
Unikatowa seria wyrobów 
medycznych oraz kosmetycznych 

 stworzonych z myślą o skórze 
wymagającej specjalnego, 
delikatnego traktowania.

Naturalny żel do higieny intymnej przeznaczony jest do codziennego 
mycia i pielęgnacji okolic intymnych. Dzięki zawartości ekstraktu z na-
gietka działa przeciwzapalne, chroni przed podrażnieniami i stymuluje 
proces regeneracji naskórka. Wysoka zawartość kwasu mlekowego 
pomaga utrzymać fizjologiczne PH skóry, chroni wrażliwe okolice in-
tymne przed infekcjami, przywraca równowagę mikrobiologiczną.

Żel do higieny intymnej Nagietek

Naturalny żel do higieny intymnej przeznaczony jest do codziennego 
mycia i pielęgnacji okolic intymnych. Dzięki zawartości ekstraktu z kory 
dębu działa łagodząco i kojąco na mikro urazy, podrażnienia i zaczer-
wienienia skóry. Wysoka zawartość kwasu mlekowego pomaga utrzy-
mać fizjologiczne PH skóry, chroni wrażliwe okolice intymne przed 
infekcjami, przywraca równowagę mikrobiologiczną.

Żel do higieny intymnej  
Kora Dębu 
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LINIA MEDYCZNA
Przeznaczona jest do stosowania w profilaktyce, zapobieganiu występowania oraz łagodzeniu chorób skóry, a tak-
że we wspomaganiu leczenia już istniejących zmian chorobowych.
Nanosrebro - znane jest ze swoich silnych właściwości bakteriobójczych, grzybobójczych oraz odkażających. Dzia-
ła jak antybiotyk, zabijając ponad 650 patogenów, a przy tym jest bezpieczne i nietoksyczne. Niszczy grzyby i pleśń, 
zabija pasożyty. Wspomaga także rozwój komórek, nie akumulując się w organizmie. Dodatkowo nie podrażnia 
błon śluzowych oraz nie zawiera wolnych rodników. Działa przeciwzapalnie, nie wchodząc w reakcję z lekami. 
Biała glinka - naturalny minerał glinokrzemianowy. Polecana szczególnie dla cery delikatnej, wrażliwej, suchej i 
dojrzałej. Ma właściwości oczyszczające, usuwa martwe komórki naskórka, lekko zwężając pory, nie wysusza przy 
tym skóry. Działa łagodząco, wygładzająco, mineralizująco poprawiając koloryt cery.

Przeznaczony jest do stosowania w profilaktyce suchej skóry, łagodzenia obja-
wów, a także wspomagająco w leczeniu następujących chorób: łuszczyca stóp, 
rogowiec stóp, modzele stóp, wyprysk stóp/egzema, grzybica stóp, nadpotliwość 
stóp. Zastosowany w nim mocznik odpowiada za silne działanie nawilżające 
i natłuszczające. Przeciwdziała przeznaskórkowej utracie wody oraz powoduje, 
że skóra staje się miękka i miła w dotyku. Wykazuje też działanie złuszczające, 
wspomagając usuwanie martwego naskórka. Obecne w kremie nanosrebro, po-
siada właściwości bakteriobójcze i grzybobójcze, a także chroni przed zakażenia-
mi grzybicznymi oraz eliminuje nieprzyjemny zapach.

Krem do stóp  
z nanosrebrem i Urea

Krem przeznaczony jest do codziennego stosowania w  pielęgnacji do każdego 
rodzaju skóry, w tym narażonej na działanie szkodliwych, drażniących substancji, 
mającej często styczność ze szkodliwym działaniem czynników zewnętrznych 
oraz skłonnej do podrażnień. Zawarte w kremie masło Shea jest doskonałym źró-
dłem witamin A, E i F oraz łagodzi podrażnienia, uelastycznia i poprawia koloryt 
skóry. Borowina działa rozgrzewająco i rozluźniająco na skórę, mocznik zapew-
nia głębokie nawilżanie, a olej avocado dostarcza naturalnych substancji wzmac-
niających odporność skóry na szkodliwe czynniki zewnętrzne.

