and) Aqua (and) Gigartina Stellata
		 Extract
Postać:
Jasnożółta ciecz
Konserwant:
Brak
Dozowanie:
1%
COSMOS zgodny

Fucoreverse™
INCI: 		
Aqua (and) Hydrolyzed fucoidan
Postać:
Jasnożółta ciecz
Konserwant:
Brak
Dozowanie:
1,5%
COSMOS zgodny

Fucowhite™
INCI: 		
Glycerin (and) Aqua (and) Ascophyllum
		
Nodosum Extract
Postać:
Brązowa ciecz
Konserwant:
Brak
Dozowanie:
2%
ECOCERT/COSMOS
Rys. 1. Test in vivo – zwiększenie liczby odbudowanych komórek; pomiar pigmentacji skóry. Przyrost liczby odbudowanych komórek skutkuje szybszą eliminacją
pigmentu
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N AT U R E P E P ® Q U I N O A
Walka z workami i obrzękiem pod oczami
Oczy nie kłamią i pomimo naszych starań, ich okolice zdradzają
nasz wiek. Skóra wokół oczu jest dziesięciokrotnie cieńsza niż skóra pozostałych partii twarzy a proces jej starzenia 36-krotnie szybszy. Obszary te jako jedne z pierwszych demaskują upływ czasu,
stan zdrowia oraz styl życia jaki prowadzimy. Obrzęki oraz worki
pod oczami stanowią najbardziej powszechny problem, jeśli nie
najbardziej zauważalny. Skłonność do tej przypadłości może mieć
podłoże genetyczne, często jednak pojawia się oraz wzmaga z
wiekiem, gdy spada integralność struktury tkanek a skóra traci
swoją elastyczność oraz następuje osłabienie mięśni wspierających nasze powieki. Może to prowadzić do pojawienia się luźniejszej, marszczącej się skóry, opadającej w obrębie powiek. Tłuszcz,
który naturalnie gromadzi się w oczodołach, z czasem przesuwa
się grawitacyjnie w dół i wypełnia worki wokół powiek.
Firma TRI-K Industries opracowała nowy składnik aktywny NaturePep® Quinoa, ekstrakt z nasion komosy ryżowej. Zbudowany
jest z naturalnych frakcji peptydowych, które dzięki mniejszym
cząsteczkom, wykazują lepszą bioaktywność. Przenikają do głębszych warstw skóry, działają kierunkowo, stymulują określone procesy w skórze oraz pobudzają komórki do produkcji składników
strukturalnych. Naturalne peptydy zawarte w NaturePep® Quinoa
wspierają strukturalną integralność skóry oraz rozkładają tkankę
tłuszczową w obrębie powiek, wyraźnie redukując worki oraz
obrzęki pod oczami a także zmniejszają zmarszczki i wygładzają
skórę w tym obszarze, co potwierdzono badaniami klinicznymi.

Rys. 1. DermaTOP® 3D oraz topografia 3D skóry pod oczami kobiety w wieku 63
lat, po zastosowaniu kremu z 2% NaturePep® Quinoa

Skuteczność NaturePep® Quinoa opiera się na mechanizmie podwójnego działania:
• Redukcji tkanki tłuszczowej pod oczami poprzez stymulację
lipolizy adipocytów, dzięki obecności roślinnej karnityny, naturalnie tworzącej się podczas opatentowanego procesu produkcji. Pozwala to na zmniejszenie worków oraz obrzęku pod
oczami.
• Zwiększenie ekspresji TGF-β1 (transformującego czynnika
wzrostu β1), polipeptydu, który stymuluje produkcję białek
macierzy zewnątrzkomórkowej (ECM) a w szczególności kolagenu, w celu poprawy strukturalnej integralności skóry,
wzmocnienia delikatnej skóry wokół oczu i wygładzenia jej
powierzchni.

