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Wygląd/zapach/kolor Opis/Dozowanie

Przeznaczenie

Certyfikaty

ACTIWHITE™ PW LS 9860
Puder / charakterystyczny / biały
INCI: Maltodextrin (and) Sucrose
Dilaurate (and) Sodium Cocoyl
Glutamate (and) Pisum Sativum
(Pea)Extract

ACTIWHITE to połączenie ekstaktu z groszku oraz dilaurynianu
sacharozy. Polecany do stosowania w preparatach rozjaśniających
koloryt skóry i do walki z plamami starczymi. Badania in vitro i ex vivo
potwierdziły zdolność do inhibicji procesu melanogenezy i dojrzewania
melanosomów.
Dozowanie: 2%

• Preparaty wybielające
• Preparaty rozjaśniające

ECOCERT/COSMOS
zgodny

AH-CARE® L 65
INCI: Water (and) Lactic Acid
(and) Arginine

Połączenie argininy z kwasem mlekowym (AHA). Wykazuje działanie
złuszczające jednocześnie minimalizując potencjał drażniący.
Dozowanie: 5 – 10%

• Preparaty złuszczające
• Kosmetyki rozjaśniające
• Kosmetyki Anti-aging

ECOCERT zgodny

Puder / charakterystyczny / biały
ALOE VERA TOTALOE
PROCESS FREEZE DRIED
POWDER 200x
INCI: Aloe Vera Barbadensis Leaf
Juice Powder

ALOE VERA TOTALOE PROCESS FREEZE DRIED POWDER 200x jest
proszkiem otrzymywanym w procesie suszenia liofilizacyjnego soku
ze świeżych liści aloesu. Z jednego kilograma produktu można uzyskać
200 kg ekstraktu aloesowego. Głównym składnikiem aloesu jest woda
(blisko 90%), a pozostałą część stanowi pulpa, w której skład wchodzą
substancje aktywne takie jak polisacharydy, aminokwasy, witaminy,
minerały, enzymy czy związki glikozydowe (m.in. aloina). Wykazuje
działanie gojące, łagodzące, napinające i anty-mikrobiologiczne.
Dozowanie: 0,1 – 0,2%

• Kosmetyki łągodzące podrażnienia certyfikat USDA
• Kosmetyki do pielęgnacji cery
Organic
wrażliwej
• Kosmetyki do pielęgnacji
skóry wokół oczu
• Kosmetyki po opalaniu
• Kosmetyki dla dzieci
• Kosmetyki po goleniu i depilacji

AMINO SOY NPNF®
INCI: Soy Amino Acids

Ciecz /charakterystyczny /
jasnobursztynowy

AMINO SOY NPNF® to wysokooczyszczone aminokwasy otrzymywane w
procesie całkowitej hydrolizy protein sojowych. Penetrują w głąb skóry,
gdzie wiążą wodę i zwiększają nawilżenie naskorka. Działają ochronnie,
łagodzą podrażnienia oraz regenerują warstwę hydrolipidową.
Dozowanie: 1 – 5%

• Kosmetyki Anti-Aging
• Kosmetyki do codziennej
pielęgnacji
• Kosmetyki nawilżające
• Kosmetyki odżywcze
• Szampony, odżywki i maski do
włosów
• Produkty do stylizacji włosów

ECOCERT/COSMOS
zgodny

AMINO WHEAT NPNF®
INCI: Wheat Amino Acids

Ciecz /charakterystyczny /
jasnobursztynowy

AMINO WHEAT NPNF® to wysokooczyszczone aminokwasy otrzymywane
w procesie całkowitej hydrolizy protein pszenicy. Ze względu na niską
masę cząsteczkową wykazują zdolność penetracji głębszych warstw
skóry i włosa. Zwiększają nawilżenie, regenerują warstwę hydrolipidową
i łagodzą podrażnienia skóry. Działają regenerująco, zwiększają elastyczność i wytrzymałość włosów na rozciąganie.
Dozowianie: 1 – 10%

• Kosmetyki Anti-Aging
• Kosmetyki do codziennej pielęgnacji
• Kosmetyki nawilżające
• Kosmetyki odżywcze
• Szampony, odżywki i maski do
włosów
• Produkty do stylizacji włosów

ECOCERT/COSMOS
zgodny

ARGANYL™ PW LS 9830
INCI: Argania Spinosa Leaf
Extract (and) Maltodextrin

Puder / charakterystyczny /
brunatnożółty

Ekstrakt z liści drzewa arganowego obniżający aktywność kolagenazy i
metaloproteinaz, dzięki czemu chroni skórę przed wolnymi rodnikami.
Dozowanie: 0,07 – 0,21%

• Kosmetyki Anti-aging
• Kosmetyki słoneczne
• Kosmetyki do codziennej pielęgnacji

ECOCERT/COSMOS
zgodny

ARGASSENTIAL™ BC 09959 Ciecz /charakterystyczny /
INCI: Water (and) Glycerin (and) bursztynowy
Lauryl Glucoside (and) Polyglyceryl-2 Dipolyhydroxystearate
(and) Argania Spinosa Fruit
Extract (and) Sorbitol (and)
Dicaprylyl Ether

ARGASSENTIAL™ to surowiec pozyskiwany w procesie ekstrakcji nadkrytycznej CO2. W swoim składzie zawiera zestryfikowane triterpeny
takie jak lupeol i amyriny. Argassential™ stymuluje syntezę kolagenu,
zapobiega starzeniu komórek tłuszczowych i zapewnia odpowiednie magazynowanie tłuszczów. Produkt jest doskonałą alternatywą do inwzyjnych zabiegów chirurgii plastycznej - działa trójwymiarowo zwiększając
objętość i kształt ust oraz modeluje owal twarzy np. policzków. Skóra jest
jędrna i sprężysta.
Dozowanie: 1 – 2%

• Kosmetyki Anti-Aging
• Kosmetyki do codziennej pielęgnacji
• Kosmetyki regenerujące
• Kosmetyki do pielęgnacji ust
• Kosmetyki modelujące kontur
twarzy

ECOCERT/COSMOS
zgodny

ARGATENSYL™ PW BIO LS
9902
INCI: Argania Spinosa Kernel
Extract (and) Sodium Cocoyl
Glutamate

Wyciąg z nasion Argania spinosa zawierający proteiny o wysokiej masie
cząsteczkowej. Produkt o natychmiastowym działaniu - napina skórę i
wygładza zmarszczki. Efekt zauważalny po 15 minutach i utrzymujący
się nawet do 6 godzin od aplikacji. Stosowanie przez dłuższy czas
przynosi zauważalną poprawę wyglądu skóry i spłycenie zmarszczek.
Dozowanie: 0,15 – 0,6%

• Kosmetyki Anti-Aging
• Kosmetyki do codziennej
pielęgnacji
• Kosmetyki regenerujące
• Bazy pod makijaż

Certyfikat Organic

Ciecz /charakterystyczny /
bezbarwny

Proszek / charakterystyczny /
beżowy

S U B S TA N C J E A K T Y W N E
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Wygląd/zapach/kolor Opis/Dozowanie

Przeznaczenie

Certyfikaty

ASCOPHYLLUM GLYCERIN
Ciecz/charakterystyczny/ brązowoBIOEXTRACT
żółty
INCI: Glycerin (and) Aqua (and)
Ascophyllum Nodosum Extract

Ascophyllum nodosum należy do rodzaju alg brunatnych występujących
w północnym Atlantyku. Ekstrakt jest bogaty w aminokwasy i polifenole.
Wspomaga regenerację naskórka, wykazuje działanie odżywcze, nawilża
skórę i chroni ją przed niekorzystnym działaniem wolnych rodników.

• Kosmetyki do codziennej
pielęgnacji
• Kosmetyki nawilżające
• Kosmetyki regenerujące
• Kosmetyki Anti-Aging

Certyfikat Organic

BAOBAB TEIN NPNF®
INCI: Hydrolized Adansonia
Digitata Seed Extract

Ciecz / charakterystyczny /
bursztynowy

BAOBAB TEIN NPNF® - proteiny z nasion Baobabu, bogate w aminokwasy odpowiedzialne za ochronę, odbudowę i utrzymanie zdrowej
skóry. Aktywność składnika potwierdzona w testach in vitro i in vivo. Ten
multifunkcjonalny składnik zapewnia działanie 3 w 1:
• Chroni komórki przed stresem oksydacyjnym poprzez ograniczenie
fotostarzenia komórek
• Przywraca skórze witalność poprzez ochronę i zmniejszenie uszkodzeń DNA po ekspozycji na UV
• Pozwala na utrzymanie zdrowej, jędrnej skóry dzięki obecności
odżywczych aminokwasów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania skóry
Dozowanie: 2 – 5%

• Kosmetyki Anti-aging / photoaging
• Kosmetyki regenerujące
• Kosmetyki do codziennej
pielęgnacji twarzy
• Balsamy do ciała
• Kosmetyki do opalania i po
opalaniu

ECOCERT/COSMOS
zgodny

BARLA TEIN NPNF®
INCI: Hydrolized Barley Protein

Ciecz /charakterystyczny /
jasnobursztynowy

BARLA TEIN NPNF to hydrolizowane proteiny jęczmienia. Penetrują w
głąb skóry, gdzie wiążą wodę i zwiekszają nawilżenie naskórka. Działają
ochronnie, łagodzą podrażnienia oraz regenerują warstwę hydrolipidową. Wykazują zdolność penetracji w głąb włosa, gdzie zatrzymują
wodę a tym samym zwiększają elastyczność i wytrzmałość włosów na
rozciąganie. Posiadają właściwości kondycjonujące, wygładzają włosy i
przywracają im naturalny blask i połysk.
Dozowanie: 1 – 10%

• Kosmetyki do codziennej
pielęgnacji
• Kosmetyki nawilżające
• Kosmetyki do pielęgnacji skóry
suchej i wrażliwej
• Kosmetyki regenerujące
• Kosmetyki po opalaniu
• Szampony, odżywki i maski do
włosów
• Produkty do stylizacji włosów

ECOCERT/COSMOS
zgodny

BISABOLOL ALPHA BISABOLOL NATURAL
ORGANIC
INCI: Bisabolol

Ciecz / kwaiatowy /
bezbarwny do lekko
żółtego

Naturalny bisabolol pozyskiwany z brazylijskiego drzewa Candeia. Zawartość aktywnego izomeru ((-)-alpha bisabolol) wynosi ok. 97% – to
2,24 razy więcej niż w przypadku dostępnego na rynku syntetycznego
zamiennika. Produkt w pełni kompatybilny ze skórą.
Wykazuje działanie przeciwzapalane, przeciwpodrażnieniowe oraz
bakteriostatyczne.
Dozowanie: 0,1 – 1%

• Kosmetyki po goleniu
• Kosmetyki do mycia
• Kosmetyki do pielęgnacji
skóry wokół oczu
• Kosmetyki po opalaniu
• Kosmetyki dla dzieci
• Kosmetyki do pielęgnacji
cery trądzikowej

