ENCYKLOPEDIA SKŁADNIKÓW NATURALNYCH
Opis składników naturalnych stosowanych w kosmetykach. To bardzo praktyczna encyklopedia dla każdego.
Składnik

CTFA/INCI

Alkohol

Alcohol

Alkohol lanolinowy

Lanolin Alcohol

Olej z Anatto

Anatto

Betaglukan

Betaglucan

Beta - karoten

Helianthus Annuus,
Beta -Carotene

Biotyna

Biotin

Bisabolol

Bisabolol

Borokrzemian sodowowapniowy

Calcium Sodium
Borosilicate

Celuloza

Cellulose

Ceramidy

Ceramide 3

Cetearylowy
Alkohol/Cetearylowy
Siarczan Sodu/Alkohol
Mirystylowy
Kompleks
miedziowo-chlorofilowy

Cetearyl Alcohol/Sodium
Cetearyl Sulfate/Myristyl
Alcohol
Chlorophyllin - Cooper
Complex

Chitosan

Chitosan

CI 77007

CI 77007

Dodecylosiarczan amonu

Ammonium Lauryl
Sulfate

Dwuhydroksyaceton (DHA) Dihydroxyaceton (DHA)
Dwutlenek tytanu

(CI 77891) Titanium
Dioxide

Erytruloza

Erythrulose

Ester wosku pszczelego i
roślinnych alkoholi
tłuszczowych

Behenyl Beeswax,
Stearyl Beeswax

Fiolet manganowy

(CI 77742) Manganese
Violet

Fluorek sodu

Sodium Fluoride

Źródło

Funkcja
działanie dezynfekujące;
otrzymywany z buraków cukrowych;
stanowi naturalny
naturalny składnik wielu ekstraktów
konserwant
pełni rolę stabilizatora w
naturalny składnik wosku lanolinowego
emulsjach
naturalny barwnik,
otrzymywany poprzez gotowanie owoców
kolorujący nieznacznie
arnoty w oliwie z oliwek
na czerwono
chroni komórki skóry i
aktywny składnik drożdży
działa wzmacniająco na
skórę
Dzięki witaminie A skóra
wyciąg z marchewek w oleju
staje się delikatna i
słonecznikowym
gładka. Efekt delikatnej
opalenizny
wzmacnia strukturę
naturalna witamina H
włosów oraz zapobiega
ich rozszczepianiu
działa przeciwzapalnie i
aktywny czynnik pozyskiwany z rumianku
wygładza skórę
pozwala uzyskać efekt
otrzymywany z jedwabiu
nabłyszczający
ułatwia rozprowadzanie
włókno otrzymywane z bambusa
emulsji i daje uczucie
delikatnej skóry
surowiec roślinny,
podobny do tego który
lipidy, strukturąpodobne do tych,
występuje w górnych
którewystępują w skórze,pozyskiwane z
warstwach skóry (aż do
oleju sojowego (z soi nie modyfikowanej
40%). Ceramidy
genetycznie)
podwyższają poziom
wilgotności skóry
składnik wszystkich naturalnych wosków

stabilizuje, nadaje
właściwą konsystencję

naturalny barwnik,
nadaje zielonkawy kolor
nadaje włosom zdrowy
wyciąg z pancerzy morskich skorupiaków, połysk i chroni końcówki
naturalna substancja wzmacniająca
przed rozdwajaniem,
naturalnie dezynfekuje
naturalny pigment,
naturalny barwnik
niebieski
substancja myjąca,
substancja powierzchniowo czynna
działa oczyszczająco,
wytwarzana na bazie oleju kokosowego
wytwarza pianę
otrzymywany poprzez fermentację oleju
naturalny składnik
palmowego lub oleju rzepakowego
samoopalający
ochrona UV i biały
naturalny minerał
pigment
naturalny składnik
otrzymywana z pszenicy
samoopalający
kombinacja z wosku pszczelego i
używany jako naturalny
naturalnego kwasu stearynowego (olej środek zagęszczający w
kokosowy)
emulsjach
nadaje różowy kolor,
używany w
składnik mineralny
kosmetykach
kolorowych
wzmacnia szkliwo i
substancja fluoryzująca
chroni przed próchnicą
otrzymywany z pokrzywy
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Gliceryd sojowy
Glyceryl Stearate Citrate
Glukozyd kaprynowy

