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Bílá noční teenka detailní složení
15.5.2019

Ingredients

Butyrospermum Parkii Butter BIO (bambucké máslo), Zinc Oxide (oxid zinečnatý), Myrica Cerifera Fruit Wax (myrikový
vosk), Simmondsia Chinensis Seed Oil BIO (jojobový olej), Cannabis Sativa Seed Oil (konopný olej), Vitis Vinifera Seed
Oil(hroznový olej), Calophyllum Tacamahaca Seed Oil (tamanu olej), Rosa Canina Seed Extract BIO (extrakt z růže
šípkové), Caprylic/capric Triglyceride (kaprylové/kaprinové triglyceridy), Tocopherol (vitamín E), Nigella Sativa Seed
Extract BIO (extrakt z černého kmínu), Curcuma Longa Root Extract BIO (extrakt z kurkumy), Melaleuca Alternifolia Leaf
Oil (éterický olej tea tree), Lavandula Angustifolia Oil BIO (éterický olej levandule), Cannabidiol (CBD, extrakt z
konopí), Helianthus Annuus Seed Oil (slunečnicový olej), Rosmarinus Officinalis Leaf Extract BIO (extrakt z
rozmarýnu), Limonene*, Linalool*

 * přirozeně obsaženo v éterických olejích

Bambucké máslo natur LZS, BIO

Dokonale pečuje o citlivou pleť, neboť jeho nejčistší podoba získávaná z ořechů stromů Shea tree (máslovník) obsahuje
extrémně vysoký obsah živin, zejména pak allantoinu. Allantoin výrazně podporuje hojení a zklidnění pokožky.

Hroznový olej

Jemný, ale velice výživný olej, který se velmi rychle vstřebává a nezanechává pocit mastnoty. Obsahuje značné množství
vitamínů skupiny B a minerálních látek (Mg, K, P, Ca).

Jojobový olej LZS, BIO

Tento již dlouhodobě vysoce ceněný olej se vyznačuje unikátním poměrem nenasycených mastných kyselin, které dokáží
pleť výborně hydratovat a podpořit v obranyschopnosti. Je ideální i pro tu nejcitlivější a problematickou pokožku.

Konopný olej LZS

Olej dobře známý pro svůj vysoký podíl omega mastných nenasycených kyselin, jež se pyšní mnohými, u podrážděné a
problematické pokožky žádanými, vlastnostmi. Na příklad zvyšují její odolnost a obranyschopnost a navíc ji velmi zdatně
dokáží zregenerovat.

Slunečnicový olej LZS

V tomto případě není přidán cíleně pro své účinky, ale je součástí jednoho z extraktů, a ve výrobku je ho stopové množství.

Tamanu olej LZS

Získává se z jader plodů tropického stromu kalaby obvejčité rostoucí převážně v subsaharské Africe. Vyznačuje se svými
antibakteriálními, antimikrobiálními, antimykotickými a protizánětlivými účinky. Dokáže vyhlazovat staré jizvičky a
pokožku činí odolnější, jemnější, hladší. Má specifickou zemitou vůni.

Oxid zinečnatý

Oxid zinečnatý se v přírodě vyskytuje ve formě minerálu. Svými antibakteriálními, protizánětlivými a mírně stahujícími
účinky výrazně podporuje hojení. Na pokožce vytváří jemný film, který napomáhá její ochraně před škodlivými vnějšími
vlivy (zejména před UV zářením a jeho negativními účinky). Je velmi jemný, nedráždivý a dobře jej snáší i ta nejcitlivější
pleť. My používáme pouze přírodní oxid zinečnatý v nejčistší potravinářské a farmaceutické kvalitě bez nano-částic.
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Myrikový vosk

Vosk získávaný z plodů voskovníku (Myrica pubescent). Využívá se k zahuštění kosmetických výrobků. Pokožku zjemňuje a
napomáhá její hydrataci. 

Extrakt z černého kmínu BIO

Jedna z nejvýživnějších složek, neboť obsahuje více než 100 různých živin, od vitamínů (A, B1, B2, B3, B6, D, E, a F), přes
minerály a prvky (Ca, Mg, Fe, Zn, P,Cu, K) až po nenasycené mastné kyseliny omega 3 a 6. Navíc obsahuje hořčinu nigellin,
která se nikde jinde nevyskytuje.

Extrakt z kurkumy BIO

Velmi často se přidává do produktů určených pro regulaci tvorby akné, a to pro jeho obsah kurkuminu, který má silné
antioxidační, antimikrobiální a antibakteriální účinky.

Extrakt z rozmarýnu BIO

Velmi silný antioxidant, v tomto případě je ho ve výrobku stopové množství, neboť je součástí použitých extraktů. 

Extrakt z růže šípkové BIO

Velmi blahodárný olej s vysokými regeneračními a hojivými schopnostmi také v hlubších vrstvách kůže. Dokáže sjednotit
barevný tón pleti (snižuje hyperpigmentaci), vyhladit jizvičky a eliminovat projevy akné. 

 Poznámka: Čistý šípkový olej je temně oranžový až červený a silně barví. My proto používáme CO2 extrakt z růže šípkové,
který obsahuje méně barviva, ale na účinné látky ještě bohatší.

CBD - Extrakt z konopí (Cannabidiol) + Caprylic/Capric Triglyceride

Velmi účinnou složkou technického konopí je cannabidiol (CBD), který se stal v posledních letech doslova hitem. Má
prokazatelné hojivé účinky na pokožku, zpomaluje její stárnutí, urychluje hojení, účinně snižuje svědění a začervenání.
Používáme 10% CBD v nejpříhodnějším nosném oleji (caprylisu), který pokožku změkčuje. 

Pro zajímavost: Používáme zejména extrakty z rostlin získané tzv. superkritickou extrakcí pomocí CO2. A proč? Protože je
nejčistší a nejúčinnější. K této extrakci se totiž používá nad kritickou teplotu (31 °C) stlačený CO2, který je v tomto stavu
díky své vysoké hustotě schopen až z 95 % rozpouštět a extrahovat účinné látky z rostlinného materiálu, což je násobně víc
než běžným lisováním. Při tomto způsobu extrakce se navíc zbytečně nezvyšuje teplota, která by snižovala kvalitu
získávaných látek a ani není použita žádná chemická látka, která by zanechávala jakékoliv zbytky ve výsledném produktu. Z
použité rostliny se tak získá naprosté maximum účinných látek tou nejšetrnější možnou cestou.

Éterický olej levandule BIO

Extrémně jemný a čistý olej získaný z rostlin rostoucích na úpatích francouzských Alp. Má silné antimikrobiální vlastnosti a
snižuje podráždění.

Éterický olej tea tree

Tento velmi známý éterický olej funguje jako silný imunitní stimulant, proto je využíván při různorodých infekcích
způsobených viry, bakteriemi či houbami.

Přírodní vitamín E čili tocopherol

Vitamín E je poměrně silný antioxidant, pomáhá tedy pokožce vypořádat se s volnými radikály a energií z UV záření. V
přírodních kosmetických výrobcích má díky této vlastnosti funkci konzervantu, neboť prodlužuje jejich životnost.
Používáme tocopherol pouze té nejvyšší kvality, extrahovaný z GMO free slunečnicového oleje.