Certyfikat Organic

C20+ (COBIOLIVE)
INCI: Olea Europea (Olive) Fruit
Extract (and) Glycerin (and)
Aqua

Ciecz / charakterystyczny /
ciemnobrązowy

C20+ to naturalny ekstrakt z oliwek o wysokiej zawartości hydroksytyrozolu (20%), tyrozolu oraz innych polifenoli. Synergistyczne działanie
tych składników zapewnia wysoce skuteczną ochronę antyoksydacyjną.
C20+ stymuluje syntezę kolagenu i kwasu hialuronowego, dzięki
czemu spowalnia procesy starzenia skóry. Wykazuje również działanie
przeciwzapalne i łagodzące podrażnienia a także zmiany spowodowane
działaniem promieniowania UV.
Dozowanie: 0,2 – 1%

• Kosmetyki Anti-Aging
• Kosmetyki nawilżające
• Kosmetyki regenerujące
• Kosmetyki do pielęgnacji cery wrażliwej
• Kosmetyki słoneczne

ECOCERT/COSMOS
zgodny
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Produkt

Wygląd/zapach/kolor Opis/Dozowanie

Przeznaczenie

Certyfikaty

CHIAPROTECT
INCI: Salvia Hispanica Seed Oil

Ciecz / charakterystyczny / żółty

CHIAPROTECT to w 100 % naturalny, tłoczony na zimno olej z nasion
szałwii hiszpańskiej, znanej także jako „Chia” lub „Chian”. Olej bogaty w
kwasy Omega -3 i Omega -6, gamma tokoferole oraz polifenole. Wykazuje działanie przeciwzapalne i przeciwpodrażnieniowe. Minimalizuje
odczucia swędzenia i pieczenia. Obkurcza naczynia krwionośne oraz
usprawnia mikrokrążenie dzięki czemu niweluje zaczerwienienia skóry.
Zawartość w surowcu silnych antyoksydantów zapobiega powstawaniu
wolnych rodników i zapobiega przedwczesnemu starzeniu się skóry.
Chroni również włosy przed uszkodzeniami wywołanymi przez promieniowanie UV. Zapobiega blaknięciu koloru włosów, zwiększa ich połysk
oraz pozwala odzyskać naturalny blask włosów.
Dozowanie: 1 – 5%

• Kosmetyki nawilżające
• Kosmetyki Anti-aging
• Kosmetyki do pielęgnacji skóry
wrażliwej
• Olejki do masażu
• Szampony do włosów farbowanych
• Odżywki spłukiwalne do włosów
farbowanych
• Kosmetyki do regeneracji włosów

ECOCERT/COSMOS
zgodny

COLLALIFT® 18 BC10014
Ciecz / charakterystyczny /
INCI: Glycerin (and) Water (and) czerwono-brązowy
Khaya Senegalensis Bark Extract
(and) Maltodextrin

Collalift® 18 to ekstrakt z kory drzewa mahoniowego odpowiedzialny
za pobudzenie produkcji kolagenu XVIII, proteoglikanu obecnego we
wszystkich warstwach skóry, którego ilość spada wraz z wiekiem. Kolagen XVIII przeciwdziała utracie gęstości i spójności skóry. Badania in vivo
potwierdziły poprawę elastyczności skóry i redukcje zmarszczek.
Dozowanie: 1%

• Kosmetyki Anti-aging
• Kosmetyki do codziennej
pielęgnacji
• Kosmetyki do pielęgnacji skóry z
niedoskonałościami
• Balsamy do ciała

ECOCERT/COSMOS
zgodny

CRANBERRY OIL OMEGA
INCI: Vaccinium Macrocarpon
Seed Oil

Ciecz/ charakterystyczny/ żółty

Olej Omega Cranberry jest uzyskiwany z nasion żurawiny przez tłoczenie
na zimno. Olej ten jest bardzo bogaty w tokotrienole, niezbędne kwasy
tłuszczowe (omega-3, -6, -9) i polifenole. Ekstrakcja odbywa się z nasion
poprzez tłoczenie na zimno bez użycia rozpuszczalników lub chemikaliów. Może być stosowany do wielu preparatów kosmetycznych, przeznaczonych do ochrony skóry, zmiękczających i nawilżających.

• Kosmetyki nawilżające
• Kosmetyki do codziennej pielęgnacji
• Kosmetyki Anti-aging
• Kosmetyki dla skóry wrażliwej

ECOCERT zgodny

DERMAGENISTTM PW BC
10004
INCI: Maltodextrin (and) Origanum Majorana Leaf Extract

Proszek / charakterystyczny /
beżowo-brązowy

DERMAGENISTTM to ekstrakt z liści majeranku (Origanum majorana)
• Kosmetyki Anti-aging
• Kosmetyki do codziennej pielębogaty w flawanoidy: Vicenin i Luteolin-7-0-glucuronide budzący
gnacji
„uśpione piękno”. Dermagenist™ przywraca funkcje metaboliczne
fibroblastów poprzez hamowanie metylacji genów oraz wzmocnienie
cytoszkieletu (pobudzenie produkcji aktyn składnik cytoszkieletu). Gęsta
struktura cytoszkieletu zapewnia fibroblastom odpowiednią kurczliwość
i witalność, umożliwiając prawidłową syntezę składników macierzy
międzykomórkowej. Badanie kliniczne potwierdziły poprawę gęstości i
jędrności skóry.
Dozowanie: 0,4 %

DN-AGE™ PW PSE LS 9827
INCI: Cassia Alata Extract (and)
Maltodextrin

Puder / charakteystyczny / beżowy DN-AGE™ PW PSE LS 9547 jest ekstraktem z Cassia Alata. Chroni przed • Kosmetyki Anti-aging
szkodliwym działaniem promieniowania UVB, wspiera proces naprawczy • Kosmetyki słoneczne
DNA.
• Kosmetyki do codziennej
Dozowanie: 0,1 – 0,25%
pielęgnacji
• Kosmetyki o działaniu
regenerującym

ECOCERT/COSMOS
zgodny

ECOCERT/COSMOS
zgodny

S U B S TA N C J E A K T Y W N E
Produkt

Wygląd/zapach/kolor Opis/Dozowanie

Przeznaczenie

Certyfikaty

DRAGON’S BLOOD
INCI: Propylene Glycol (and)
Aqua (and) Croton Lechleri
Resin Powder

Ciecz / charakterystyczny / ciemno DRAGON’S BLOOD zawiera fenole, fitosterole i alkaloidy wyekstrahowaczerwony
ne z żywicy drzewa Croton lechleri. Charakteryzuje się dużą aktywnością
przeciwrodnikową (zdolność kompleksowania i dezaktywacji ROS i RNS),
chroniąc tym samym włókna elastyny i kolagenu. Dzięki obecności taspiny działa przeciwzapalnie oraz przyspiesza proces gojenia.
Dozowanie: 3 – 5%

• Kosmetyki Anti-aging
• Kosmetyki pielęgnujące
popękaną skórę
• Kosmetyki usuwające
blizny i rozstępy
• Kosmetyki po opalaniu

ECOCERT/COSMOS
zgodny

DRAGON’S BLOOD LP
INCI: Butyrospermum Parkii
Butter Extract (and) Argania
Spinosa Kernel Oil (and) Croton
Lechleri Resin Powder

Pasta / charakterystyczny /
brązowy

Połączenie żywicy z drzewa Croton Lechleri z masłem Shea oraz olejem • Preparaty do pielęgnacji
arganowym. Wykazuje dużą aktywność przeciwrodnikową, chroniąc tym suchych i popękanych ust
samym włókna kolagenu i elastyny. Działa przeciwzapalnie oraz wspomaga proces gojenia. Polecany do pielęgnacji suchych i spękanych ust.
Dozowanie: 5 – 10%

ECOCERT zgodny

ELESTAN™ PW LS 9879
Puder / charakteystyczny / beżowy Wyciąg z liści drzewa Manikara Multinervis chroniący włókna przed dziaINCI: Manilkara Multinervis Leaf
łaniem degradacyjnym elastazy i glikacją. Stymuluje syntezę elastyny,
Extract (and) Maltodextrin
kolagenu i GAGs. Skóra jest bardziej elastyczna, jędrna i sprężysta.
Dozowanie: 0,3 – 0,5%

• Kosmetyki Anti-aging
• Kosmetyki ujędrniające
• Kosmetyki do codziennej
pielęgnacji twarzy i ciała
• Kosmetyki do pielęgnacji
rozstępów

ECOCERT/COSMOS
zgodny

EMBELIA EXTRACT
Ciecz / bezwonny /
INCI: Water (and) Glycerin (and) ciemnobrązowy
Embelia Concinna Leaf Extract

Ekstrakt z Embelia Concinna bogaty we flawonoidy, przeznaczony do
produktów pielęgnacyjnych dla skóry wrażliwej. Wykazuje działanie
przeciwzapalne, zmniejszając uwalnianie prozapalnych mediatorów
(PGE2, LTB4). Tworzy barierę ochronną dla skóry, działa łagodząco i
kojąco. Składnik przeznaczony dla tzw. neurokosmetyków. Wpływa
na reaktywność układu immunologicznego, zmniejszając uwalnianie
histaminy.
Dozowanie: 1 – 2%

• Kosmetyki do pielęgnacji
skóry wrażliwej
• Kosmetyki regenerujące
• „Neurokosmetyki”

ECOCERT zgodny

EPERULINE™ PW LS 9627
INCI:Dextrin (and) Eperua Falcata Extract

Ciecz / charakterystyczny /
łososiowy

EPERULINE™ PW LS 9627 jest ekstrakt z kory drzewa Eperua falcata o
właściwościach przeciwzapalnych. Poprawia jędrność i elastyczność
skóry.
Dozowanie: 1%

• Kosmetyki Anti-aging
• Kosmetyki ujędrniające
• Kosmetyki do codziennej
pielęgnacji twarzy i ciała
• Kosmetyki łagodzące,
przeciwzapalne

ECOCERT/COSMOS
zgodny

EPIGENIST™ LS10003
INCI: Maltodextrin (and) Voandzeia Subterana Seed Extract

Proszek / charakterystyczny /
beżowy

Surowiec z sorzychy ziemnej o szerokim działaniu anty-aging. Polepszając unerwienie skóry wpływa na pogrubienie naskórka, wygładzenie
skóry i poprawę jej świetlistosci.
Dozowanie: 0,5%

• Kosmetyki Anti-aging
• Kosmetyki do pielęgnacji
okolic oczu
• Kosmetyki dla zmęczonej
skóry

ECOCERT/COSMOS
zgodny

FISION® INSTANT LIFT
Ciecz /charakterystyczny /
INCI: Aqua (and) Hydrolyzed Soy jasnobursztynowy
Protein (and) Acacia Sensegal
Gum (and) Xanthan Gum

FISION® INSTANT LIFT - połączenie hydrolizowanych protein sojowych • Kosmetyki Anti-aging
z gumą ksantanową oraz gumą akacjową (arabską). Surowiec zmniejsza • Kosmetyki liftingujące
widoczność zmarszczek poprzez zapewnienie efektu liftingu już po 1
• Bazy pod makijaż
godzinie od aplikacji produktu.
Dozowanie: 3 – 5%

ECOCERT/COSMOS
zgodny

FRESHAXYLTM LS 9980
INCI: Moringa Olifera Seed
Extract (and) Glyceryl Laurate

Produkt o działaniu bakteriostatycznym polecany do dezodaorantów
• Dezodoranty
mających za zadanie hamowanie wydzielania nieprzyjemnego zapachu.
Dozowanie: 0,4%

ECOCERT/COSMOS
zgodny

Proszek / charakterystyczny /
jasnobeżowy
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Wygląd/zapach/kolor Opis/Dozowanie
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FUCUS OILY GREENEXTRACT

Ciecz/ charakterystyczny /
brązowożółty

Ekstrakt z morszczynu pęcherzykowatego - brązowej algi należacej do
klasy brunatnic, występującej w wodach przybrzeżnych północnego
Atlantyku i Oceanu Arktycznego. Morszczyn jest bogaty w jod, minerały
i aminokwasy takie jak kwas asparaginowy czy alanina. Odżywia,
oczyszcza i ujędrnia skórę. Jest nieodzownym składnikiem preparatów
wyszczuplających oraz antycellulitowych.

