ÉRZÉKENY FEJBŐRRE

HAJÁPOLÁS
A TERMÉSZET
ÉRINTÉSE

érzés

ÉRZÉKENY FEJBŐR
TÜNETEK ÉS OKOK
Az arc és a test bőréhez hasonlóan
a fejbőr is hirtelen érzékennyé válhat.
Ez a sérülékeny állapot viszketéssel,
szárazság érzetével, kipirosodással vagy
az érintésre adott túlzott reakcióval együtt
fordulhat elő.
Mi okozza az érzékenységet?
A fejbőr nap mint nap számos
gyengítő körülménynek van kitéve:
szennyezés, stressz, éghajlati tényezők,
allergia vagy agresszív tisztítószerek használata.

GYENGÉD ÁPOLÁS

AZ EGÉSZ CSALÁD SZÁMÁRA
Megalkottuk a COSMOS NATURAL tanúsítvánnyal rendelkező
INSIGHT Sensitive terméksorozatunkat
azok számára, akik fejbőre túlérzékenységben
szenved vagy akik egyszerűen csak fejbőrük
egészségét szeretnék megtartani kíméletes,
azonban hatékony termékek használatával.
Három terméket fejlesztettünk ki, melyeket
az egész család használhatja, a gyermekek is.
A termékeket bőrgyógyászati és nikkel tesztnek
vetettük alá, hogy maximális kíméletességet és
bőrbarát tulajdonságokat biztosíthassunk.
Érzékeny bőrön bőrgyógyászatilag tesztelt.
Nikkel teszt ↓ PPM

SENSITIVE

COSMOS SZABVÁNYMINŐSÉG
ÉS FENNTARTHATÓ KÖRNYEZET
Ezt a nemzetközileg elismert szigorú szabványt öt vezető európai minősítő intézet
fejlesztette ki a természetes és organikus kozmetikumokra. (BDIH – Németország,
COSMEBIO & ECOCERT – Franciaország, ICEA – Olaszország, SOIL-ASSOCIATION –
Egyesült Királyság). A szabvány meghatározza azon követelményeket, amelyeknek az
„organikus” és/vagy „természetes” elnevezéssel ellátott kozmetikai termékeknek meg
kell felelniük.
Célja a fenntartható fejlődés alapelvének alkalmazása a kozmetikum ellátó láncolaton
keresztül, a nyersanyagok jellemzésétől kezdve a késztermék forgalmazásáig.
Szabályai a következők :
organikus gazdálkodásból származó,
a bio-diverzitást tiszteletben tartó
termékek használatának előmozdítása
a természeti erőforrások felelősségteljes
használata, a környezet figyelembe vételével
olyan eljárások és gyártási folyamatok
alkalmazása, amelyek tiszták, tekintettel vannak
az emberi egészségre és a környezetre
a „zöld kémia” koncepciójának integrálása
és fejlesztése
Ennélfogva végső cél a környezetet és bolygónkon az emberek jó egészségét érintő
alapvető kérdések szem előtt tartása, valamint egyre több természetes és organikus
kozmetikum kifejlesztésének előmozdítása.
Ez fontos a fogyasztók tiszteletben tartása végett, akiknek egyértelműen tudniuk kell,
hogy személyesen is szerepet vállalhatnak a fenntartható fejlődésben.

SENSITIVE

Tanúsítványunk:

COSMOS NATURAL
Termékeink számára a
COSMOS NATURAL tanúsítványt választottuk

az összetevők
legalább 98 %-nak
természetes
eredetűnek
kell lennie

a természetes
összetevők
százalékos arányát
a készterméken
kötelező feltüntetni

a termék csomagolására
minimális hangsúlyt
helyezzenek a
csökkentett környezeti
terhelés érdekében

SENSITIVE

Készítményeink magas százalékos arányban tartalmaznak bőr- és környezetbarát nyersanyagokat,
alacsony környezeti terhelés mellett. Ezek közül néhány:
NEM ETOXILÁLT FELÜLETAKTÍV ANYAGOK

NÖVÉNYI EREDETŰ GLICERIN

BŐRBARÁT SŰRÍTŐ ANYAGOK

TERMÉSZETES ILLATANYAGOK

GYENGÉD ÁPOLÓ ANYAGOK

TANÚSÍTVÁNNYAL IGAZOLT ORGANIKUS KIVONATOK

Ezen terméksorozatunk valamennyi tagja tartalmazza az alábbi kivonatokat:

ORGANIKUS TÖK KIVONAT
Cururbita Maxima termés

JELLEMZŐI ÉS JÓTÉKONY TULAJDONSÁGAI
Jelentős aminosav- és ásványi anyag tartalma
biztosítja a fejbőr és a bőr függelékeinek
jó egészségét. A tök termése ezen kedvező
tulajdonsága miatt jól felhasználható.
RUGALMASÍT
Rugalmasító hatása cink tartalmának köszönhető.
A cink olyan ásványi anyag, amely fontos
szerepet játszik a bőrsejtek megfelelő kollagénés elasztin termelésében.
NYUGTAT
Segít elkerülni az irritációkat.

ORGANIKUS BISALMA KIVONAT
Pyrus Cydonia gyümölcs kivonata
JELLEMZŐI ÉS JÓTÉKONY TULAJDONSÁGAI
A legfontosabb kivonatokat a friss gyümölcs héjából
és húsából nyerjük, de ezeket a gyümölcs magja
és levelei is tartalmazzák. A birsalma ezen részeiben
kifejezetten magas a fenolos vegyületek aránya,
melyek tulajdonságai kozmetikai szempontból
az alábbiak szerint foglalhatók össze:
GYULLADÁSGÁTLÓ, NYUGTATÓ
Csökkenti a bőrgyulladást és a bőr hasonló irritációit.
ANTIOXIDÁNS
Semlegesíti a szabad gyököket.

SENSITIVE

Érzékeny bőrön bőrgyógyászatilag tesztelt.
Nikkel teszt ↓ 0,5 PPM

Sampon

Kondícionáló

Pakolás

érzékeny fejbőrre

érzékeny fejbőrre

érzékeny fejbőrre

A bőrrel nagymértékben kompatibilis
készítmény az egész családnak,
a gyermekek számára is alkalmas.
A bőr hidro-lipid rétegét
nem károsítja, nem okoz irritációt.

Megakadályozza a hajszálak
összegubancolódását, a tincseket
jól kezelhetővé teszi. Minden
hajtípusra alkalmas. A hajszálakat
puhává varázsolja és felületüknek
természetes csillogást kölcsönöz.

Speciális összetételének köszönhetően
mélyen táplálja a hajat és védelmet
nyújt az agresszív külső
hatásokkal szemben.
Újra felépíti a hajszál rostjait,
visszaadja fényét.

Használata : Vigyük fel egyenletesen
elosztva a benedvesített hajra.
3/5 percig hagyjuk hatni,
majd alaposan öblítsük le.

Használata: Vigyük fel egyenletesen
elosztva a benedvesített hajra.
5/10 percig hagyjuk hatni,
majd alaposan öblítsük le.

Kiszerelés: 1000 ml - 500 ml – 100 ml

Kiszerelés: 500 ml - 200 ml

Használata: Vigyük fel egyenletesen
elosztva a benedvesített hajra,
majd alaposan öblítsük le.

Kiszerelés: 1000 ml - 500 ml - 100 ml
Organikus tök kivonat:
rugalmassá tesz, nyugtat

Organikus birsalma kivonat:
gyulladásgátló, nyugtató,
antioxidáns hatású
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Az Ön területi képviselője:

