
ECO  
KOMBUCHA



O linie de produse cosmetice naturale certificate, cu extract
din KOMBUCHA - ceai negru tradițional, fermentat.

Kombucha a fost încapsulat în sistem lipozomal, permițându-i
să ajungă în cele mai profunde straturi ale pielii, într-o
concentrație mai mare (tehnologia plantsom).

ECO KOMBUCHA

Ingredientele active suplimentare sunt
extractele de ceai:
• YERBA MATE - DETOXIFANT
• MATCHA - REVITALIZANT
• ROOIBOS - ANTIOXIDANT



Kombucha este o băutură efervescentă dulce-
acrișoară, creată datorită proceselor de
fermentare a ceaiului și zahărului, process
datorat prezenței așa-numitei ciuperci a
ceaiului.

DETOXHIDRATARE MICROBIOM
ECHILIBRU

PROTECTIE TONIFIERE ILUMINARE

KOMBUCHA

INTINERIRE



KOMBUCHA

50 ml 200 ml



CREMA-GEL HIDRATANTA ECO

Restabilește nivelul optim al pH-ului pielii, calmează
pielea uscată și iritată.

Kombucha – ingredientul la modă!

Ceaiul verde Matcha elimină senzația de etanșeitate
și disconfort, îmbunătățind treptat tonusul și starea
pielii. Lasă pielea netedă și strălucitoare.

Recipient reciclabil!
100% R-PET

99% 
Ingrediente biodegradabile de 

origine naturala

CS048020582 
EAN 5900717757752



CREMA ECO PENTRU FERMITATE

Recipient bioplastic

99% 
Ingrediente biodegradabile de 

origine naturala

Kombucha – ingredientul la modă!

Ceai verde matcha – protejează structura pielii
de efectele negative ale radicalilor liberi, ajută
la menținerea fermității, elasticității și culorii
sănătoase pentru mai mult timp.

Extractul organic din rădăcină de lemn dulce
calmează iritația, calmează roșeața și
uniformizează nuanța pielii.

CS048020583 
EAN 5900717757851



CREMA-MASCA REGENERATOARE

Kombucha – ingredientul la modă!

Extractul de Rooibos (crengute de tufiș roșu
fermentat) stimulează reînnoirea pielii pentru a o
lăsa netedă și catifelată.

Uleiurile naturale de canola și migdale, untul de
Shea și complexul certificat PlantMoist întăresc
bariera lipidică și hidratează profund.

Zincul mentine pielea intr-o stare de echilibru
natural prin reglarea secretiei de sebum.

Recipient bioplastic

99% 
Ingrediente biodegradabile de 

origine naturala

CS048020584 
EAN 5900717757950



GEL MICELAR ECO

Loțiunea cremoasa curăță delicat și calmează pielea
iritată. Redă confort chiar și pielii foarte uscate și
sensibile, reducând rugozitatea și roșeața.

Kombucha – ingredientul la modă!

Ceaiul verde Matcha elimină senzația de etanșeitate și
disconfort, îmbunătățind treptat tonusul și starea pielii.
Lasă pielea netedă și strălucitoare.

99% 
Ingrediente biodegradabile de 

origine naturala

CS048020581
EAN 5900717753051



TONIC HIDRATANT ECO

Kombucha – ingredientul la modă!

Ceai verde matcha – protejează structura pielii de 
efectele negative ale radicalilor liberi, ajută la 
menținerea fermității, elasticității și culorii sănătoase 
pentru mai mult timp.

Extractul organic de rădăcină de lemn dulce calmează 
iritația, calmează roșeața și uniformizează nuanța pielii.

99% 
Ingrediente biodegradabile de 

origine naturala

CS048020585
EAN 5900717758056



AVANTAJE:
• Ingredient la modă: KOMBUCHA (în plantsomes)

• Produse certificate și vegane

• Creme cu consistenta graduala

• Formule extrem de naturale și biodegradabile

• Bio-recipiente și sticle R-PET

• Compoziție de parfum natural
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