


RITUAL JAPONEZ DE INGRIJIRE A 
PARULUI



COCOPALM - RITUAL

South Tropics SPA
Nutriție si regenerare

Polynesian SPA
Hidratare si revitalizare



INGRIJIREA PARULUI

CS048010551
EAN 5902399330131 

CS048010552
EAN 5902399330124

CS048010554
EAN 5902399330162

CS048010555
EAN 5902399330155



COCOPALM - SORTIMENT

Polynesian SPA
PENTR4U PAR DESHIDRATAT, GRAS SI CASANT

Șamponul și tratamentul conțin uleiuri de palmier și nucă de
cocos, extract de gardenie, suc de fructe noni, precum și
keratină și pantenol hidrolizate, datorită cărora hidratează
puternic, înmoaie și strălucesc frumos părul fără a-l încărca.

Southern Tropics SPA 
PENTRU PAR DETERIORAT, USCAT SI LIPSIT DE 
STRALUCIRE

Șampon și tratament cu ulei din nucă de cocos,
extracte din fructe de hibiscus, acai, precum și
cheratină și pantenol hidrolizat, datorită cărora
uleiurile hrănesc și regenerează părul.
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Daca doriti sa reparati parul degradat, Cocopalm este gama ideala de ingrijire a parului

Este perfect si pentru a pastra scalpul curat si pentru a reduce caderea parului

Extractele naturale si uleiurile esentiale alese cu grija actioneaza bland asupra scalpului si parului

Cocopalm este perfect si pentru mentinerea parului frumos si sanatos

Fara aditivi, coloranti, parabeni, uleiuri animale sau minerale

Cocopalm – gama de ingrijire a parului care incurajeaza sanatatea scalpului, precum si a 
parului care creste rezistent, puternic si lucios, ce contine agenti de curatare botanici si 

extracte derivate in mod natural. 



Samponul natural Cocopalm nu contine silicon pe baza de aminoacizi si previne
deteriorarea parului, netezeste si relaxeaza parul, reimprospateaza pielea capului si
reduce electrizarea

Extract din petale de hibiscus – contine acid piruvic care exfoliaza celulele
moarte si imbunatateste metabolismul pielii. Totodata ajuta la mentinerea
hidratarii optime a parului

Extract din radacina de ghimbir – calitatea sa naturala de a produce caldura
induce transpiratia si favorizeaza cresterea parului atunci cand este utilizat
impreuna cu un masaj al scalpului

Extract din fructul pasiunii – care ofera vitamine, acid citric si polifenoli ce
actioneaza ca antioxidanti. De asemenea, contine aminoacizi ca factor
natural de hidratare.

Extract din fructul de pamier acai – care ofera de 10 ori mai multi
antioxidanti decat strugurii rosii. De asemenea, contine factori hidratanti
si anti-imbatranire.

Extract din fructul de papaya – cunoscut pentru efectul sau antioxidant
care controleaza descompunerea proteinelor ideale pentru tratamentele
anti-imbatranire a pielii (colagen si elastina).



Tratamentul natural Cocopalm contine extracte botanice tropicale si uleiuri esentiale care
ajuta la hidratarea parului si ingrijeste intens structura acestuia. Agentii de reparare
patrund din interior pana la varfurile parului deteriorat, oferind rezistenta si elasticitate
pentru o coafare usoara.

Imbogatit cu uleiuri 
botanice tropicale

Extracte botanice 
selectionate cu atentie

6 tipuri de uleiuri botanice: ulei de cocos, ulei
de argan, unt de shea, ulei de palmier, ulei din
seminte de baobab, ulei de masline – sunt
continute ca emolienti si ofera parului
hidratare optima si luciu

Echilibrat cu extracte botanice atent
selectate, care aduc hidratare intensa
parului si scalpului.



- Ingredientele de curatare din produsele Cocopalm sunt soforolipide naturale
obtinute prin fermentarea uleiului de palmier. Sunt biodegradabile si ecologice.

- Uleiul de palmier utilizat in produsele Cocopalm provine din ferme special si este
produs in conformitate cu principiile comertului durabil, luand in considerare
drepturile omului si protectia mediului. Toate produsele din gama sunt marcate cu
pictograma RSPO Green Palm

- RSPO este o initiativa non-profit care isi propune sa creeze un standard global
pentru productia durabila de ulei de palmier pentru a minimiza impactul negativ
asupra mediului si comunitatilor locale

- Borneo Conservation Trust este o organizatie nonguvernamentala infiintata in 2006
pentru a proteja diversitatea speciilor si a faunei salbatice din padurile tropicale din
Borneo. Prin achizitionarea de terenuri de-a lungul raului, a fost creat un coridor
verde, oferind o cale de migratie sigura catre zonele protejate pentru speciile de
animale pe cale de disparitie, departe de plantatiile de ulei de palmier. 1% din
vanzarile Cocopalm se indreapta catre Borneo Conservation Trust

COCOPALM – RESPONSABILITATE SOCIALA
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