• Kosmetyki do codziennej
pielęgnacji
• Kosmetyki nawilżające
• Kosmetyki regenerujące
• Kosmetyki wyszczu
plające
• Kosmetyki antycellu
litowe

ECOCERT zgodny

HYDRARGAN
INCI: Argania Spinosa Oil

Ciecz / brak / jasnożółty

Czysty, ekologiczny i pozbawiony zapachu olej arganowy, wykazujący
aktywność biologiczną. Hydrargan pozyskiwany jest z kontrolowanych,
ekologicznych upraw i otrzymywany zgodnie z normami ISO 65 (EN
45011). Olej arganowy charakteryzuje się bardzo dużą zawartością cennych niezbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych, w tym głównie
kwasu linolowego (omega 6) pełniącego kluczową funkcję w procesach
przebiegających w skórze.
Dozowanie: 1 – 2%

• Kosmetyki dla dzieci
• Kosmetyki o działaniu
regenerującym
• Kosmetyki do pielęgnacji
skóry atopowej
• Kosmetyki Anti-aging
• Kosmetyki ochronne
• Oleje do masażu

Certyfikat Organic

Pasta / charakterystyczny /
IRWINOL® LS 9890
białawy
INCI: Octyldodecanol (and)
Irvinga Gabonesis Kernel Butter
(and) Hydrogenated Coco-Glycerides

Egzotyczne masło otrzymywane z rośliny potocznie zwanej dzikim mango. Zawiera kwasy tłuszczowe, sterole i tokoferole. Zmiękcza, nawilża i
nadaje skórze przyjemne, aksamitne odczucie. Dodatkowo polecany do
pielęgnacji wysuszonych i spieżchniętych ust.
Dozowanie: 1 – 3%

• Kosmetyki Anti-aging
• Kosmetyki słoneczne
• Kosmetyki do codziennej
pielęgnacji
• Kosmetyki o działaniu
regenerującym
• Balsamy do ciała
• Kosmetyki kolorowe

ECOCERT/COSMOS
zgodny

LAMINARIA GLYCERIN BIO- Ciecz/ charakterystyczny/
EXTRACT
bladożółty
INCI: Glycerin (and) Aqua (and)
Laminaria Digitata Extract

Ekstrakt z listownicy, należącej do glonów z klasy brunatnic, charakteryzuje się wysoką zawartością minerałów i aminokwasów. Szczególnie
bogaty w wapń, magnez, potas, fosfor, jod i witaminy z grupy B oraz
witaminę C. Posiada właściowości remineralizujące, regenerujące, nawilżające oraz wyszczuplające i antycellulitowe.

• Kosmetyki do codziennej
pielęgnacji
• Kosmetyki nawilżające
• Kosmetyki regenerujące
• Kosmetyki
wyszczuplające
• Kosmetyki
antycellulitowe

Certyfikat Organic

LIPOFRUCTYL® ARGAN LS
9779
INCI: Argania Spinosa Oil

LIPOFRUCTYL™ ARGAN LS 9779 to cenny olej arganowy,
charakteryzujący się wysoką zawartością wielonienasyconych kwasów
tłuszczowych i naturalnych tokoferoli.
Dozowanie: 1 – 5%

• Kosmetyki dla dzieci
• Kosmetyki o działaniu
regenerującym
• Kosmetyki do pielęgnacji
skóry atopowej
• Kosmetyki Anti-aging
• Kosmetyki ochronne
• Oleje do masażu

ECOCERT zgodny

LIPOFRUCTYL® CYPERUS to olej z Cyperus esculentus L.(Cibora
jadalna), uzyskiwany poprzez tłoczenie na zimno z suszonych bulw.
Charakteryzuje się wysoką zawartością nienasyconych kwasów
tłuszczowych oraz naturalnych tokoforoli, dzięki czemu wykazuje
działanie antyoksydacyjne. Odżywia i nawilża skórę pozostawiając ją
miękką i przyjemną w dotyku. Poprawia kondycję włosów, ułatwia
rozczesywanie. Polecany do pielęgnacji suchych i zniszczonych włosów.
Dozowanie: 1 – 3 %

• Kosmetyki nawilżające do
twarzy i ciała
• Preparaty do pielęgnacji
ust
• Szampony kondycjonujące
• Odżywki i maski do
włosów

ECOCERT zgodny

Ciecz / charakterystyczny / żółty

LIPOFRUCTYL® CYPERUS LS
Ciecz / charakterystyczny /
9892
żółty
INCI: Cyperus Esculentus Root Oil
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S U B S TA N C J E A K T Y W N E
Produkt

Wygląd/zapach/kolor Opis/Dozowanie

Przeznaczenie

Certyfikaty

LYCOMEGA®
INCI: Solanum Lycopersicum
Seed Oil (and) Caprylic/Capric
Triglyceride (and) Vaccinium
Macrocarpon Seed Oil (and)
Helianthus Annuus Seed Oil
(and) Tocopherol

Ciecz / charakterystyczny /
pomarańczowo - czerwony

LycoMega® to naturalna kompozycja oleju z żurawiny i nasion pomidora.
Silny antyoksydant, surowiec standaryzowany na zawartośc likopenu
(80 ppm). Bogaty w kwasy omega-3 i omega-6. Posiada własciwości
przeciwzapalne, redukuje ilość prozapalnych cytokin oraz prostaglandyn,
ograniczając tym samym powstawanie stanów zaplanych i podrażnienia
skóry. Chroni przed szkodliwym działaniem promieniowania UVB i
powstawaniem wolnych rodników.
Dozowanie: 2 – 5%

• Kosmetyki Anti-Aging
• Kosmetyki do codziennej
pielęgnacji
• Kosmetyki nawilżające
• Kosmetyki regenerujące

ECOCERT zgodny

MICROSILVER BG™
INCI: Silver

Proszek / bezwonny / szary

Mikronizowane srebro metaliczne o właściwościach przeciwbakteryjnych
i przeciwzapalnych. Pomaga w zwalczaniu stanów zapalnych i
podrażnień, także w trudnych przypadkach jak skóra atopowa czy rany na
skórze diabetyków. Jako składnik antybakteryjny znajduje zastosowanie
w produkcji dezodorantów, preparatów przeciwtrądzikowych, produktów
do pielęgnacji stóp czy dezynfekujących kosmetykach detergentowych. Z
uwagi na wielkość cząstek (ok. 10 μm) mikrosrebro nie wnika
w naskórek. Wspomaga konserwowanie form kosmetycznych.
Dozowanie: 0,1 – 0,3%

• Kosmetyki do skóry atopowej,
łuszczącej się
• Kosmetyki dla diabetyków
• Kosmetyki do cery
trądzikowej
• Dezodoranty
• Preparaty do stóp
• Szampony przeciwłupieżowe

ECOCERT zgodny

MILK TEIN NPNF®
INCI: Hydrolized Milk Protein

Ciecz /charakterystyczny /
jasnobursztynowy

MILK TEIN NPNF® to hydrolizowane proteiny mleka odznaczające się
wysoką substantynością do powierzchni skóry i włosa. Produkt wykazuje
właściwości odżywce i nawilżające. Tworzy ochronny film dzięki czemu
zapobiega przesuszaniu skóry i podrażnieniom wywoływanym przez
środki powierzchniowo czynne i inne drażniące czynniki zewnętrzne.
Wykazuje efektywne działanie także w przypadku produktów spłukiwanych. Proteiny chronią włosy przed uszkodzeniami powstałymi w wyniku
działania czynników środowiskowych, regenerują je i kondycjonują.
Dozowanie: 1 – 10%

• Żele pod prysznic
• Płyny do kąpieli
• Mydła w płynie
• Mydła w kostce
• Żele do mycia twarzy
• Kosmetyki nawilżające
• Szampony, odżywki i maski do
włosów
• Kosmetyki do regeneracji włosów
• Produkty do stylizacji włosów

ECOCERT/COSMOS
zgodny

MYOXINOL™ LS 9736
INCI: Hydrolyzed Hibiscus Esculentus Extract (and) Dextrin

Puder / charakterystyczny /
beżowy

MYOXINOL™LS9736 to kompleks oligopeptydów uzyskanych przez
biotransformację białek z nasion hibiskusa (Hibiskusa esculentus).
Wykazuje działanie przeciwzmarszkowe i wywołuje efekt "Botox - like".
Dozowanie: 0,5 – 2%

• Kosmetyki Anti-aging
• Kosmetyki ""Botox-like"

ECOCERT zgodny

NATUREPEP® PEA
INCI: Pisum Sativum (Pea)
Extract

Ciecz / charakterystyczny /
jasnobursztynowy

NATUREPEP® PEA to ekstrakt z groszku o unikalnym składzie dodatnio
naładowanych aminokwasów (arginina oraz lizyna), dzięki którym
blokuje aktywację kinazy białkowej A i C. Prowadzi to do zmniejszenia
syntezy prozapalnych i hiperpigmetacyjnych genów. Dlatego też
NaturePep™ Pea przeznaczony jest do walki z przebarwieniami i
plamami starczymi. Jednocześnie wygładza skórę i zapewnia jej zdrowy
wygląd.
Dozowanie: 1-5 %

• Kosmetyki wybielające
• Kosmetyki Anti-aging
• Kosmetyki do codziennej
pielęgnacji
• Kosmetyki słoneczne
• Podkłady, korektory

