
         este un activ dermato-cosmetic apreciat pentru  PUDRĂ DE COCOS
efectele sale regeneratoare, nutritive și protectoare. Conține vitamine, 
enzime și acizi grași. Combate îmbătrânirea prematură a pielii, forti�că 
și conferă strălucire părului.

COLAGEN VEGETAL este o glicoproteina extrasă din drojdie, 
nemodi�cată genetic, conferă suplețe și elasticitate pielii, sporindu-i
fermitatea.

ABSOLUT DE IASOMIE uleiul absolut de iasomie degajă un parfum 
bogat și cald, abundent și bine de�nit. Este ideal pentru crearea 
parfumurilor �orale ce poartă ra�nament și senzualitate, dar și pentru 
a conferi cosmeticelor un parfum nobil,  magnetic.

 este obținută din uleiuri vegetale. VITAMINA E NATURALĂ
Este antioxidantă, antiin�amatoare și regeneratoare. Reduce riscul 
de apariție a ridurilor pe viitor.

                                                          este util pentru tenul EXTRACT ANTIOXIDANT DE ROZMARIN
uscat, matur, cuperotic.BENEFICII

REPARĂ & REGENEREAZĂ unt de murumuru, ceară de albine, 
ulei de kukui, vitamina E, extract de rozmarin,  pudră de cocos.  
HRĂNEȘTE & CATIFELEAZĂ unt de cacao, mango, cafea , ulei
de migdale.

MOD DE APLICARE
Se aplică zilnic, o cantitate moderată pe pielea igienizată și ușor
umedă, pentru favorizarea absorbirii. 

INGREDIENTE
 bogat în substanțe nutrtive, polifenoli, UNT DE CACAO

antioxidanți și vitamina C, emolient, nutritiv, reparator.

            este un unt exotic, bogat în acid lauric, UNT DE MURUMURU
nutritiv, emolient, protector și regenerator care pătrunde rapid 
în piele fără să lase peliculă grasă. 

  este un adevărat deliciu pentru piele , are UNT DE MANGO
textura moale și conferă elementele esențiale, lăsând-o hidratată, 
catifelată și suplă. Bogat în polifenoli ce ajută la restructurarea 
pielii și producției de colagen și în �tosteroli ce întăresc barieră 
naturală a pielii. Este bene�c pentru pielea devitalizată, uscată.

aduce un aport de antioxidanți și substanțe UNT DE CAFEA
nutritive, stimulând sinteza de colagen și elastină, ajută la 
repararea pielii și contribuie la buna funcționare a barierei 
naturale de protejare a pielii.

         ceara de albine hidratează pielea și buzele, CEARA DE ALBINE
formând un �lm protector la nivelul pielii. Tratează eczemele și 
vergeturile. 

este un ulei cu textură ușoară, regenerator

este un bun emolient, �ind delicat, �n, hrănitor 

ULEI DE KUKUI
și reparator al pielii, bene�c în special pentru pielea deteriorată
sau afectată de eczeme sau psoriazis. Ajută la menținerea nivelului
optim de hidratare a pielii. De asemenea, este util pentru aplicații
capilare deoarece penetrează �rul de păr și are proprietăți 
regeneratoare și reparatoare.   

         este un derivat de origine vegetală, obținut SILICON VEGETAL
din surse regenerabile. Se absoarbe rapid în piele, nu astupă porii, 
conferă o senzație plăcută, mătăsoasă și non-grasă.

ULEI DE MIGDALE
și calmant. Este bene�c pentru pielea uscată, iritată sau sensibilă.

Cremă de corp bogată în ingrediente nutritive, emoliente și
regeneratoare. Având un parfum nobil, magnetic, este un 
răsfăț pentru piele și simțuri. 

 

INGREDIENTE INCI
Theobroma Cacao Seed Bu�er; Astrocaryum Murumuru Seed Bu�er;
Mangifera Indica Seed Bu�er; Prunus Amygdalus Dulcis Oil; Co�ea 
Arabica Seed Oil, Hydrogenated Vegetable Oil, Tocapherol; Aleurites
Moluccana Seed Oil; Coco-Caprylate; Helianthus Annuus Seed Oil, 
Rosmarinus O�cinalis Leaf Extract; Tocopherol, Helianthus Annuus 
Seed Oil; Cocos Nucifera Fruit Extract, Maltodextrin, Sodium 
Caseinate;Aqua, Glycoproteins, Salix Nigra Bark Extract, Potassium 
Sorbate;  Jasminum Sambac Flower Extract.

*100 % din totalul ingredientelor provin din agricultură organică. 

greenlife în concordanță cu standardul ecocert.

UNT DE CORP PARFUMANT
Colagen, mango & iasomie


