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Svěží teenka - pleťové tonikum pro
mastnou/problematickou pleť detailní složení
15.10.2020

Ingredients

Lavandula Angustifolia Flower Water BIO (levandulový hydrolát), Mentha Piperita Leaf Water BIO (mátový
hydrolát), Pentylene Glycol (z kukuřice), Potassium Azeloyl Diglycinate (přírodní derivát kyseliny azelaové), Avena Sativa
Kernel Extract (ovesný fermentovaný extrakt), Glycerin, Aqua (voda), Croton Lechleri Resin Extrakt (dračí krev – extrakt z
pryskyřice), Salix Alba Bark Powder (kůra z vrby bílé), Sodium Levulinate (sodná sůl kyseliny levulové), Sodium
Anisate(sodná sůl kyseliny anýzové), Lactobacillus Ferment (laktobacily)

Hydrolát z divoce rostoucí levandule BIO

Koncentrovaný a 100 % čistý hydrolát v BIO kvalitě je získáván destilací kvetoucí natě ručné sbírané divoce rostoucí
levandule. Neobsahuje žádné konzervanty. Čistí a tonizuje všechny typy pokožky, osvěžuje, regeneruje, pomáhá udržovat
pokožku hydratovanou. Zklidňuje podráždění a začervenání. 

Hydrolát z máty peprné BIO

Velmi silný a 100 % čistý hydrolát z máty peprné v BIO kvalitě se svěží typickou mátovou vůni neobsahuje žádné
konzervanty. Je vhodný pro každý typ pleti, zejména pak zklidňuje citlivou, mastnou, problematickou a se sklony k
červenání.  

Pryskyřice stromu kroton (dračí krev) (+ pentylen glykol)

Čistý sušený latex ze stromu kroton (Croton lechleri) má temně rudou barvu a až zázračné hojivé účinky. Pro svou barvu,
léčebnou sílu a tvar semen mu peruánští domorodci začali říkat dračí krev. Využívá se jak vnitřně, tak zevně k léčbě
různorodých nemocí, poranění a neduhů. Vyniká komplexem unikátních vlastností, jako je schopnost výrazně posilovat
imunitu, nastartovat a povzbudit regenerační procesy, hojit zanícené rány i zjizvenou tkáň. Je antiseptický, antibakteriální,
antivirový, antimykotický, dokáže tonizovat a dokonce působí proti stresu. Pomáhá při léčbě nádorů, vředů, hemeroidů,
oparů, popálenin, plísní. 

 Pentylen glykol je alkohol vyráběný z cukrové třtiny nebo kukuřice. Používá se jako rozpouštědlo s výbornými hydratačními
schopnostmi. Je certifikován mezinárodní společností Ecocert jako zcela bezpečný a lze jej použít v přírodní kosmetice. 

Přírodní derivát kyseliny azelaové 

Kyselina azelaová se přirozeně vyskytuje v obilných zrnech a ve stopovém množství také v lidském těle. Tento přírodní
derivát je sloučeninou kyseliny azelaové a aminokyseliny glycinu, která je rozpustná ve vodě a lze ji tak využít i v nižších
koncentracích. Působí antimikrobiálně a pomáhá při léčbě akné, zmírňuje zánětlivou reakci a zarudnutí, reguluje funkci
mazových žláz, zesvětluje hyperpigmentovaná místa a prozařuje a sjednocuje barevný tón pleti, navíc napomáhá hydrataci.  

Extrakt z fermentovaného ovsa (+ probiotika + glukonát vápenatý) 

Extrakt z fementovaného ovsa s probiotickými bakteriemi dokáže na pleti úplné divy. Množství účinných látek, jako jsou
kyselina glykolová nebo mléčná, beta-glukan, fosfolipidy aj., spolu s laktobacily pomáhají v rychlé obnově a regeneraci
buněk. Pokožka je při pravidelném používání rozzářená, hladká, jemná a přitom pevná a pružná. Látka je certifikována
mezinárodní společností Ecocert jako zcela bezpečná a lze ji použít v přírodní kosmetice.

Sodná sůl kyseliny levulové + sodná sůl kyseliny anýzové (+ glycerin + voda) 
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Přirozeně se v rostlinách (kukuřice a fenykl) vyskytující kyseliny se silnými antimikrobiálními účinky. Pozitivně působí na
pleť, jemně voní a zároveň fungují jako přírodní, šetrný konzervant kosmetického výrobku. Látka je certifikována
mezinárodní společností Ecocert jako zcela bezpečná a lze ji použít v přírodní kosmetice.

Kůra z vrby bílé 

Kůra z vrby bílé obsahuje vysoké procento salicinu, což je látka se silnými antimikrobiálními a stahujícími účinky. Pomáhá
odstranit odumřelé kožní buňky a tím pleť nejen čistí, ale také projasní a omladí. v hlubších vrstvách pokožky dokáže
harmonizovat produkci mazu.