ECOCERT/COSMOS
zgodny

NATUREPEP® SACHA INCHI
Ciecz / charakterystyczny /
INCI: Water (and) Hydrolyzed
jasnobursztynowy
Pulkenetia Volubilis Seed Extract

NATUREPEP® SACHA INCHI to peptydy z nasion peruwiańskiego drzewa
Sacha Inchi. Poprzez zwiększenie ekspresji genów CTGF (czynnik wzrostu
tkanki łącznej) oraz FOXO3 (gen długowieczności) ogranicza wiotczenie
skóry, poprawia owal twarzy – wyostrza jej kontur oraz zmniejsza
widoczność zmarszczek.
Dozowanie: 1-5 %

• Kosmetyki modelujące kontur
twarzy
• Kosmetyki Anti-aging
• Kosmetyki do codziennej
pielęgnacji

ECOCERT/COSMOS
zgodny
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S U B S TA N C J E A K T Y W N E
Produkt

Wygląd/zapach/kolor Opis/Dozowanie

Certyfikaty

OLIGOLIN™ BC10028
Proszek / charakterystyczny /
INCI: Hydrolyzed Linseed Extract beżowo-brązowy

Oligolin™ to oligosacharydy pozyskiwane z nasion lnu (otoczek).
Oligosacharydy te wykazują działanie przeciwstarzeniowe. Testy in
vitro wykazały: poprawę grubości epidermy o 43% oraz nawilżenia
skóry: wzrost inwolukryny o 69% i filagryny o 39%. Produkt pobudza
produkcję kolagenu I,III i IV oraz GAGs. Hamuje działanie enzymów
odpowiedzialnych za rozkład kwasu hialuronowego i pozostałych
glikozoaminoglikanów w skórze. Testy in vivo trwające 28 dni,
przeprowadzone na grupie około 20 kobiet w wieku 53-65 lat
potwierdziły działanie ujędrniające i nawilżające.
Dozowanie: 1%

• Kosmetyki Anti-aging
• Kosmetyki do codziennej
pielęgnacji

ECOCERT/COSMOS
zgodny

OMEGA BUTTER
INCI: Plukenetia Volubilis Seed
Oil/ C10-18 Triglycerides

100% naturalne masło bez dodatków chemicznych, niepoddawane
reakcji uwodornienia. W jego skład wchodzi zimnotłoczony olej z nasion
brazylijskiego drzewa Sacha Inchi (Sacha Inchi Omega seed Oil) oraz
frakcja trójglicerydów bogata w estry kwasów tłuszczowych (C16-C18) i
frakcja niezmydlalna z toskańskiej oliwy z oliwek.
Sacha Inchi Omega Oil charakteryzuje się najwyższą zawartością
wielonienasyconych kwasów tłuszczowych pośród wszystkich jadalnych
olejów. Dodatkowo zawiera dużą ilość tokoferoli, gamma i delta
tokoferoli, które niezmiernie rzadko spotykane są w innych nasionach.
Dozowanie: 2 – 5%

• Kosmetyki do pielęgnacji
skóry atopowej
• Kosmetyki do pielęgnacji
cery wrażliwej
• Kosmetyki dla dzieci
• Kosmetyki Anti-aging

ECOCERT zgodny

Wosk / charakterystyczny /
jasnożółty

PROTEASYL™ PW PSE LS 8951 Puder / charakterystyczny /
INCI: Pisum Sativum Extract
beżowy
(and) Cyclodextrin

Kompleks peptydowy pozyskiwany z nasion Pisum sativum L. (groszek). • Kosmetyki Anti-aging
• Kosmetyki ujędrniające
Hamuje działanie plazminy, stymuluje syntezę kolagenu III, elastyny
i GAGs. Zapewnia natychmiastowe i długotrwałe nawilżanie oraz
• Kosmetyki nawilżające
poprawę elastyczności i jędrności skóry.
Dozowanie: 0,2 – 0,5%

ECOCERT zgodny

PURISOFT™ PW PSE LS 9836
INCI: Moringa Pterygosperma
Extract (and) Dextrin

Puder / charakterystyczny /
beżowy

PURISOFT™ PW LS 9836 proteiny pozyskiwane z nasion Moringa oleifera • Produkty oczyszczające
działające na dwóch poziomach: chroni skórę przed zanieczyszczeniami • Kosmetyki do codziennej
środowiska zewnętrznego oraz ułatwia jej oczyszczenie z nieczystości.
pielęgnacji
Dozowanie: 0,02 – 0,06%

ECOCERT/COSMOS
zgodny

QUINOA PRO NPNF®
INCI: Hydrolized Quinoa

Ciecz /charakterystyczny /
bursztynowy

QUINOA PRO NPNF® - hydrolizat protein z nasion Quinoa (komosa
ryżowa) bogaty w aminokwasy, które wnikając w głąb włosa zapewniają
działanie pielęgnacyjne i poprawiają jego kondycję. Hydrolizowane proteiny Quinoa tworzą ochronny film na włosach ograniczając zniszczenia
powodowane działaniem czynników zewnętrznych. Wiążą wodę wewnątrz włosów i wykazują dużą substantywność do ich włókien. Quinoa
Pro NPNF zwiększa absorpcję barwników podczas procesu koloryzacji,
ogranicza jego wypłukiwanie i zapewnia długotrwałe utrzymywanie się
intensywnego koloru włosów. Efektywnie odżywia kolor włosów, zwiększa ich połysk i wpływa na poprawę rozczesywania zarówno na mokro i
na sucho, ułatwiając tym samym stylizację.
Dozowanie: 1 – 10%

ECOCERT/COSMOS
zgodny

RADIANCYL
Ciecz / charakterystyczny /
INCI: Propanediol (and) Aqua
jasnożółty
(and) Lepidium Meyenii Extract
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Przeznaczenie

• Szampony do włosów
farbowanych
• Odżywki spłukiwalne do włosów
farbowanych
• Kosmetyki do regeneracji włosów

RADIANCYL jest wysoce aktywnym estraktem z korzenia maki, zwanego • Odżywki do włosów
także peruwiańskim żeńszeniem bogatym w minerały, witaminy z grupy słabych
B i flawonoidy. Taka kompozycja sprawia, że RADIANCYL stymuluje
• Preparaty stymulujące
wzrost włosa i pozytywnie wplywa na stan cebulek włosowych.
wzrost włosów i popraDozowanie: 3 – 5%
wiające ich stan

ECOCERT zgodny

S U B S TA N C J E A K T Y W N E
Produkt

Wygląd/zapach/kolor Opis/Dozowanie

Przeznaczenie

Certyfikaty

RICE TEIN NPNF®
INCI: Hydrolized Rice Protein

Ciecz /charakterystyczny /
bursztynowy

RICE TEIN NPNF® to hydrolizowane proteiny ryżu. Penetrują w głąb skóry
i włosa. Wiążą wodę i zwiększają nawilżenie naskórka. Działają ochronnie, łagodzą podrażnienia oraz regenerują warstwę hydrolipidową. Zatrzymując wodę zwiększają elastyczność i wytrzymałość na rozciąganie
włosów. Dzięki oddziaływaniom elektrostatycznym pomiędzy ujemnie
naładowanymi aminokwasami a ładunkami ujemnymi obecnymi na
powierzchni włosa zwiększa objętość włosów.
Dozowanie: 1 – 10%

• Kosmetyki do codziennej
pielęgnacji
• Kosmetyki nawilżające
• Kosmetyki do pielęgnacji skóry
suchej i wrażliwej
• Szampony, odżywki i maski do
włosów
• Kosmetyki do regeneracji włosów
• Produkty do stylizacji włosów

ECOCERT/COSMOS
zgodny

SACHA INCHI OMEGA OIL
DEO
INCI: Plukenetia Volubilis
Seed Oil

Ciecz / bezwonny / żółty

Bezzapachowa wersja SACHA INCHI OMEGA OIL DEO

• Kosmetyki do pielęgnacji skóry
atopowej
• Kosmetyki do pielęgnacji cery
wrażliwej
• Kosmetyki dla dzieci
• Kosmetyki Anti-aging

ECOCERT zgodny

SACHA INCHI OMEGA OIL
INCI: Plukenetia Volubilis
Seed Oil

Ciecz / charakterystyczny / żółty

SACHA INCHI OMEGA OIL to produkt pozyskiwany w procesie tłoczenia
na zimno nasion Sacha inchi, o niespotykanie wysokim stężeniu nienasyconych kwasów tłuszczowych (suma omega 3/6/9 to 93%): kwas
linolenowy – 48%, linolowy – 37% i oleinowy – 8%. Dzięki procesowi
tłoczenia na zimno zawiera także wysokie stężenie tokoferoli, chroniących skórę przed wolnymi rodnikami i podrażnieniami.
Dodatkową zaletą jest "suche" silikonowe odczucie na skórze i lekki efekt
matujący.
Dozowanie: 1 – 10%

• Kosmetyki do pielęgnacji skóry
atopowej
• Kosmetyki do pielęgnacji cery
wrażliwej
• Kosmetyki dla dzieci
• Kosmetyki Anti-aging

ECOCERT/COSMOS
zgodny

SEATRACE
INCI: Maris Sal

Proszek / bezwonny / biały

Seatrace to proszek, o bogatym składzie minerałów i pierwiastków
śladowych, 80 razy bardziej skoncentrowanych niż w wodzie morskiej.
Jednocześnie znacznie zmniejszono zawartość chlorku sodu. Dzięki
idealnej równowadze minerałów, kosmetyki z jego dodatkiem zyskują
właściwości nawilżające, remineralizacyjne i dobre cechy aplikacyjne.
W badaniach wykazano jego właściwości nawilżające i wzmocniające
dla skóry. Wykorzystywany w dodatkach do kąpieli (20 – 50%), okładach i maskach (5 – 30%), emulsjach, szamponach żelach pod prysznic
(1 – 5%).