Krem do rąk z borowiną,  
masłem Shea oraz mocznikiem

Mocno regenerujący balsam do ciała dzięki wyselekcjonowanym składnikom ak-
tywnym pobudza metabolizm komórkowy, wspomaga proces regeneracji skóry, 
odżywia, ujędrnia i nawilża, pomaga zachować naturalny płaszcz lipidowy skóry 
oraz zwiększa naturalną barierę ochronną. Wysoka zawartość masła Shea ma 
silne działanie pielęgnacyjne, natłuszczające i nawilżające, przyśpiesza gojenie 
ran, podrażnień i stanów zapalnych oraz poparzeń słonecznych. Olej avocado za-
pewnia łatwość wchłaniania oraz bogactwo witamin A, B, D, E, H, K, PP. Posiada 
właściwości mocno nawilżające i uzupełnia naturalną barierę lipidową skóry, po-
prawia jej napięcie i wygląd. Będący w balsamie olej z pestek winogron odżywia 
i łagodzi podrażnienia, działa przeciwzapalnie i przeciwhistaminowo, stabilizuje 
kolagen i elastynę, a także ułatwia regenerację uszkodzonej skóry. Wyciąg z na-
sion siemienia lnianego ma właściwości przeciwzapalne i przeciwświądowe, co 
pobudza procesy regeneracji skóry właściwej i naskórka, przyśpiesza gojenie 
oparzeń, odleżyn oraz owrzodzeń.

Balsam do ciała z masłem Shea, olejkiem  
avocado, olejkiem z pestek winogron i borowiną

Mydło przeznaczone do mycia i codziennej pielęgnacji ca-
łej powierzchni ciała. Dzięki wyjątkowej formule zmniej-
sza stany zapalne, odżywia i regeneruje. Działa łagodząco, 
wygładzająco oraz mineralizująco, zwiększając naturalną 
barierę ochronną. Delikatnie oczyszcza, usuwa martwe 
komórki naskórka i lekko zwęża pory, nie wysuszając skó-
ry. Łagodzi podrażnienia u osób ze skórą atopową. Zmniej-
sza uczucie pocenia się oraz przetłuszczenia powierzchni 
ciała.
Polecane wspomagająco w leczeniu trądziku, w tym trą-
dziku różowatego, chorób łojotokowych skóry, atopowe-
go zapalenia skóry, alergii skórnych, nadmiernej potliwo-
ści. Jest stosowane profilaktycznie i ochronnie do mycia 
skóry pacjentów z problemem nietrzymania moczu, wokół 
stomii i odleżyn. Zalecane ochronnie w pielęgnacji skóry 
mieszanej i tłustej, wrażliwej, alergicznej, skłonnej do po-
drażnień.

Mydło naturalne  
z nanosrebrem i białą glinką
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Dystrybutor:



ECO GOLD LINE 
Właściwości oleju arganowego wykorzystywane są w pielęgnacji każdego rodzaju cery, szczególnie dla skóry 
 wrażliwej, suchej, alergicznej, a także trądzikowej i dojrzałej. 
Produkty linii kosmetycznej ECO GOLD LINE powstały na bazie olejku arganowego z certyfikatem ECOCERT, 
zwanego złotem Maroka lub eliksirem młodości. Olejek pochodzi z ekologicznie czystych upraw, jest bogatym źró-
dłem witaminy E i antyoksydantów. Ma działanie łagodzące, nawilżające i regenerujące. Zapewnia skórze piękny 
i młody wygląd. Ma silne właściwości ujędrniające, wygładzające i rewitalizujące. Produkty z linii ECO GOLD LINE 
są ekologiczne, wolne od parabenów, SLES, ftalanów, silikonów, olejów mineralnych i pochodnych ropy naftowej 
oraz substancji z upraw modyfikowanych genetycznie.

LINIA EkOLOGICZNA

Seria mydeł naturalnych powstała dzięki harmonijnie połączonym, składnikom roślinnym najwyższej jakości, de-
likatnie myje, oczyszcza i pielęgnuje każdy rodzaj skóry. Głównymi składnikami produktów są: olejek avocado, oli-
wa z oliwek, olejek Shea, olejek macadamia, olejek jojoba, olejek za słodkich migdałów, olejek winogronowy, olejek 
z palm kokosowych. Polecane do pielęgnacji wszystkich typów skóry dojrzałej.