Rys. 2. Redukcja worków i obrzęku pod oczami po 28 dniach stosowania dwa razy
dziennie preparatu z 2% NaturePep® Quinoa

Skuteczność działania NaturePep® Quinoa została potwierdzona
badaniami in vivo przeprowadzonymi na grupie kobiet w wieku 45 - 65 lat. Już po 28 dniach stosowania kremu z zawartością
2% NaturePep® Quinoa zaobserwowano redukcję worków oraz
obrzęku pod oczami aż o 37% a także znaczną poprawę wyglądu skóry w tym obszarze, poprzez jej wygładzenie oraz redukcję
zmarszczek.
NaturePep® Quinoa
INCI:
Aqua (and) Chenopodium Quinoa Seed Extract
Postać:
Przejrzysta lub lekko mętna ciecz w kolorze od
żółtego do złotobursztynowego
Konserwant: Sodium Benzoate
Dozowanie: 2 – 4%
ECOCERT/COSMOS zgodny

6

Rys. 3. Redukcja fałd skóry powiek po 28 dniach stosowania dwa razy dziennie
preparatu z 2% NaturePep® Quinoa

R N - AG E ®
Poprawa gęstości i jędrności skóry
W wyniku różnych procesów biologicznych, fizycznych i biomechanicznych zachodzących w naszym ciele, skóra traci jędrność
i elastyczność. Zewnętrzne czynniki takie jak promieniowanie
ultrafioletowe, dym papierosowy i inne zanieczyszczenia, jak i
czynniki wewnętrzne, takie jak geny wpływają na ogólną kondycję organizmu. Chociaż nie możemy zmienić naszego DNA, to styl
życia może przyczynić się zarówno pozytywnie, jak i negatywnie
do stanu naszej skóry. To właśnie epigenetyka daje odpowiedź,
dlaczego homozygotyczne bliźnięta o tym samym kodzie DNA
mogą z wiekiem wyglądać inaczej. W rzeczywistości styl życia i
czynniki środowiska warunkują powstawanie i utrzymanie modyfikacji epigenetycznych, a tym samym mogą oddziaływać na
ekspresje genów i fenotyp. Epigenetyka to zbiór mechanizmów
odwracalnych, które mogą wpływać na ekspresję genu bez zmian
sekwencji DNA. Obecnie znamy trzy główne mechanizmy epigenetyczne: modyfikacja histonów, metylacja DNA i interferencja
RNA.
W ramach platformy epigenetyki firmy BASF Care Creations, powstał nowy składnik aktywny RNAge®, który wpływa na syntezę
Let-7b micro RNA, odpowiedzialnego za zmniejszenie ilości kluczowych białek w skórze właściwej.
Let – 7b microRNA kontroluje 5 różnych protein związanych ze
strukturą skóry właściwej. Dlatego też, Let – 7b jest postrzegany
jako „epigenetyczny korektor” białek i proteoglikanów w macierzy
międzykomórkowej.

Zawartość Let-7b micro RNA w naszej skórze wzrasta wraz z upływem lat, a tym samym zawartość kluczowych protein spada. W
badaniach in vitro i in vivo RNAge® wykazuje zdolność do redukcji Let-7b microRNA, a w konsekwencji poprawę właściwości biomechanicznych skóry.
Badania in vitro wykazały:
• obniżenie poziomu Let-7b w fibroblastach o 39%
• udoskonalenie sieci kolagenu III i kolagenu V
• poprawę o 13% właściwości biomechanicznych na modelu
Mimederm®
Badania in vivo przeprowadzono na grupie 27 kobiet w wieku 5570 lat. Formulacja zawierająca 0,2% RNAge® testowana była przez
56 dni w porównaniu do formulacji placebo.
Wyniki testów:
• wzrost gęstości skóry właściwej o 26,1% (Rys.1)
• poprawa jędrności o 18,5%
• poprawa konturu twarzy o 2,5% (działanie „push -up”)
Placebo 		RNAgeTM 0.2%
D0

D56 		

D0

D56

RNAge® to ekstrakt z nasion rokitnika pospolitego (Hippophae
Rhamnoides) standaryzowany na zawartość glikozydu fenolowego (kaempferol 3-sophoroside 7-rhamnoside). Glikozyd ten odpowiedzialny jest za regulację ilości proteiny Let-7b w skórze.
Rys. 1. Echografia obrazująca gęstość skóry właściwej (kolor zielony) z wysoce echogenicznymi pikselami (wszystkie jasne piksele: niebieski, biały, czerwony, żółty).
Porównanie pomiędzy linią podstawową (D0) i po zastosowaniu produktu z 0,2%
RNAge® lub placebo przez 56 dni (D56).