• Kosmetyki do codziennej
pielęgnacji
• Kosmetyki nawilżające
• Kosmetyki odżywcze

ECOCERT zgodny

SOY TEIN NPNF®
INCI: Hydrolized Soy Protein

Ciecz /charakterystyczny / żółty do SOY TEIN NPNF® to hydrolizowane proteiny sojowe. Penetrują w głąb
jasnobursztynowego
skóry i włosa. Wiążąc wodę zwiększają nawilżenie naskórka. Działają
ochronnie, łagodzą podrażnienia oraz regenerują warstwę hydrolipidową. Zatrzymując wodę wewnątrz włosa, zwiększają ich elastyczność
i wytrzymałość na rozciąganie. Posiadają własciwości kondycjonujące, wygładzają włosy i przywracają im naturalny blask i połysk.
Dozowanie: 1 – 10%

• Kosmetyki Anti-aging
• Kosmetyki do codziennej
pielęgnacji
• Kosmetyki nawilżające
• Kosmetyki odżywcze
• Szampony, odżywki i maski do
włosów
• Kosmetyki do regeneracji włosów
• Produkty do stylizacji włosów

ECOCERT/COSMOS
zgodny

• Kosmetyki Anti-aging
• Kosmetyki do codziennej pielęgnacji
• Kosmetyki dla mężczyzn

ECOCERT/COSMOS
zgodny

SPECI’MEN™ BC10001
Ciecz / charakterystyczny /
INCI: Glycerin (and) Aqua (and) bursztynowy
Hydrolyzed Adansonia Digitata
Extract

Speci’Men™ to ekstrakt z liści Baobabu dedykowany do pielęgnacji
skóry męskiej. Speci’men™ chroni przed nadmiernym gromadzeniem się
wersikanu, proteoglikanu odpowedzlnego za połączenia mikrofibryli z
kwasem hialuronowym. Wraz z wiekiem ilość akumulowanego wersikanu rośnie w wyniku czego skóra traci swoją elastyczność, tworzą się
worki pod oczami a bruzda policzkowo-nosowa jest bardziej widoczna.
Badania in vivo przeprowadzone na grupie 33 mężczyzn w wieku 40-60
lat, potwierdziły działanie regenerujące, zmniejszające „worki” pod oczami, poprawiające elastyczność oraz redukujące zmarszczki.
Dozowanie: 3%
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S U B S TA N C J E A K T Y W N E
Produkt

Wygląd/zapach/kolor Opis/Dozowanie

Przeznaczenie

Certyfikaty

SPHINGOSOME® MOIST LS
Ciecz / charakterystyczny / biały
9871
lub lekko brązowy
INCI: Water (and) Sodium
Lactate (and) Sodium PCA (and)
Mannitol (and) Lecithin (and)
Sodium Cocoyl Glutamate

Kompleks substancji aktywnych do płynów micelarnych. Zawiera biomi- • Produkty oczyszczające
metyczne składniki lipidowe i hydrofilowe produkty aktywne.
• Kosmetyki do codziennej
Dozowanie 5 – 10%
pielęgnacji

ECOCERT zgodny

SPIRULINA OILY BIOEXTRACT Ciecz / charakterystyczny /
bezbarwny

Spirulina należy do cyjanobakterii (sinic). Niebiesko-zielony kolor zawdzięcza obecności chlorofilu (zielony barwnik) i fikocyjanin (niebieskie
pigmenty). Algi te są bogate w witaminy oraz minerały : witamina
B1, witamina B2, witaminy B3, witaminy B5, witamina B6, witamina
B12, witamina E, wapń, żelazo, potas, magnez, selen, cynk. Badania
wykazały, że spirulina ma właściwości oczyszczające, przeciwutleniające
i przeciwzapalne. Spirulina ze względu na wysoką zawartośc antyoksydantów i aminokwasów polecana do stosowania w produktach
przeciwstarzeniowych.

• Kosmetyki do codziennej pielęgnacji
• Kosmetyki Anti-aging
• Kosmetyki ujedrniające
• Kosmetyki regenerujące

Certyfikat Organic

SQISANDRYL™ LS 9905
INCI: Schizandra Chinensis Fruit
Extract

Ekstrakt z owoców Schisandra chinensis (Borówki chińskiej), pomagający
w przywróceniu spójności i stabilności połączeń skórno-naskórkowych.
Pobudza produkcję kolagenu -17 i Landinin-1. Badania kliniczne potwierdziły znaczną poprawę elastyczności, jędrności oraz sprężystości
skóry.
Dozowanie: 0,1 – 0,05%

• Kosmetyki Anti-aging
• Kosmetyki ujędrniające
• Kosmetyki do codziennej
pielęgnacji

ECOCERT/COSMOS
zgodny

Ciecz / charakterystyczny /
pomarańczowy

SVELTINE® ST BC10032
Proszek / charakterystyczny /
INCI: Maltodextrin (and) Lyth- beżowy
rum Salicaria Flower/Leaf/Stem
Extract

Sveltine® ST to ekstrakt z krwawnicy pospolitej bogaty w taniny (Castala- • Kosmetyki ujędrnaijące
gin i Vescalagin). Badania in vitro wykazały, że składnik ten napina skórę • Kosmetyki wyszczuplające
właściwą, redukuje magazynowanie lipidów w adipocytach jednocześnie
zmniejszając grubość tkanki podskórnej. Badania in vivo potwierdziły
działanie wyszczuplające w obszarze ud i pośladków. Sveltine® ST znacząco zmniejsza obwód ud oraz podnosi pośladki (efekt push-up).
Dozowanie: 0,25%

ECOCERT/COSMOS
zgodny

TALADVANCE
Ciecz / charakterystyczny /
INCI: Glycerin (and) Water (and) bursztynowy
Centelia Asiatica Leaf Extract

Wysoce aktywny ekstrakt z Centelli standaryzowany na zawartość triter- • Kosmetyki Anti-Aging
penów (12%) oraz związków kwasu dihydroksycynamonowego (6%). • Kosmetyki wyszczuplające
Przyspiesza regenerację oraz proces gojenia tkanki łącznej. Wspomaga
leczenie rozstępów i celulitu.
Dozowanie: 1%

ECOCERT/COSMOS
zgodny

TRICHOMEGA
INCI: Plukenetia Volubilis
Seed Oil

Ciecz / specyficzny / żółty

Olej tłoczony na zimno z brazylijskiej rośliny Sacha Inchi o niespotykanie • Kosmetyki do włosów
wysokim stężeniu nienasyconych kwasów tłuszczowych (suma omega suchych i zniszczonych
3/6/9 to 93%): kwas linolenowy -48%, linolowy – 37% i oleinowy –
8%. Dzięki procesowi tłoczenia na zimno zawiera także wysokie stężenie
tokoferoli, chroniących skórę przed wolnymi rodnikami. Surowiec polecany do pielęgnacji włosów suchych i zniszczonych. Poprawia kondycje
włosów, a także skory głowy.
Dozowanie: 1 – 10%

ECOCERT zgodny

TRIGLYPHIX® SENSE
INCI: Hordeum Vulgare Seed
Extract

Ciecz /charakterystyczny /
bursztynowy

TRIGLYPHIX® SENSE jest ekstraktem z jęczmienia o właściwościach
łagodzących i rewitalizujących. Produkt redukuje ilość wydzielanych
prozapalnych cytokin, zmniejsza zaczerwienienie powstałe w wyniku
działania substancji drażniących lub spowodowanych mechanicznie (np.
golenie). TRIGLYPHIX® SENSE wspomaga proces gojenia poprzez pobudzenie produkcji kolagenu, kwasu hialuronowego i elastyny. Hamuje
działanie MMP-1. Badania in vivo na grupie 15 panów potwierdziły działanie łagodzące surowca (zmniejsza zaczerwienienie o blisko 90% po 7
dniach stsowania kremu z 5% zawartoscią TRIGLYPHIX® SENSE)
Dozowanie: 2 – 5%

ECOCERT/COSMOS
zgodny
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• Kosmetyki do codziennej pielęgnacji
• Kosmetyki do pielęgnacji skóry
suchej i wrażliwej
• Kosmetyki regenerujące
• Kosmetyki po goleniu
• Kosmetyki po opalaniu

Produkt

Wygląd/zapach/kolor Opis/Dozowanie

UNCARYL
Ciecz / charakterystyczny / ciemno UNCARYL jest wodno-glikolowym ekstraktem otrzymywanym z kory
INCI: Propanediol (and) Aqua
czerwony
tropikalnego drzewa Vilcacora. Z uwagi na wysoką zawartość substancji
(and) Uncaria Tomentosa Extract
fenolowych ekstrakt wykazuje silne działanie antyoksydacyjne i przeciwrodnikowe. Dzięki obecności kwasu chinowego wykazującego działanie
przeciwzapalne i przeciwpodrażnieniowe. Dodatkowo substancje aktywne zawarte w ekstarkcie biorą udział w inhibicji lipazy liporoteinowej
odpowiedzialnej za gromadzenie triglicerydw w adipocytach.
Dozowanie: 3 – 5%

Przeznaczenie

Certyfikaty

• Kosmetyki Anti-aging
• Kosmetyki po opalaniu
• Kosmetyki do pielęgnacji cery
wrażliwej
• Kosmetyki antycellulitowe

ECOCERT zgodny

VIT-A-LIKE™ PW LS 9898
INCI: Vigna Aconitifolia
Extract (and) Maltodextrin

Puder / charakterystyczny /
beżowy

Roślinna alternatywa dla retinolu. Przyśpiesza odnowę komórek, stymu- • Kosmetyki Anti-aging
• Kosmetyki ujędrniające
luje metabolizm komórkowy i pobudza syntezę kolagenu.
Dozowanie: 0,2 – 0,4%
• Kosmetyki do codziennej
pielęgnacji

ECOCERT zgodny

WAWHITE
INCI: Orbignya Phalerata Seed
Powder

Puder / charakterystyczny / biały

Produkt pochodzenia roślinnego, otrzymywany w wyniku procesu wybielani mąki z Babassu mesocarp. Biały proszek o rozmierze cząsteczek
poniżej 30μm, o wysokim potencjale adsorpcyjnym. Wykazuje działanie
matujące i poprawia właściwości sensoryczne produktu.
Naturalny odpowiednik Nylonu 12.
Dozowanie: 1 – 5%

• Kosmetyki do codziennej
pielęgnacji
• Kosmetyki słoneczne
• Make-upy
• Kosmetyki po goleniu
• Kremy pieluszkowe,
kremy przeciwko odparzeniom
• Pudry, cienie

Certyfikat Organic

Ciecz /charakterystyczny /
bursztynowy

Hydrolizowane proteiny pszenicy - otrzymywane z ziarna pszenicy
zwyczajnej. Wśród wolnych aminkwasów występują: glutamina (36%) i
prolina (12%), cystyna. Penetrują w głąb skóry i włosa, gdzie zatrzymują
wodę. Zwiększają nawilżenie naskórka. Działają ochronnie, łagodzą
podrażnienia oraz regenerują warstwę hydrolipidową. Odbudowują
znisczone wewnętrzne strukury włosa oraz zapobiegają ich elektryzowaniu się.
Dozowanie: 1 – 10 %

• Kosmetyki do codziennej
pielęgnacji
• Kosmetyki nawilżające
• Kosmetyki do pielęgnacji
skóry suchej i wrażliwej
• Kosmetyki słoneczne
• Szampony, odżywki i maski
• Kosmetyki do regeneracji włosów

ECOCERT/COSMOS
zgodny

WHEAT TEIN NPNF®
INCI: Hydrolized Wheat Protein
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N AT U R A L N E S U R FA K TA N T Y
Produkt

Wygląd/zapach/kolor

Opis/Dozowanie

Przeznaczenie

Certyfikaty

PERLASTAN SC 25 NKW
INCI: Sodium Cocoyl Glutamate/ Disodium Cocoyl
Glutamate

Ciecz/ bezbarwny do jasnożółtego

Łagodny surfaktant łatwo biodegradowalny. Zapewnia kremową pianę i
przyjemne odczucie na skórze