Soybean Glyceride

otrzymywany z oleju sojowego

wielowartościowy alkohol estryfikowany z
Glyceryl Stearate Citrate kwasu cytrynowego orazroślinnego kwasu
stearynowego
Caprylyl/Capric
bardzo łagodna substancja powierzchowno
Glucoside
czynna otrzymywana z cukru

wspomaga procesy
naprawcze skóry
naturalny emulgator
substancja myjąca

nawilża i pokrywa
filmem skórę i włosy
Hydroxypropyl Guar
wzmacnia włosy,
otrzymywany z ziaren indiańskiego drzewka,
Guar hydroksypropylowy Hydroxypropyltrimonium
uelastycznia i ułatwia ich
sproszkowany
Chloride
rozczesywanie
Guma kasantanowa
Xanthan Gum
produkowana przez mikroorganizmy
naturalny zagęszczacz
biotechnologicznie otrzymywany czynnik
intensywnie nawilża
Hialuronian sodu
Sodium Hyaluronate
nawilżający
skórę
antyseptyczny,
Melaleuca
Hydrolat drzewa
otrzymywany za pomocą destylacji drzewa
antybakteryjny,
Alternifolia(Tea Tree)
herbacianego
herbacianego
zapobiega tworzeniu się
Water
łupieżu
Citrus Aurantium
Hydrolat z kwiatów
otrzymywany poprzez ekstrakcję z kwiatów oczyszcza skórę, nadaje
Amara(Bitter Orange)
pomarańczy
pomarańczy
świeży kwiatowy zapach
Flower Water
tonizuje, wygładza,
Hydrolat z kwiatów róży Rosa Damascena Flower otrzymywany poprzez ekstrakcję z płatków
nieznacznie ściąga i jest
damasceńskiej
Water
róży
antyseptyczny
działa łagodząco na
Lavandula Angustifolia
Hydrolat z lawendy
wyciąg ze świeżych kwiatów lawendy
skórę, lekko
(Lavander) Flower Water
antyseptyczny
Rosmarinus Officinalis
odświeża, pobudza i
Hydrolat z liści rozmarynu
wyciąg z rozmarynu
(Rosemary) Leaf Water
ożywia skórę
Salvia Officinalis(Sage)
odświeża, oczyszcza i
Hydrolat z liści szałwii
wyciąg z liści szałwii
Leaf Water
działa przeciwzapalnie
otrzymywany poprzez destylację z liści
odświeża ipobudza
Hydrolat z melisy
Melissa Officinalis Water
melisy
skórę
Mentha Piperita
otrzymywany poprzez ekstrakcję z liści
odświeża, ochładza i
Hydrolat z mięty pieprzowej
(Peppermint) Leaf Water
mięty pieprzowej
rozjaśnia skórę
środek ściągający,
Hydrolat z oczaru
Hamamelis Virginiana
wyciąg z kwiatów oczaru wirginijskiego
przeciwzapalny, kojący
wirginijskiego
(Witch Hazel) Water
skórę
Verbena Officinalis
Hydrolat z werbeny
wyciąg ziołowy z werbeny
daje poczucie świeżości
Water
poprawia strukturę
Hydrolizowane białko
Hydrolyzed Wheat
włosów i ułatwia
wyciąg z pszenicy
pszenicy
Protein
rozczesywanie, działa
nawilżająco
daje uczucie
Jedwab
Silk (Serica)
białko otrzymywane z jedwabiu
jedwabiście miękkiej
skóry
wielowartościowy alkohol estryfikowany z
aktywny czynnik o
Kaprynian Glicerolu
Glyceryl Caprylate
kwasu kaprylowego z oleju palmowego/oleju
działaniu
kokosowego
dezynfekującym
otrzymywany z suszonej mszycy Cochenille
nadaje naturalny
Karmin
(CI 754470) Carmine
żyjącej na kaktusach rosnących na pustyni
czerwony kolor
nadaje świeży aromat
pastom do zębów ,
może być stosowany w
Karwon
Carvone
otrzymywany z oleju z zielonej mięty
trakcie leczenia
homeopatycznego (brak
interakcji z lekami
homeopatycznymi)
działa wzmacniąco,
otrzymywana porzez ekstrakcję z ziaren
zatrzymuje wodę i
Kofeina
Caffeine
kawy
stymuluje procesy
zachodzące w skórze
Kokamidopropyl betainy
Coco Betaine
delikatna substancja powierzchniowo
substancja
(betaina kokosowa)
(Cocomidopropyl
czynna wytwarzana z kwasów tłuszczowych powierzchniowo czynna
Glutaminian glukozy