Doskonale pielęgnujące mydło naturalne oparte na 
kompozycji najwyższej jakości olejów roślinnych, w tym 
oliwy z oliwek, oleju ze słodkich migdałów i masła Shea. 
Delikatnie myje, oczyszcza i pielęgnuje skórę, a drobin-
ki zatopionych w mydle mielonych migdałów peelin-
gują ją, pozostawiając jedwabiście gładką, miękką 
i aksamitną w dotyku. Zmysłowy, ciepły zapach piżma, 
delikatnie otula skórę pozostawiając uczucie pudrowe-
go wykończenia.

Ekskluzywne mydło powstałe z połączenia olejów ro-
ślinnych ze słodką pomarańczą i kurkumą. Świeżo tło-
czona oliwa z oliwek i oleje roślinne bogate w witaminy, 
nadają skórze jedwabistą miękkość i świeży wygląd. 
Czerwona pomarańcza rewitalizuje skórę, przywra-
cając jej jędrność i blask. Kurkuma zwana także sza-
franem indyjskim ma silne działanie antyoksydacyjne, 
przeciwzapalne i przeciwdziała starzeniu się skóry.

Mydło wykonane ze składników roślinnych z dodat-
kiem naturalnych olejów: olejek avocado, olejek Shea, 
olejek macadamia, olejek jojoba, olejek za słodkich 
migdałów, olejek winogronowy, olejek z palm kokoso-
wych. Skoncentrowane działanie zawartych w nich wi-
tamin C, A, D, E, B oraz kwasów omega sprawia, że po 
umyciu skóra jest bardzo dobrze nawilżona, optymal-
nie odżywiona i lekko natłuszczona. Delikatny zapach 
luksusowej białej herbaty odpręża i uspokaja.

Mydło powstałe na bazie oleju z ziaren palmowych, 
oliwy z oliwek i oleju ze słodkich migdałów. Borowina 
bogata w aminokwasy i sole mineralne (magnez, man-
gan, cynk, fosfor), poprawia stan suchej i łuszczącej się 
skóry, zmniejsza szorstkość oraz wspomaga naturalny 
czynnik nawilżający.

Mydło naturalne z borowinąMydło naturalne  
z pomarańczą i kurkumą

Mydło naturalne z białą herbatą

Ekskluzywne mydło oparte na bazie oliwy z oliwek 
i masła Shea, wzbogacone o olejek cynamonowy i mie-
lony cynamon. Najwyższej jakości naturalne składniki 
roślinne delikatnie myją i pielęgnują skórę, pozostawia-
jąc ją jedwabiście gładką, miękką i aksamitną w dotyku. 
Zawarty w mydle olejek cynamonowy działa rozgrze-
wająco, ściągająco i antyseptycznie. Połączenie dosko-
nale skomponowanego zapachu gruszki z cynamonem 
wprowadza w stan odprężenia i relaksu.

Mydło naturalne gruszka  
z cynamonem

Harmonijne połączenie najwyższej jakości składników 
roślinnych, w tym oleju ze słodkich migdałów i oleju ko-
kosowego. Delikatnie myje, oczyszcza i pielęgnuje każ-
dy rodzaj skóry. Piękny lawendowy kolor i zapach oraz 
zanurzone w mydle cząstki suszonej lawendy przywo-
łują wspomnienie ciepłej, słonecznej Prowansji. 

Mydło naturalne lawendowe 

Mydło naturalne  
z migdałami i piżmem 

Olej Arganowy, z certyfikatem ECOCERT ma silne właściwości na-
wilżające, ujędrniające, wygładzające i rewitalizujące. Jest produk-
tem w 100% naturalnym, nieprzetworzonym chemicznie, wolnym 
od środków konserwujących i sztucznych barwników, co sprawia 
że jest idealny nawet dla bardzo wrażliwej skóry. Dzięki obecności 
fitosteroli ma działanie przeciwzapalne i łagodzące, przyśpiesza go-
jenie ran, blizn, rozstępów a także poparzeń np. słonecznych. Jest 
bogatym źródłem tokoferoli i witaminy E, które chronią strukturę 
skóry przed zniszczeniami powodowanymi czynnikami zewnętrz-
nymi. Polecany jest dla każdego rodzaju cery szczególnie dla skóry 
wrażliwej, suchej, alergicznej a także trądzikowej i dojrzałej.