• Produkty do mycia twarzy i ciała
• Produkty do mycia i
pielęgnacji włosów
• Produkty myjące dla
dzieci i niemowląt
• Pasty do zębów oraz płyny do higieny jamy
ustnej

BDIH, ECOCERT,
Na True, Eco-Label,
Nordic Swan, Cosmos,

PERLASTAN SC 25 NKPF
INCI: Sodium Cocoyl Glutamate / Disodium Cocoyl
Glutamate

Ciecz/ bezbarwny do jasnożółtego

Łagodny surfaktant łatwo biodegradowalny. Zapewnia kremową pianę i
• Produkty do mycia twarzy BDIH, ECOCERT,
Na True, Eco-Label,
przyjemne odczucie na skórze. Do jego produkcji nie był użyty olej palmowy i ciała
Nordic Swan, Cosmos,
oraz olej z ziaren palmowych.
• Produkty do mycia i
pielęgnacji włosów
• Produkty myjące dla
dzieci i niemowląt
• Pasty do zębów oraz płyny do higieny jamy ustnej

PERLASTAN SCG 50 ZPF
INCI: Disodium Cocoyl
Glutamate (and) Propanediol (and) Sodium Chloride

Ciecz / bezbarwny do
jasnożółtego

Łagodny surfaktant łatwo biodegradowalny. Zapewnia kremową ipianę i
• Produkty do mycia twarzy ECOCERT, NaTrue,
przyjemne odczucie na skórze. Do jego produkcji nie był użyty olej palmowy i ciała
ECO-Label, Nordic Swan
oraz olej z ziaren palmowych.
• Produkty do mycia i pielęgnacji włosów
• Produkty myjące dla
dzieci i niemowląt
• Pasty do zębów oraz płyny do higieny jamy ustnej

PERLASTAN RHEO 2
GREEN 1
INCI: Aqua (and) Disodium
Cocoyl Glutamate (and)
Lauryl Glucoside

Ciecz / bezbarwny do
jasnożołtego

Oparta na bazie kwasu glutaminowego łagodna kompozycja surfaktantów.
Jest gotowym rozwiązaniem do zagęszczania łatwo spłukiwanych produktów. Lepkość produktu regulowana jest jedynie zmianą wartości pH.
Zapewnia kremową pianę i przyjemne odczucie na skórze.
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• Produkty do mycia twarzy BDIH, ECOCERT,
i ciała
Na True, Eco-Label,
• Produkty do mycia i
Cosmos,
pielęgnacji
włosów
• Produkty myjące dla
dzieci i niemowląt
• Pasty do zębów oraz płyny do higieny jamy ustnej

S U B S TA N C J E P O Z O S TA Ł E
Produkt

Wygląd/zapach/kolor

Opis/Dozowanie

Przeznaczenie

Certyfikaty

EVERMAP 160 K
INCI: Potassium Cetyl
Phosphate

Puder / charakterystyczny /
biały

Sól potasowa fosforanu cetylowego, stosowana jako emulgator w emulsjach typu
O/W. Może być stosowany w szerokim zakresie pH. Bardzo dobrze rozpuszcza się w
wodzie i tworzy stabilne emulsje nawet przy niskim stężeniu. Poprawia stabilność
i właściwości sensoryczne gotowych produktów. EverMap 160K bardzo dobrze
sprawdza się w produktach do opalania poprawiając wodoodporność emulsji i
jednocześnie zapewniając jednorodne rozprowadzenie filtrów UV.
Dozowanie: 0,5 – 5%

• Kosmetyki emulsyjne do
codziennej pielęgnacji
• Kosmetyki słoneczne

COSMOS zgodny

KOKO™ ML - 40
INCI: Menthyl Lactate

Proszek / miętowy / biały

Mleczan mentylu o działaniu chłodzącym, odświeżającym i intensywnym zapachu
miętowym. Surowiec jest otrzymywany z naturalnego mentolu.
Dozowanie: 0,2 – 0,5%

• Kosmetyki o działaniu
chłodzącym i
odświeżającym
• Emulsje, żele, sztyfty

ECOCERT/COSMOS
zgodny

KOKO™ ML PLUS II jest produktem o działaniu chłodzącym i odświeżającym.
• Kosmetyki o działaniu
Substancje aktywne KOKO™ ML PLUS II wiążą się selektywnie z receptorami ciepła
chłodzącym i
odświeżającym
w skórze,powodując długotrwałe, przyjemne uczucie chłodu i orzeźwienia. Nie
wywołuje podrażnień. Surowiec jest otrzymywany z naturalnego mentolu, zawiera • Emulsje, żele, sztyfty
ekstrakt z mięty.
Dozowanie: 0,1 – 1%

ECOCERT/COSMOS
zgodny

KOKO™ ML PLUS II
Ciecz / miętowy / brak
INCI: Menthol (and) Menthyl Lactate

L-ERYTHRULOSE
INCI: Erythrulose

Gęsta ciecz / charakterystyczny /
Erytruloza jest naturalnym ketocukrem. Wchodzi w reakcje z wolnymi grupami
• Samoopalacze
żółty do pomarańczowobrązowego aminowymi aminokwasów i peptydów, co prowadzi do powstania brązowego
odcienia skóry imitującego naturalną opaleniznę. Uzyskiwana na drodze fermentacji
bakteryjnej pszenicy.
Dozowanie:
w produktach samoopalających: 2 – 5%
w innych produktach: 1,5 – 4%

ECOCERT zgodny

VCG50-OLIVE PETROLA- Żel / charakterystyczny /
TUM CLEAR GEL 50
bezbarwny do jasnożółtego
INCI: Ricinus Communis
(Castor) Seed Oil (and)
Olea Europaea (Olive)
Oil Unsaponifiables

Połączenie oleju rycynowego z naturalnym, niezmydlającym się olejem z oliwek o
właściwościach zbliżonych do powszechnie stosowanej w kosmetykach wazeliny.
Tworzy cienką warstwę ochronną, intensywnie, długotrwałe nawilża, regeneruje
i wygładza suchą skórę. Składnik bogaty w naturalny skwalen, tokoferole, sterole
roślinne i alkohole triterpenowe. Odbudowuje naturalną warstę lipidową skóry.
Nadaje włosom połysk. Ułatwia stabilizację formulacji kosmetycznych. Poprawia
odczucie sensoryczne.
Temperatura topnienia: 50 - 60 ˚C
HLB = 13

• Kosmetyki nawilżające
• Kosmetyki do pielęgnacji
skóry suchej
• Kosmetyki słoneczne
• Make-up
• Odżywki do włosów

ECOCERT/COSMOS
zgodny

VCG62-OLIVE PETROLA- Żel / charakterystyczny /
TUM CLEAR GEL 62
bezbarwny do beżowego
INCI: Ricinus Communis
(Castor) Seed Oil (and)
Olea Europaea (Olive) Oil
Unsaponifiables

Połączenie oleju rycynowego z naturalnym, niezmydlającym się olejem z oliwek o
właściwościach zbliżonych do powszechnie stosowanej w kosmetykach wazeliny.
Tworzy cienką warstwę ochronną, intensywnie, długotrwałe nawilża, regeneruje
i wygładza suchą skórę. Składnik bogaty w naturalny skwalen, tokoferole, sterole
roślinne i alkohole triterpenowe. Odbudowuje naturalną warstę lipidową skóry.
Nadaje włosom połysk. Ułatwia stabilizację formulacji kosmetycznych. Poprawia
odczucie sensoryczne.
Temperatura topnienia: 62 - 72 ˚C
HLB = 13

• Kosmetyki nawilżające
• Kosmetyki do pielęgnacji
skóry suchej
• Kosmetyki słoneczne
• Make-up
• Odżywki do włosów

ECOCERT/COSMOS
zgodny

OLIVE SQUALANE
INCI: Hydrogenated
Olive Oil Unsaponifiables
(Squalane)

Ciecz / bezwonny / bezbarwny

Naturalny skwalan otrzymywany z oleju z oliwek. Pozostawia cienki, mało
wyczuwalny film na skórze, chroni przed nadmierną utratą wody, jednocześnie
zmiękczając i wygładzając naskórek.

• Kosmetyki do pielęgnacji
skóry
• Kosmetyki nawilżające
• Kosmetyki kolorowe

ECOCERT/COSMOS
zgodny

OLIVE SQUALENE
INCI: Squalene

Ciecz / charakterystyczny / żółty

Naturalny skwalen otrzymywany z oleju z oliwek, biozgodny ze skórą. Pozostawia
cienki, mało wyczuwalny film na skórze, chroni przed nadmierną utratą wody,
jednocześnie zmiękczając i wygładzając naskórek.

• Kosmetyki do pielęgnacji
skóry
• Kosmetyki nawilżające
• Kosmetyki kolorowe

ECOCERT/COSMOS
zgodny
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S U B S TA N C J E P O Z O S TA Ł E
Produkt

Opis/Dozowanie

Przeznaczenie

Certyfikaty

VAS-VEGETABLE ALTER- Ciecz / charakterystyczny /
NATIVE TO SILICONE
bezbarwny
INCI: INCI: Hydrogenated
Ethylhexyl Olivate (and)
Hydrogenated Olive Oil
Unsaponifiables

Roślinna alternatywa dla powszechnie stosowanych silikonów (cyklometikonu,
dimetikonu). Produkt na bazie oliwek o lekkiej konsystencji, szybko się wchłania
i nie pozostawia tłustego odczucia na skórze. Doskonale nawilża i kondycjonuje
skórę, przywracając jej miękkość i jedwabistość, wygładza włosy oraz ułatwia ich
rozczesywanie. Poprawia odczucia sensoryczne, redukuje efekt bielenia na skórze
oraz ułatwia rozprowadzanie produktu.