Glucose Glutamate

kombinacja cukruz aminokwasami
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Betaine)
Kokoglukozyd

Coco Glucoside

z kokosa i buraka cukrowego
delikatna substancja powierzchniowo
czynna otrzymywana z kwasu tłuszczowego
(oleju kokosowego) i cukru

substancja myjąca

perłowy połysk w
szamponach do włosów
i w żelach pod prysznic
Kompolimer z oleju z nasion Brassica Campestris
zwiększa trwałość
olejowa mieszanka wyciągów z nasion
kapusty polnej oraz nasion
Aleurites Fordi Oil
połysku błyszczyku na
kapusty polnej i nasion drzewa Tung
drzewa Tung
Copolymer
ustach
matuje skórę i chroni
pochodzenie mineralne, otrzymywany z
Krzemian wapnia
Calcium Silicate
przed
wapnia
zanieczyszczeniami
reguluje nawilżenie
Kwas cytrynowy, Kwas
Citric Acid, Lactic
naturalne, delikatne owocowe kwasy
skóry, wygładza i
mlekowy,Kwas winny
Acid,Tartaric Acid
wzmacnia
roślinny kwas tłuszczowy otrzymywany z
nadaje naturalną
Kwas kokosowy
Coconut Acid
kokosa
konsystencję
używany jako składnik
pudrów sypkich, jako
Kwas krzemowy
Silica
naturalny minerał
środek żelujący, oraz
(silikażel)
środek ścierny w
pastach do zębów
naturalny kwas tłuszczowy otrzymywany z
nadaje naturalną
Kwas mirystynowy
Myristic acid
oleju kokosowego
konsystencję
naturalny kwas tłuszczowy z oleju
nadaje odpowiednią
Kwas palmitynowy
Palmitic Acid
kokosowego
konsystencję
naturalny kwas tłuszczowy otrzymywany z
nadajewłaściwą
Kwas stearynowy
Stearic Acid
oleju kokosowego
konsystencję
przyjazny skórze
oczyszczony naturalny wosk,pozyskiwany z
Lanolina
Lanolin
emulgator, nadaje
wełny owczej
naturalną konsystencję
substancja powierzchniowo czynna
otrzymywana z kombinacji naturalnego
Lauryl Glucoside
Lauryl Glucoside
substancja myjąca
kwasu glutaminowego i naturalnych
kokosowych kwasów tłuszczowych
kombinacja naturalnego kokosowego kwasu
daje uczucie gładkości
Lauroyl Lysine
Lauroyl Lysine
tłuszczowego (oleju kokosowego) i kwasu
i miękkości na ustach
aminowego (oleju roślinnego)
substancja powierzchniowo czynna
otrzymywana z kombinacji naturalnego
Lauroyl Sarcosine
Lauroyl Sarcosine
kokosowego kwasu tłuszczowego
substancja mająca
i sarkozynowych roślinnych kwasów
tłuszczowych
współtworzy system
transportujący
otrzymywana z oleju sojowego (z soi nie
Lecytyna
Lecithin
substancje odżywcze do
modyfikowanej genetycznie)
głębszych warstw skóry,
naturalny emulgator
pielęgnuje i chroni skórę
Mangifera Indica
Masło Mango
wartościowy tłuszcz z owoców mango
pozostawiając na niej
(Mango) Seed Butter
lekki film ochronny
stanowi naturalną
ochronę przed
Butyrospermum Parkii
otrzymywane w procesie tłoczenia z
Masło Shea
promieniami UV oraz
(Shea Butter)
orzeszków drzewa masłowego
sprawia, że skóra staje
się gładka i miękka
pozostawia uczucie
Shorea Stenoptera
otrzymywane z pestek owoców indiańskiego jedwabiście miękkiej
Masło Shorea
Butter
drzewka
skóry i jasny film
ochronny
czerwony wodorost morski występujący
nadaje naturalną
Chondrus Crispus
Mech irlandzki
obficie u południowych wybrzeży Irlandii, konsystencję ołówkowi
(Carrageenan)
znany również jako czerwone algi
do oczu
Menthol
Menthol
otrzymywany z oleju z mięty pieprzowej
chłodzi i odświeża
Mieszanka olejków
(Parfum) Fragrance
mieszanka olejków
nadaje produktom