RNAge® PW BC10054
INCI:
Maltodextrin (and) Hippophae Rhamnoides
Kernel Extract
Postać:
Biały do jasnożółty proszek
Konserwant: Brak
Dozowanie: 0,2%
COSMOS zgodny
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N AT U R A L N E A LT E R N AT Y W Y O R A Z M A S Ł A R O Ś L I N N E
Kosmetyki naturalne to obecnie nie tylko trend, ale przede
wszystkim troska o zdrowie i środowisko. Coraz częściej i chętniej
wybieramy produkty do pielęgnacji skóry i włosów pochodzenia
roślinnego. Dlatego też producenci surowców kosmetycznych,
wychodząc naprzeciw potrzebom rynku, tworzą naturalne zamienniki dla powszechnie stosowanych składników pochodzenia
zwierzęcego czy syntetycznego.
Naturalne alternatywy dla silikonów
Owiane złą sławą silikony syntetyczne stosowane są w kremach,
balsamach, odżywkach czy szamponach. Jako roślinna alternatywa dla używanych silikonów tj. cyklometikon, dimetikon, nasz
partner firma EFP Biotek wprowadziła na rynek produkt na bazie
oliwki o lekkiej konsystencji, który szybko się wchłania i nie pozostawia tłustego odczucia na skórze. Nawilża oraz kondycjonuje
skórę i włosy. Poprawia odczucia sensoryczne, redukuje efekt bielenia na skórze oraz ułatwia rozprowadzanie produktu.
VAS – Vegetable Alternative to Silicone
INCI: Hydrogenated Ethylhexyl Olivate (and) Hydrogenated
Olive Oil Unsaponifiables
ECOCERT/COSMOS zgodny

Naturalna alternatywa dla lanoliny
Połączenie masła shea, kalafonianu glicerolu (kalafonia – żywica drzew iglastych) oraz niezmydlonych frakcji olejowych oliwy
z oliwek polecane jest jako roślinny zamiennik lanoliny kosmetycznej pochodzenia zwierzęcego o zbliżonych właściwościach
fizykochemicznych. To naturalny emolient, który tworzy warstwę
okluzyjną zapobiegającą nadmiernej utracie wody. Kondycjonuje
skórę, włosy i paznokcie. Surowiec dostępny jest również w postaci oleju i wosku.
VAL – Vegetable Alternative to Lanolin
INCI: Butyrospermum parkii (shea butter) (and) Glyceryl rosinate (and) Olea europaea (olive) oil unsaponifables
ECOCERT/COSMOS zgodny
Naturalna alternatywa dla wosku pszczelego
W kosmetyce kolorowej, a zwłaszcza w naturalnych pomadkach
typu „lip balm” doskonałym rozwiązaniem jest zastąpienie wosku
pszczelego olejem sojowym bądź słonecznikowym. Jego uwodorniona postać zapewnia stabilną, stałą formę produktu w temperaturze pokojowej.
HSBO – Vegetable Alternative to Beeswax #1
INCI: Hydrogenated soybean oil
ECOCERT/COSMOS zgodny

VAVS – Vegetable Alternative to Volatile Silicone
INCI: Coco-caprylate/ caprate (and) Hydrogenated Olive Oil
Unsaponifiables
ECOCERT/COSMOS zgodny

Naturalna alternatywa dla wazeliny
Wazelina jest składnikiem wielu kosmetyków. W pielęgnacji skóry
działa jako emolient, nawilża, zmiękcza i wygładza. Niestety proces jej pozyskiwania wiąże się z zanieczyszczaniem środowiska.
Dlatego też doskonałym rozwiązaniem jest zastosowanie roślinnej
alternatywy. Surowiec ten wykazuje zbliżone właściwości fizykochemiczne oraz sensoryczne w porównaniu z wazeliną syntetyczną. W naszym portfolio znajduje się również postać transparentna
surowca oraz przezroczysty żel.

VP67 – Vegetable Petrolatum 67
INCI: Ricinus communis (castor) seed oil (and) Hydrogenated
castor oil (and) Copernicia cerifera (carnauba) wax
ECOCERT/COSMOS zgodny

HSFO – Vegetable Alternative to Beeswax #2
INCI: Hydrogenated sunflower oil
ECOCERT/COSMOS zgodny

Naturalne masła
• masło aloesowe
• masło z pestek moreli
• masło arganowe
• masło z awokado
• masło z nasion czarnej
porzeczki
• masło z Chorelli
• masło z nasion kawy
• masło z wiesiołka
• masło jaśminowe
• masło jojoba

• masło z pestek limonki
• masło z orzechów Macadamia
• masło ze słodkich migdałów
• masło z oliwki
• masło z pestek brzoskwini
• masło z pistacji
• masło ryżowe
• masło waniliowe
• masło z konopi siewnych
(Cannabis)
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