• Kosmetyki nawilżające
• Kosmetyki do pielęgnacji
skóry suchej
• Kosmetyki słoneczne
• Kosmetyki kolorowe
• Balsamy po goleniu

ECOCERT/COSMOS
zgodny

VEGETABLE EMULSIFIER Płatki / charakterystyczny / biały
(OIL IN WATER)
INCI: Sucrose Polystearate
(and) Cetearyl Alcohol
(and) Olea Europaea (Olive) Oil Unsaponifiables

Naturalny emulgator, tworzy film ochronny na skórze, nie pozostawia tłustego
odczucia. Doskonale nawilża i kondycjonuje skórę.
HLB 9+-1
Dozowanie: min. 5 %

• Kosmetyki emulsyjne
• Kosmetyki do pielęgnacji
skóry i włosów
• Kosmetyki nawilżające

COSMOS zgodny

VEGETABLE EMULSIFIER Żel / charakterystyczny / jasnożółty
(WATER IN OIL)
INCI: Glyceryl Oleate (and)
Polyglyceryl-3 Polyricinoleate (and) Olea Europaea
(Olive) Oil Unsaponifiables

Naturalny, niejonowy emulgator. Poprawia barierę ochronną skóry poprzez
tworzenie filmu - nielepkiej warstwy okluzyjnej. Doskonale nawilża i kondycjonuje
skórę, zapewniając efekt chłodzenia po aplikacji kosmetyku.
HLB 3+-1
Dozowanie: 3 - 5 %

• Kosmetyki emulsyjne
• Kosmetyki nawilżające
• Kosmetyki słoneczne
• Kosmetyki do pielęgnacji
skóry wrażliwej
• Kosmetyki wodoodporne

COSMOS zgodny

VEGETABLE PETROLATUM 67
INCI: Glyceryl Oleate
(and) Polyglyceryl-3
Polyricinoleate (and)
Olea Europaea (Olive) Oil
Unsaponifiables

Żel / charakterystyczny /
bezbarwny do beżowego

Roślinna alternatywa dla wazeliny kosmetycznej na bazie oleju rycynowego
pozyskiwanego z nasion drzewa Ricinus Communis (Rącznik pospolity). Pozostawia
wodoodporny film na skórze, chroni przed nadmierną utratą wody, jednocześnie
zapewniając długotrwałe, intensywne nawilżenie oraz wygładzenie skóry, nie
podrażniając jej. Poprawia odczucie sensoryczne, stabilizuje emulsje, pozwala na
utrzymanie wysokiej lepkości formulacji.
Temperatura topnienia: 62 - 72 ˚C
HLB = 8
Dozowanie: 5 - 50 %

• Kosmetyki nawilżające
ECOCERT/COSMOS
• Kosmetyki słoneczne
zgodny
• Kosmetyki kondycjonujące
włosy
• Make up
• Kosmetyki dla dzieci
• Mleczka do ciała

VEGETABLE
PETROLATUM 70
INCI: Ricinus Communis
(Castor) Seed Oil (and)
Hydrogenated Castor Oil
(and) Copernicia Cerifera
(Carnauba) Wax

Żel / charakterystyczny /
bezbarwny do beżowego

Roślinna alternatywa dla wazeliny kosmetycznej na bazie oleju rycynowego
pozyskiwanego z nasion drzewa Ricinus Communis (Rącznik pospolity). Pozostawia
wodoodporny film na skórze, chroni przed nadmierną utratą wody, jednocześnie
zapewniając długotrwałe, intensywne nawilżenie oraz wygładzenie skóry, nie
podrażniając jej. Poprawia odczucie sensoryczne, stabilizuje emulsje, pozwala na
utrzymanie wysokiej lepkości formulacji.
Temperatura topnienia: 65 - 75 ˚C
HLB = 8
Dozowanie: 5 - 50 %

• Kosmetyki nawilżające
ECOCERT/COSMOS
• Kosmetyki słoneczne
zgodny
• Kosmetyki kondycjonujące
włosy
• Make up
• Kosmetyki dla dzieci
• Mleczka do ciała

VEGETABLE PETROLA- Żel / charakterystyczny /
TUM TRANSPARENT 162 bezbarwny do beżowego
INCI: Ricinus Communis
(Castor) Seed Oil (and)
Hydrogenated Castor Oil
(and) Copernicia Cerifera
(Carnauba) Wax

Roślinna alternatywa dla wazeliny kosmetycznej na bazie oleju rycynowego
pozyskiwanego z nasion drzewa Ricinus Communis (Rącznik pospolity). Pozostawia
wodoodporny, ochronny film, jedocześnie nawilżając i wygładzając skorę. Poprawia
odczucie sensoryczne. Polecany do transparentnych formulacji. Nadaje skórze
większy połysk oraz poprawia rozprowadzanie produktu. Wspiera przyczepność i
zwilżanie pigmentu w kosmetykach dekoracyjnych.
HLB = 8
Temperatura topnienia: 57 - 68 ˚C
CPT test: 145 - 180
Dozowanie: 5 - 50 %

• Kosmetyki nawilżające
• Pomadki, błyszczyki
• Kosmetyki słoneczne
• Kosmetyki do włosów
• Make up
• Kosmetyki dla dzieci
• Mleczka do ciała
• Kosmetyki do pielęgnacji
dłoni
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Wygląd/zapach/kolor

ECOCERT/COSMOS
zgodny

S U B S TA N C J E P O Z O S TA Ł E
Produkt

Wygląd/zapach/kolor

Opis/Dozowanie

Przeznaczenie

Certyfikaty

VEGETABLE PETROLA- Żel / charakterystyczny /
TUM TRANSPARENT 185 bezbarwny do beżowego
INCI: Ricinus Communis
(Castor) Seed Oil (and)
Hydrogenated Castor Oil
(and) Copernicia Cerifera
(Carnauba) Wax (and)
Beeswax

Roślinna alternatywa dla wazeliny kosmetycznej na bazie oleju rycynowego
pozyskiwanego z naison drzewa Ricinus Communis (Rącznik pospolity). Pozostawia
wodoodporny, ochronny film, jedocześnie nawilżając i wygładzając skorę. Poprawia
odczucie sensoryczne. Polecany do transparentnych formulacji. Nadaje skórze
większy połysk oraz poprawia rozprowadzanie produktu. Wspiera przyczepność i
zwilżanie pigmentu w kosmetykach dekoracyjnych.
HLB = 8
Temperatura topnienia: 57 - 68 ˚C
CPT test: 170 - 200
Dozowanie: 5 - 50 %

• Kosmetyki nawilżające
• Pomadki, błyszczyki
• Kosmetyki słoneczne
• Kosmetyki do włosów
• Make up
• Kosmetyki dla dzieci
• Mleczka do ciała
• Kosmetyki do pielęgnacji
dłoni

ECOCERT/COSMOS
zgodny

GALACIDTM COSMETIC 90 Ciecz / bezwonny / bezbarwny
INCI: Lactic acid

GALACIDTM COSMETIC 90 to wysokiej jakości, 90% naturalny kwas L (+) mlekowy,
powstający w wyniku fermentacji cukrów. Jest najłagodniejszą i najbardziej
efektywną formą alfa-hydroksykwasów (AHA) o działaniu złuszczającym i
nawilżającym. Jest to bezpieczny, wielofunkcyjny składnik kosmetyczny, który
stymuluje produkcję kolagenu oraz syntezę elastyny. Wykorzystywany również jako
regulator pH.

• Kosmetyki nawilżające
• Kosmetyki Anti-aging
• Preparaty złuszczające
• Kosmetyki rozjaśniające

ECOCERT/COSMOS
zgodny

GALACIDTM HEAT-STABLE Ciecz / charakterystyczny /
80
bezbarwny
INCI: Lactic acid

GALACIDTM HEAT-STABLE 80 termostabilny 80% naturalny kwas L (+) mlekowy,
powstający w wyniku fermentacji cukrów. Jest najłagodniejszą i najbardziej
efektywną formą alfa-hydroksykwasów (AHA) o działaniu złuszczającym i
nawilżającym. Jest to bezpieczny, wielofunkcyjny składnik kosmetyczny, który
stymuluje produkcję kolagenu oraz syntezę elastyny. Wykorzystywany również jako
regulator pH.
Dozowanie: 0,05-0,5 %

• Kosmetyki nawilżające
• Kosmetyki Anti-aging
• Preparaty złuszczające
• Kosmetyki rozjaśniające

ECOCERT/COSMOS
zgodny

GALAFLOWTM COSMETIC Ciecz / charakterystyczny /
SL 60
bezbarwny
INCI: Sodium Lactate

GALAFLOWTM COSMETIC SL 60 to roztwór soli sodowej naturalnego kwasu L (+)
mlekowego, otrzymywanego w wyniku fermentacji cukrów. Mleczan sodu jest
składnikiem NMF (naturalnego czynnika nawilżającego), którego główną funkcją
jest utrzymywanie odpowiedniego nawilżenia skóry. Wiąże wodę w naskórku
intensywniej niż sam kwas mlekowy, wykazuje działanie antybakteryjne i
rozjasniające
Dozowanie: 1-5 %

• Kosmetyki nawilżające
ECOCERT/COSMOS
• Kosmetyki do codziennej zgodny
pielęgnacji
• Kosmetyki do skóry tłustej,
trądzikowej
• Kosmetyki rozjaśniające

GALAFLOWTM PL COSMETIC 60
INCI: Potassium Lactate

Ciecz / charakterystyczny /
bezbarwny

GALAFLOWTM PL COSMETIC 60 to roztwór soli potasowej naturalnego kwasu L
(+) mlekowego, otrzymywanego w wyniku fermentacji cukrów. Mleczan potasu
jest składnikiem NMF (naturalnego czynnika nawilżającego), którego główną
funkcją jest utrzymywanie odpowiedniego nawilżenia skóry. Wiąże wodę w
naskórku intensywniej niż sam kwas mlekowy, wykazuje działanie antybakteryjne
i rozjasniające.
Dozowanie: 1-5 %

• Kosmetyki nawilżające
ECOCERT/COSMOS
• Kosmetyki do codziennej zgodny
pielęgnacji
• Kosmetyki do skóry tłustej,
trądzikowej
• Kosmetyki rozjaśniające

GALICARETM PLA 150
INCI: PolyLactic Acid

Proszek / bezwonny / biały

GALICARETM PLA 150 to naturalny , biodegradowalny polimer, produkt reakcji
kondensacji kwasu L (+) mlekowego. Stosowany jako peeling mechaniczny.
Wykazuje wysoką stabilność w formulacjach wodnych, zakres pH 3-8.
Wielkości ziaren:
• Max. 2% >250 µm

• Peelingi do twarzy
• Peelingi do ciała
• Peelingi do stóp

ECOCERT/COSMOS
zgodny

GALICARETM PLA 350
INCI: PolyLactic Acid

Proszek / bezwonny / biały

GALICARETM PLA 350 to naturalny , biodegradowalny polimer, produkt reakcji
kondensacji kwasu L (+) mlekowego. Stosowany jako peeling mechaniczny.
Wykazuje wysoką stabilność w formulacjach wodnych, zakres pH 3-8.
Wielkości ziaren:
• Max. 5% >400 µm

• Peelingi do twarzy
• Peelingi do ciała
• Peelingi do stóp

ECOCERT/COSMOS
zgodny
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MASŁA I WOSKI
Produkt

INCI

Wygląd/zapach/kolor

Certyfikaty

APB - Apricot Butter

Prunus Armeniaca (Apricot) Kernel Oil (and) Hydrogenated Vegetable Oil

Masło / charakterstyczny / bezbarwny do beżowego

ECOCERT/COSMOS zgodny

ARB - Argan Butter

Argania Spinosa Kernel Oil (and) Hydrogenated Vegetable Oil

Masło / charakterystyczny / żółty

ECOCERT/COSMOS zgodny

AVB - Avocado Butter

Persea Gratissima (Avocado) Oil (and) Hydrogenated Vegetable Oil

Masło / charkaterystyczny / beżowy

ECOCERT/COSMOS zgodny

BSB - Blackcurrant Seed
Butter

Ribes Nigrum (Blackcurrant) Oil (and) Hydrogenated Vegetable Oil

Masło / charakterystyczny / żólty do jasnobrązowego

ECOCERT/COSMOS zgodny

EPB - Evening Primrose
Butter

Oenothera Biennis (Evening Primrose) Oil (and) Hydrogenated Vegetable
Oil

Masło / charakterystyczny / beżowy do jasnożółtego

ECOCERT/COSMOS zgodny

JAB - Jasmin Butter

Prunus Amygdalus Dulcis (Sweet Almond) Oil (and) Hydrogenated
Vegetable Oil (and) Jasminum Officinale Oil