Kokoglukozyd Dwusterynian Coco Glucoside Glycol
glikolu
Distearate
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eterycznych,destylowanych
z kwiatów, liści, korzeni
i innych partii roślin

eterycznych
Mika

(CI 77820) Mica

naturalny minerał

Miód

(Mel)Honey

miód

Mleko

(Lac) Milk

serwatka = naturalny produkt z mleka

Mleczan cynku

Zinc Lactate

sól cynkowa z kwasu mlekowego

ciekawe, naturalne
zapachy dzięki czystym
olejkom eterycznym
filtr UV, nadaje perłowy
połysk
działa nawilżająco
odświeża, ma działanie
ściągające, utrzymuje
naturalną kwaśność
skóry
o działaniu
antyseptycznym,
wspomaga gojenie się
ran

czynnik nawilżający, otrzymywany z
intensywnie nawilża
pszenicy w drodze fermentacji
otrzymywany poprzez ekstrakcję z korzenia działa wzmacniająco na
Myszopłoch kolczasty
Ruscus Aculeatus
myszopłochu kolczastego
skórę
dzięki olejowi
otrzymywany z orzechów kokosowych w roślinnemu skóra staje
Olej kokosowy
Coconut oil
procesie tłoczenia
się gładka, czysta i
piękna
Olej kokosowy i kwiat
Coconut oil (and) Tiaré nazywany także olejem Monoi Tiaré, wyciąg stanowi ochronę dla
gardenii
Flower
z kwiatów gardenii w oleju kokosowym
skóry
Elaeis Guineensis(Palm)
tłuszcz roślinny pozyskiwany z palmy
nadaje emulsjom
Olej palmowy
Kernel Oil
kokosowej
naturalną konsystencję
otrzymywany przez destylację parą wodną z nadaje łagodny i świeży
Olej parmarozowy
Cymbopogon Martini Oil podsuszonej trawy o nazwie Cymbopogon zapach słodkiej trawy,
Martini
odstresowuje i rozluźnia
Citrus Aurantium Dulcis
naturalny olej otrzymywany ze skórki
nadaje świeży, naturalny
Olej pomarańczowy
(Orange) Oil
pomarańczy
zapach
gęsty olej stosowany do
Ricinus Communis
Olej rycynowy
otrzymywany z nasion bobru
produkcji kosmetyków
(Castor) Seed Oil
kolorowych
działa kojąco,
olej roślinny, specjalna uprawa oleju
Olej rzepakowy
Canola Oil
przeciwzapalnie i
rzepakowego
ochronnie
baza olejowa
Glycine Soja (Soybean) lekki roślinny olej otrzymywany z ziaren soi
Olej sojowy
kosmetyków, dobrze
Oil
(nie modyfikowany genetycznie)
wchłaniany
Helianthus Annuus,
otrzymywany poprzez tłoczenie nasion działanie zmiękczające i
Olej słonecznikowy
(Sunflower) Seed Oil
słonecznika
wygładzające skórę
chroni skórę (ze
względu na wysoką
zawartość witaminy A, E
Persea Gratissima
otrzymywany poprzez tłoczenie nasion
i D i 85% niezbędnych
Olej z awokado
(Avocado) Oil
awokado
kwasów tłuszczowych)
przed utratą wilgotności
i utrzymuje naturalną
równowagę skóry
oczyszcza skórę,
Prunus Persica
otrzymywany poprzez tłoczenie nasion z
Olej z brzoskwini
relaksuje i nadaje jej
(Peach)Kernel Oil
pestek brzoskwini
subtelnego wyglądu
antyseptyczny,
Melaleuca Alternifolia
przeciwdziała
Olej z drzewa herbacianego
naturalny olejek eteryczny
(Tea Tree) Leaf Oil
drobnoustrojom,
przeciwzapalny
Cananga Odorata Flower
otrzymywany poprzez destylację pary
nadaje egzotyczny i
Olej z drzewa ylang ylang
Oil
wodnej kwiatów jagodlinu wonnego
zmysłowy zapach
pielęgnacja skóry dzięki
wysokiej zawartości
Triticum Vulgare(Wheat)
Olej z kiełków pszenicy
otrzymywany z kiełków pszenicy
wartościowych kwasów
Germ Oil
tluszczowych i witaminy
E
Olej z korzenia palczatki Vetiver Zizanoides Root otrzymywany poprzez destylację z korzeni
eteryczy zapach
(wetiwerii)
Oil
palczatki
odświeżający skórę i
Mleczan sodu