Olej arganowy

Głównym składnikiem kremu jest olej arganowy (ECOCERT), który 
posiada właściwości nawilżające, regenerujące i łagodzące. Wyciąg 
z kasztanowca wzmacnia i uszczelnia naczynia krwionośne, działa 
przeciwobrzękowo i przeciwzapalnie, pomagając zmniejszać zasi-
nienia pod oczami. Zawarta w kremie witamina C doceniana jest 
za swoje właściwości antyoksydacyjne, wspomagające ochronę 
przeciwsłoneczną oraz stymulujące syntezę kolagenu, dodatkowo 
działa przeciwzapalnie oraz rozjaśnia przebarwienia. Krem został 
wzbogacony peptydowym kompleksem przeciwzmarszczkowym 
nowej generacji, który wypełnia od środka zmarszczki mimiczne 
i ujędrnia skórę.

Krem pod oczy z olejkiem arganowym 

W 100% roślinne, zawierające olej arganowy (ECOCERT), olej avo-
cado, olej jojoba, olej ze słodkich migdałów, masło Shea i oliwę z oli-
wek. Łagodzi objawy trądziku, alergii, łuszczycy. Nawilża, ujędrnia, 
wygładza, rewitalizuje. Dzięki obecności fitosteroli, w tym głównie 
spinasterolu ma działanie przeciwzapalne i łagodzące, przyśpiesza 
gojenie ran, blizn, rozstępów a także poparzeń słonecznych. 

Mydło z olejkiem arganowym

Wykonany z najwyższej jakości wyselekcjonowanych 
składników roślinnych. Wyjątkowe połączenie sub-
stancji aktywnych przywraca skórze zdrowy, świeży 
i promienny wygląd. Ma silne działanie nawilżające, uję-
drniające i odżywcze. Wysoka zawartość witaminy E 
i steroli roślinnych chroni skórę przed działaniem szkodli-
wych  czynników zewnętrznych. Składnik kremu - olejek 
arganowy  (ECOCERT) jest bogatym źródłem witaminy 
E i antyoksydantów. Działając łagodząco i regenerująco, 
zapewnia skórze piękny i młody wygląd. Polecany do każ-
dego rodzaju skóry.

Krem do twarzy  
z olejkiem arganowym

Ekskluzywne masło do ciała z olejkiem arganowym (ECO-
CERT), najwyższej jakości wyselekcjonowanymi olejami 
roślinnymi oraz masłem Shea. Jest to wyjątkowe połącze-
nie składników aktywnych, bogatych w witaminy E, D, A 
oraz nienasyconych kwasów tłuszczowych, które gwaran-
tuje skórze odpowiedni poziom nawilżenia, przywracając 
jej jędrność i blask. Dzięki wysokiej zawartości antyok-
sydantów, chroni strukturę skóry przed niekorzystnym 
wpływem czynników zewnętrznych. Zawiera drobinki 
rozświetlające.

Masło do ciała  
z olejkiem arganowym

Ekskluzywny cukrowo-solny peeling do ciała z  olej-
kiem arganowym (ECOCERT). Delikatnie masuje 
skórę, złuszcza martwy naskórek, oczyszcza z tok-
syn, odżywia, ujędrnia, rewitalizuje skórę przywra-
cając jej zdrowy i promienny wygląd. Olej arganowy 
bogaty w witaminę E regeneruje skórę, łagodzi po-
drażnienia, chroni przed niekorzystnym wpływem  
czynników zewnętrznych. Peeling do ciała stanowi ideal-
ną bazę do dalszych zabiegów pielęgnacyjnych.

Peeling do ciała  
z olejkiem arganowym

130 g
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