Masło / charakterystyczny / beżowy do jasnożółtego

COSMOS zgodny

JOB - Jojoba Butter

Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seed Oil (and) Hydrogenated Jojoba Oil

Masło / charakterystyczny / jasnożółty

ECOCERT/COSMOS zgodny

MCB - Macadamia Butter

Macadamia Ternifolia Seed Oil (and) Hydrogenated Vegetable Oil

Masło / charakterystyczny / bezbarwny do beżowego

ECOCERT/COSMOS zgodny

OLB - Olive Butter

Olea Europaea (Olive) Fruit Oil (and)Hydrogenated Vegetable Oil

Masło / charakterystyczny / beżowy do bladzielonego

ECOCERT/COSMOS zgodny

PEB - Peach Butter

Prunus Persica (Peach) Kernel Oil (and) Hydrogenated Vegetable Oil

Masło / charakterstyczny / bezbarwny do beżowego

ECOCERT/COSMOS zgodny

SAB - Sweet Almond Butter

Prunus Amygdalus Dulcis (Sweet Almond) Oil (and) Hydrogenated
Vegetable Oil

Masło / charakterstyczny / bezbarwny do beżowego

ECOCERT/COSMOS zgodny

VAB - Vanilla Butter

Prunus Amygdalus Dulcis (Sweet Almond) Oil (and) Helianthus Annuus
(Sunflower) Seed Oil (and) Hydrogenated Vegetable Oil (and) Vanilla
Planifolia (Vanilla) Oil

Masło / charakterystyczny / beżowy do jasnożóltego

COSMOS zgodny

OWB - Squalene - Based
Olive Waxy Butter

Olea Europaea (Olive) Fruit Oil (and) Olea Europaea (Olive) Oil
Unsaponi!ables

Masło / charakterstyczny / jasnozielony

COSMOS zgodny

SQAW - Olive Squalane
Waxes

Hydrogenated Olive Oil Unsaponifiables

Wosk / charakterstyczny / biały

ECOCERT/COSMOS zgodny

SQEW - Olive Squalene
Waxes

Olea Europaea (Olive) Oil Unsaponifiables

Wosk / charakterystyczny / jasnożólty do żółtego

ECOCERT/COSMOS zgodny
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H Y D R O L AT Y I W O D Y K W I AT O W E
Produkt

Certyfikaty

Morela

Eau Distillée ABRICOT 22.3% CBIO PrH

destylat

Certyfikat Organic

Morela

Eau Distillée ABRICOT 22.3% CBIO PrG

destylat

Certyfikat Organic

Banan

Eau Distillée BANANE 22.3% CBIO PrH

destylat

Certyfikat Organic

BANAB

Eau Distillée BANANE 22.3% CBIO PrG

destylat

Certyfikat Organic

Cytryna

Eau Distillée CITRON 5% CBIO PrH

destylat

Certyfikat Organic

Cytryna

Eau Distillée CITRON 5% CBIO PrG

destylat

Certyfikat Organic

Kokos

Eau Distillée COCO 22.3% CBIO PrH

destylat

Certyfikat Organic

Kokos

Eau Distillée COCO 22.3% CBIO PrG

destylat

Certyfikat Organic

Żurawina

Eau Distillée CRANBERRY 5% CBIO PrH

destylat

Certyfikat Organic

Żurawina

Eau Distillée CRANBERRY 5% CBIO PrG

destylat

Certyfikat Organic

Brzoskwinia

Eau Distillée PECHE 100% CBIO PrH

destylat

Certyfikat Organic

Brzoskwinia

Eau Distillée PECHE 100% CBIO PrG

destylat

Certyfikat Organic

Jabłko

Eau Distillée POMME 22.3% CBIO PrH

destylat

Certyfikat Organic

Jabłko

Eau Distillée POMME 22.3% CBIO PrG

destylat

Certyfikat Organic

Chaber

Eau Distillée BLEUET 5% CBIO PrH

destylat

Certyfikat Organic

Chaber

Eau Distillée BLEUET 5% CBIO PrG

destylat

Certyfikat Organic

Lawenda

Hydrolat LAVANDE CBIO PrH

hydrolat

Certyfikat Organic

Lawenda

Hydrolat LAVANDE CBIO PrG

hydrolat

Certyfikat Organic

Róża

Hydrolat ROSE CBIO PrH

hydrolat

Certyfikat Organic

Róża

Hydrolat ROSE CBIO PrG

hydrolat

Certyfikat Organic

Pomarańcza

Hydrolat ORANGER Fleur CBIO PrH

hydrolat

Certyfikat Organic

Pomarańcza

Hydrolat ORANGER Fleur CBIO PrG

hydrolat

Certyfikat Organic

Rumianek rzymski

Eau Distillée CAMOMILLE 5% CBIO PrH

destylat

Certyfikat Organic

Rumianek rzymski

Eau Distillée CAMOMILLE 5% CBIO PrG

destylat

Certyfikat Organic

Żeń-szeń

Eau Distillée GINSENG 5% CBIO PrH

destylat

Certyfikat Organic

Żeń-szeń

Eau Distillée GINSENG 5% CBIO PrG

destylat

Certyfikat Organic

Imbir

Eau Distillée GINGEMBRE 5% CBIO PrH

destylat

Certyfikat Organic

Imbir

Eau Distillée GINGEMBRE 5% CBIO PrG

destylat

Certyfikat Organic

Guarana

Eau Distillée GUARANA 5% CBIO PrH

destylat

Certyfikat Organic

Guarana

Eau Distillée GUARANA 5% CBIO PrG

destylat

Certyfikat Organic

Oczar wirginijski

Eau Distillée HAMAMELIS 5% CBIO PrH

destylat

Certyfikat Organic

Oczar wirginijski

Eau Distillée HAMAMELIS 5% CBIO PrG

destylat

Certyfikat Organic

Układ konserwujący:
• PRH – Potassium sorbate (0.2%) / Sodium benzoate (0,2%) / Citric acid
• PRG – Geogard 221:0,6% - Benzyl alcohol/Dehydroacetic acid
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PEELINGI
Wielkości ziaren (µm)
Peelingi

2000

Bamboo GreenExfoliator
INCI: Bambusa Arundinacea Stem Extract

1000

500

x

x

300

200

100

x

x

75

Certyfikat
ECOCERT zgodny

Cocoa GreenExfoliator
INCI: Theobroma Cacao Shell Powder

x

x

x

Coconut GreenExfoliator
INCI: Cocos Nucifera Shell Powder

x

x

x

Grape GreenExfoliator
INCI: Vitis Vinifera Seed Powder

x

x

x

ECOCERT zgodny

Guarana GreenExfoliator
INCI: Paullinia Cupana Seed Powder

x

x

x

ECOCERT zgodny

x

ECOCERT zgodny
ECOCERT zgodny

Lithothamnium GreenExfoliator
INCI: Lithothamnium Calcareum Powder
Lychee GreenExfoliator
INCI: Litchi Chinesis Seed Powder

x

x

x

Olive GreenExfoliator
INCI: Olea Europaea Seed Powder

x

x

x

ECOCERT zgodny
x

ECOCERT zgodny

x

Rhyolite GreenExfoliator
INCI: Pumice

x

ECOCERT zgodny
x

ECOCERT zgodny

Volcanic Sand GreenExfoliator
INCI: Volcanic Sand

x

x

Walnut GreenExfoliator
INCI: Juglans Regia Seed Oil

x

x

ECOCERT zgodny

Almond BioExfoliator
INCI: Prunus Amygdalus Dulcis Shell Powder

x

x

ECOCERT

Apricot BioExfoliator
INCI: Prunus Armeniaca Seed Powder

x

x

x

ECOCERT

Argan BioExfoliator
INCI: Argania Spinosa Shell Powder

x

x

x

ECOCERT

Cranberry BioExfoliator
INCI: Vaccinium Macrocarpon Fruit Powder

x

x

ECOCERT

Pomegranate BioExfoliator
INCI: Punica Granatum Seed Powder

x

x

ECOCERT

Rosehip BioExfoliator
INCI: Rosa Canina Fruit Extract

x

x

ECOCERT

Rice BioExfoliator
INCI: Oriza Sativa

x

x

Shea BioExfoliator
INCI: Butyrospermum Parkii Nut Shell Powder

x

Natural Luffa GreenExfoliator
INCI: Luffa Cylindrica Fruit Powder
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ECOCERT zgodny

x

ECOCERT
ECOCERT

Wielkości ziaren (µm)
Luffa

x

30

20

5

x

x

x

ECOCERT

MICROZEST 50

M ik ronizowane rośliny, owoce, algi
Produkt

Certyfikaty

BioMicrozest 50 Apricot
INCI: Prunus Armeniaca Seed Powder

ECOCERT

BioMicrozest 50 Laminaria
INCI: Laminaria Digitata Powder

ECOCERT

GreenMicrozest 50 Spirulina
INCI: Spirulina Maxima Powder

ECOCERT zgodny

MICROZEST 25

Naturalne pigmenty

Produkt

Certyfikaty

BioMicrozest25 Argan
INCI: Argania Spinosa Shell Powder

ECOCERT

BioMicrozest25 Rice
INCI: Oryza Sativa (Rice) Powder

ECOCERT

GreenMicrozest 25 Bamboo
INCI: Bambusa Arundinacea Stem Powder

ECOCERT zgodny

GreenMicrozest 25 Coconut
INCI: Cocos Nucifera Shell Powder

ECOCERT zgodny

GreenMicrozest 25 Carrot Pink
ECOCERT zgodny
INCI: Daucus Carota Sativa Root Extract (and) Maltodextrin (and) Citric Acid
GreenMicrozest 25 Gardenia Blue
INCI: Maltodextrin (and) Gardenia Florida Fruit Extract

ECOCERT zgodny
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Distributed by
IMPAG Chemicals Poland Sp. z o.o.
Grzybowska street 4 lok 80
PL-00-131 Warszawa
Tel: +48 22 418 40 00
Fax: +48 22 418 40 90
Mail: info@impag.pl
Web: www.impag.pl

Oddziały
Austria/Wieden - www.impag.at
Francja/ Nancy – www.impag.fr
Niemcy/ Offenbach – www.impag.de
Polska/ Warszawa – www.impag.pl
Szwajcaria/Zurych – www.impag.ch