Sodium Lactat
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Olej z liści aloesu

Aloe Barbadensis Leaf
Oil

otrzymywany poprzez ekstrakcję aloesu w
oleju sojowym (nie modyfikowany
genetycznie)

Olej z liści Eukaliptusa

Eucalyptus Globulus
Leaf Oil

eteryczny olejek eukaliptusowy
otrzymywany poprzez destylację z parą
wodną

Olej z liści rozmarynu

Rosmarinus
Officinalis(Rosemary)
Leaf Oil

otrzymywany poprzez destylację kwiatów i
gałązek rozmarynu

zmysły
działanie nawilżające i
kojące, silna ochrona
dla skóry
przynosi ulgę mięśniom,
nerwom i łagodzi bóle
stawów oraz dobrze
działa na układ
oddechowy
odświeża i poprawia
koncentrację

odświeża skórę i zmysły
dzięki świeżemu
zapachowi
Menta Piperita
otrzymywany poprzez desylację z parą
odświeża i rozjaśnia
Olej z mięty pieprzowej
(Peppermint) Oil
wodną
skórę
przywraca równowagę,
Calendula Officinalis
otrzymywany poprzezmacerowanie z
działa lekko
Olej z nagietka
Flower Oil
kwiatów nagietka w oliwie z oliwek
przeciwzapalne i gojąco
na rany
olej dobrze się wchłania
i ma lekką konsystencję,
Orbignya Oleifera Seed
Olej z nasion Babassu
otrzymywany z owoców Babassu
nie powoduje
Oil
zanieczyszczeń skóry i
tworzenia się wągrów
wysoka zawartość
(10%) ważnego kwasu
linolenowego,
Olej z nasion czarnej
Ribes Nigrum (Black
otrzymywanypoprzez tłoczenienasion
zapobiega jego
porzeczki
Currant) Seed Oil
czarnej porzeczki
niedoborom w skórze
oraz ekstremalnej
suchości skóry
wartościowy olej
Simmondsia Chinensis
roślinny posiadający
Olej z nasion jojoby
otrzymywanypoprzez tłoczenienasion jojoby
(Jojoba) Seed Oil
wysokimi właściowości
pięlęgnacyjne
Passiflora Incarnata
aktywuje nawilżenie
Olej z nasion męczennicy
olej z męczennicy cielistej i kwas linoleinowy
Seed Oil
skóry
sprawia, że skóra jest
Cocos Nutrifera
otrzymywany przez tłoczenie z orzechów
Olej z orzecha kokosowego
gładka, zadbana i
(Coconut) Extract
kokosowych
piękna
posiada dobre
Macadamia Ternifolia
Olej z orzechów Makadamia
otrzymywany z orzechów Makadamia
właściwości
Seed Oil
wchłaniające
działa wygładzająco i
wzmacniająco na skórę
Prunus Armeniaca
Olej z pestekmoreli
otrzymywany z jąder owoców moreli
dzięki wysokiej
Kernel Oil
zawartości enzymów
naturalnych
łagodzi podrażnienia,
Hippophaea Rhamnoides pomarańczowo-czerwony olej zcennego
Olej z rokitnika zwyczajnego
chroni skórę i przywraca
Oil
owocu rokitnika zwyczajnego
jej równowagę
wygładza skórę,
regeneruje komórki
otrzymywany poprzez ekstrakcję z nasion
Olej z róży piżmowej
Rosa Moschata Oil
skórne, stosowany w
dzikiej róży
emulsjach i produktach
myjących
Santalum Album
otrzymywany poprzez destylację parową z leśny zapach odświeża
Olej z sandałowca
(Sandelwood) Oil
sandałowca
skórę i zmysły
Salvia Officinalis(Sage) otrzymywany poprzez destylację parową z
Olej z szałwii
oczyszcza i tonizuje
Oil
kwiatów i liści szałwii
wspiera ważne funkcje
Oenothera Biennis
skóry, polecany dla
Olej z wiesiołka
otrzymywany z nasion z wiesiołka
(Evening Primrose) Oil
suchej i wrażliwej skóry
przy alergiach
Olej ze słodkich migdałów
Prunus Amygdalus
otrzymywany ze słodkich migdałów
doskonały olej do
Olej z mandarynek

