BŐRTÍPUS SZERINTI

KOZMETIKUM AJÁNLÓ

*=biotermesztésből

Zsíros bőrre/TINIKNEK

Kevert bőrre

Víz- és zsírhiányos bőrre

50 év felett érett, extra vízFérfiaknak
és zsírhiányos bőrre

Arclemosás

• NAT011 Citromfű-fűzfa tini
arclemosó gél

• NAT056 Levendulás arctisztító tej

• NAT056 Levendulás arctisztító tej

Peeling

• NAT040 Minit peeling & maszk

• NAT006 Melissa folyékony szappan
• NAT080 Csipkerózsa arctisztító hab
• NAT040 Minit peeling & maszk

• ONS002 Narancsvirág-borostyán peeling • NAT065 V
 anillia-bambusz bőrmegújító
arcradír

Extra bőrápolás

• NAT038 Alga-spa maszk
• NAT064 Akne kontroll gél
• NAT067 Írisz tonik
• NAT035 Tini gél
• NAT063 Százszorszép nappali
arcápoló gél

• NAT038 Alga-spa maszk
• NAT067 Írisz tonik

• ONS002 Narancsvirág-borostyán peeling
•N
 AT065 Vanillia-bambusz
bőrmegújító arcradír
• NAT026 Tropical body peeling
• NAT097 Lip shield ajakápoló

• nem szükséges

• télen: NAT019 Gyöngyvirág rejuvenáló
éjszakai arckrém
• NAT112 Csodabogyó & levendulás
szemkörnyékápoló gél
• NAT015 Bíbor kasvirág
szemkörnyékápoló (télen)
• NAT116 Tropical tusfürdőhab

Nappali
arckrém

Éjszakai
arckrém
Szemkörnyékápolás

• NAT112 Csodabogyó & levendulás
szemkörnyékápoló gél

Tusfürdő

• NAT007 Cédrus tusfürdő
• NAT116 Tropical tusfürdőhab

Testápolás

• NAT003 Csicsókás kéz-/láb-/
körömápoló balzsam
• NAT042 Napozás utáni
szoli balzsam
• NAT008 Hamamelisz dezodor
• NAT048 Herbadent fogkrém
• NAT006 Melissa folyékony szappan
• NAT096 Nyírfa & Moringa samponhab
• NAT110 M
 oringa & Jojoba hajfény
balzsam

• NAT001 Gyógynövényes arcápoló
paradicsomos gél
(Bőrgyógyászatilag tesztelt)
• NAT063 Százszorszép nappali
arcápoló gél

• NAT039 Herbal kéz-és lábápoló balzsam
• NAT003 C
 sicsókás kéz-/láb-/
körömápoló balzsam
• NAT042 Napozás utáni szoli balzsam
• NAT008 Hamamelisz dezodor
• NAT010 G
 örögszéna-birs rejuvenáló
testápoló
• NAT034 Gyantázás utáni balzsam
• NAT048 Herbadent fogkrém
• NAT086 Irisz krémdezodor
• NAT006 Melissa folyékony szappan
• NAT087 Kávé & Goji sampon
• NAT096 Nyírfa és Moringa samponhab
• NAT110 Moringa & Jojoba hajfény balzsam

• NAT026 Tropical body peeling
• NAT023 Ajak balzsam

• NAT115 Mojito arctisztító hab

• NAT097 Lip shield ajakápoló

• NAT004 Mélyhidratáló nappali arckrém • NAT024 Gránátalma-aszú time defence
hidratáló nappali arckrém
• NAT041 Zöld tea nappali hidratáló
 AT041 Zöld tea nappali hidratáló
arckrém, SPF12 (Bőrgyógyászati- • N
arckrém, SPF12
lag tesztelt, bőr tökéletesítő)
(Bőrgyógyászatilag tesztelt)
• NAT044 Jázmin time control arckrém
• NAT109 Angelica age control
• NAT109 Angelica age control
nappali arckrém
nappali arckrém
• NAT103 Levendulás hidratáló arckrém
• NAT019 G
 yöngyvirág rejuvenáló
• NAT081 Tubarózsa bőrtápláló
éjszakai arckrém
éjszakai arckrém
• NAT015 Bíbor kasvirág
• NAT062 Szemkontúr NUTRIMAX
szemkörnyékápoló
szemkörnyékápoló
(Bőrgyógyászatilag tesztelt)