Tangarina (Tangerine) otrzymywany za pomocą tłoczenia na zimno
Oil
z mandarynek
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Dulcis(Sweet Almond)
Oil
Oleinian gliceryny
Oliwa z oliwek

Pantenol

Polyglyceryl-3 Ricinoleate

Proszek z czerwonych alg

Proszek z nasion moreli

Proszek z nasion oliwek
Rycynoleinian cynku
Sodium Cocoyl
Glutamate,Disodium Cocoyl
Glutamate
Sodium Lauryl Sulfoacetate
Sodium Palmitate
Sodium PCA

Sok z liści aloesu

Sorbitol

Sól morska

Sól morska “Flor de Sal”

Smak

Skwalan

Skwalen
Sterole z nasion rzepaku

Glyceryl Oleate

pielęgnacji wrażliwej
skóry
wielowartościowy alkohol estryfikowany z
roślinnego oleinowego kwasu tłuszczowego

naturalny emulgator

odżywia skórę i
pozostawia na niej film
ochronny
działa nawilżająco,
Panthenol/Panthenyl
prowitamina B5,
przyśpiesza gojenie ran,
Ethyl Ether
otrzymywany z kwasu pantotenowego
chroni przed
podrażnieniem skóry
Polyglyceryl-3
połączenie gliceryny i naturalnych kwasów emulgator przyjazny dla
Ricinoleate
tłuszczowych (opartych na oleju rycynowym)
skóry
usuwa martwe części
Lithothamnium
naskórka, przez co cera
otrzymywany z alg czerwonych
Calcareum Powder
staje się czysta i
jedwabiście miękka
usuwa martwe części
Prunus Armeniaca Seed
naskórka, przez co cera
otrzymywany z nasion moreli
Powder
staje się czysta i
jedwabiście miękka
usuwa martwe części
Olea Europaea (Olive)
naskórka, przez co cera
otrzymywany z nasion oliwek
Seed Powder
staje się czysta i
jedwabiście miękka
Zinc Ricinoleate
sól cynkowa z kwasu rycynowego
składnik dezynfekujący
substancja powierzchniowo czynna będąca
Sodium Cocoyl
kombinacją kwasu glutaminowego i
Glutamate,Disodium
substancja myjąca
naturalnych kokosowych kwasów
Cocoyl Glutamate
tłuszczowych
delikatny środek powierzchniowo czynny,
Sodium Lauryl
kombinacja sodu i roślinnego kwasu
substancja myjąca
Sulfoacetate
laurynowego
naturalny kwas tłuszczowy, otrzymywany z
nadaje naturalną
Sodium Palmitate
sodu
konsystencję
bogaty w sól sodową,
czynniknawilżający, otrzymywany z kwasu
Sodium PCA
wspiera elastyczność i
glutaminowego
nawilżenie skóry
działa nawilżająco,
Aloe Barbadensis Leaf świeży żel z rośliny Aloe Vera rosnącej na
chłodząco i kojąco na
Juice
pustyni
skórę
w kremach działa jako
naturalny faktor
nawilżający, w patach
Sorbitol
cukier oparty na mące kukurydzianej
do zębów nadaje smak
naturalnej słodyczy, ale
nie tworzy zagrożenia
próchnicą
nadaje skórze gładkości
i pielęgnuje i oczyszcza,
Sea Salt
naturalna sól morska
stosowana w pielęgnacji
zębów
nadaje skórze gładkości
Sea Salt „Flor de
i pielęgnuje i oczyszcza,
naturalna sól morska
Sal“(Maris Sal)
stosowana w pielęgnacji
zębów
nadaje naturalny i
Flavour
mieszanka naturalnych aromatów i ziół
przyjemny smak
ułatwia rozprowadzenie
emulsji na skórze,
Squalane
otrzymywany z oliwy z oliwek
dobrze się wchłania i
nadaje skórze uczucie
jedwabistej miękkości
aktywny składnik występujący w tłuszczuz
Squalene
wygładza skórę
wątroby ryb
Brassica Campestris
naturalny aktywny czynnik otrzymywany z działanie nawilżające i
Olea Europaea (Olive)
Fruit Oil