• NAT002 Time defence after shave
balzsam
• NAT114 Ciprus after shave arctonik

• NAT009 Tündérrózsa krémtusfürdő
• NAT116 Tropical tusfürdőhab

• NAT031 Power up tusfürdő
és sampon
• NAT007 Cédrus tusfürdő

• NAT009 Tündérrózsa krémtusfürdő
• NAT012 Sárgabarackos fürdőbalzsam
• NAT116 Tropical tusfürdőhab
• NAT039 Herbal kéz- és lábápoló balzsam • NAT039 Herbal kéz- és lábápoló balzsam
• NAT003 C
 sicsókás kéz-/láb-/
• NAT043 FIT testápoló balzsam
körömápoló balzsam
• NAT008 Hamamelisz dezodor
• NAT049 G
 ránátalma time defence testápoló • NAT033 Gyógynövényes lábápoló
• NAT033 G
 yógynövényes sarokápoló
balzsam
balzsam
• NAT005 Slim testkontúr gél
• NAT045 Orvosi somkóró-ruta lábápoló
• NAT048 Herbadent fogkrém
• NAT008 Hamamelisz dezodor
• NAT086 Irisz krémdezodor
• NAT042 Napozás utáni szoli balzsam
• NAT025 Aloe folyékony szappan
• NAT034 Gyantázás utáni balzsam
• NAT045 Orvosi somkóró-ruta lábápoló
• NAT048 Herbadent fogkrém
• NAT076 Tropical tradícionális testvaj
• NAT025 Aloe folyékony szappan
• NAT087 Kávé & Goji sampon
• NAT076 Tropical tradícionális testvaj
• NAT096 Nyírfa & Moringa samponhab
• NAT087 Kávé & Goji sampon
• NAT110 Moringa & Jojoba hajfény balzsam
• NAT096 Nyírfa & Moringa samponhab
• NAT110 Moringa & Jojoba hajfény balzsam

• nem szükséges
• NAT015 Bíbor kasvirág
szemkörnyékápoló

• NAT039 Herbal kéz- és lábápoló balzsam
• NAT003 Csicsókás kéz-/láb-/
körömápoló balzsam
• NAT032 Izsóp-paprika sportgél
• NAT042 Napozás utáni szoli balzsam
• NAT008 Hamamelisz dezodor
• NAT048 Herbadent fogkrém
• NAT087 Kávé & Goji sampon
• NAT088 Ciprus krémdezodor
• NAT047 Teafaolaj-kamilla borotvagél
• NAT084 E ukaliptusz-centella borotvahab
• NAT006 Melissa folyékony szappan
• NAT096 Nyírfa & Moringa samponhab
• NAT110 Moringa & Jojoba hajfény balzsam

A GYÓGYNÖVÉNYEK LEGJAVÁBÓL ÖNNEK!
A természetes hatóanyagokkal, gyógynövényekkel történő szépségápolás
tendenciáinak figyelembevételével kifejlesztett termékcsalád különleges
minőségének jellemzői az egészséget támogató test- és szépségápolás
tapasztalatai alapján:
• Nem alkalmazunk petrolkémiai/ásványolaj-ipari eredetű-ásványi
olajokat, viaszokat, emulgeátor anyagokat
• A z emulziók nem tartalmaznak S.L.S.-t es etoxilalt emulgeátorokat,
csak természetes eredetű alapanyagokból készülő emulgeátorokat/
felületaktiv anyagokat.
• A fürdőkészítmények S.L.S. mentesek.
• Termékeink szintetikus színezékanyag-mentesek, vagy csak természetes
eredetű színanyagokat tartalmaznak.
• Természetes illóolajok kis mennyiségével vagy azok illatkomponenseinek
keverékéből előállított parfümmel diszkréten illatosítottak a termékeink.
• Nem alkalmazunk konzerválásra parabéneket és izotiazolinszármazékokat. Termékeinkben natúrkozmetikumokba ajánlott
természetes eredetű konzerválószer-molekulákat használunk.
• Alumíniumsóktól mentesek a termékeink, pl. dezodorok.
• GMO eredetű anyagoktól mentesek a termékeink.
• Szintetikus fényvédőktől mentesek a termékeink.
• Növényi eredetű glicerint használunk hidratáló összetevőként, pl. nem
alkalmazunk propilénglikolt és butilénglikolt.
• Nem alkalmazunk szintetikus kelátképzőket (EDTA sói).
• Nem használunk BHT és BHA szintetikus antioxidánsokat a termékeink
gyártása során.

Javasoljuk, hogy a csukló belső oldalán teszteljék a termékeket, továbbá az összetevők között ellenőrizzék, hogy valamely természetes anyagra esetleg allergiásak-e (pl. méhviaszra).
Állatokon tesztelési kísérleteket nem végeztük a termékekkel, mivel az alap- és hatóanyagok
többsége természetes eredetű, a gyógyszeriparban és a kozmetikai iparban jó referenciákkal rendelkező, régóta használt és alaposan bevizsgált.
Nagy mennyiségű természetes eredetű hatóanyag- és növényikivonat-tartalmuknál foga
idővel kismértékű színmélyülés/ színváltozás léphet fel.

FOGKRÉMEK (S.L.S., TRIKLOZÁN ÉS FLUORID MENTES)
• NAT048 Herbadent fogkrém
• NSC010 Sárgabarack-narancs fogápoló gél – gyermekeknek

PIGMENTÁCIÓS ZAVAR ESETÉN
• NAT037 Kövirózsa nappali arcápoló krém

ROSACEA ESETÉN
• NAT036 Szalmagyopár-áfonya nappali arckrém

BABAÁPOLÁS
• NSC001 Herbal baba sampon (Bőrgyógyászatilag tesztelt)
• NSC003 Herbal baba krémhabfürdő (Bőrgyógyászatilag tesztelt)
• NSC004 Herbal baba balzsam (Bőrgyógyászatilag tesztelt)
• NSC005 Herbal popsivédő krém (Bőrgyógyászatilag tesztelt)
• NAT014 Gyermek és baba krémhabfürdő (Bőrgyógyászatilag tesztelt)
• NSC011 Ligetszépe testápoló (Bőrgyógyászatilag tesztelt)
• NSC046 Herbal bőrregeneráló olaj

ÉS ANYUKÁKNAK
• NSC006 S.T.R.I.A. testápoló krém
• NSC007 Mellápoló balzsam
• NSC009 Roza krém
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