otrzymywany poprzez tłoczenie na zimno
oliwek
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(Rapeseed) Sterols

rzepaku

Stearamidopropyl Dimethylamine

Stearamidopropyl Dimethylamine

naturalna odżywka do włosów

Stearynian gliceryny

Glyceryl Stearate

Stearynian Magnezu
Stearynian Potasu

Sucrose Laurate

Talk
Tlenek Chromu Zielony
Tlenek cynku

Tlenek cynku

Tlenki żelaza(CI 77491), (CI
77492), (CI 77499), (CI
77510),(CI 77941)
Tlenochlorek Bizmutu

Tokoferol

Tricaprylin

Trójgliceryd kaprynowy

Trukwa

Uwodniony dwutlenek
krzemu
Uwodorniona lecytyna
Uwodornione glicerydy oleju
palmowego
Uwodorniony olej roślinny
Uwodorniony olej rycynowy
Węglan wapniowy
Witamina C

wielowartościowy alkohol estryfikowany z
roślinnego kwasu stearynowego
otrzymywany z magnezu i naturalnego
kwasu stearynowego

wygładzające skórę
poprawia strukturę
włosów i zdrowie skóry
głowy
naturalny emulgator

nadajewłaściwą
konsystencję
naturalny emulgator i
otrzymywany z Kalium i naturalnego kwasu
Potassium Stearate
środek nadający
stearynowego
konsystencję
łagodna substancja
kombinacja cukru i roślinnego kwasu
Sucrose Laurate
powierzchniowo czynna,
laurylowego
substancja myjąca
stanowi bazę w pudrach
Talc
naturalny minerał
w kosmetykach
kolorowych
(Cl 77288) Chronium
nadaje naturalny zielony
związek żelaza i tlenu
Oxide Green
kolor
naturalna ochrona UV,
Oryzanol
olej otrzymywany z ziaren ryżu
naturalny antyutleniacz
mineralna ochrona
przed promieniami UV w
Zinc Oxide
minerał
słoneczne dni, gojący
rany w kremach dla
dzieci
nadają naturalne kolory:
Iron Oxides(CI 77491),
żółty, czerwony,
(CI 77492), (CI 77499),
związki żelaza i tlenu
czerwonobrązowy,
(CI 77510),(CI 77941)
brązowy i czarny
(Cl 77163)Bismuth
nadaje naturalny zielony
związek żelaza i tlenu
Oxychloride
kolor
zapobiega wolnym
rodnikom i przez to
Tocopherol, Tocopheryl
witamina E otrzymywana z olejów roślinnych wczesnemu starzeniu
Acetate
się skóry, naturalny
antyoksydant
składnik oleju roślinnego, kombinacja
naturalna podstawa
Tricaprylin
naturalnych kwasów tłuszczowych i
olejowa dla emulsji
gliceryny
mieszanka olejów roślinnych; otrzymywana
Caprylic/Capric
naturalna podstawa
z naturalnego kwasu tłuszczowego (oleju
Triglyceride
olejowa w emulsjach
kokosowego) i glicerydu
efekt
peelingujący,usuwa
Luffa Cylindra
suszone i posiekane nasiona owocu trukwy martwe części naskórka
i pozostawia skórę
gładką
stanowi myjące
cząsteczki w pastach do
Hydrated Silica
minerał
zębów oraz cząsteczki
złuszczające
Hydrogenated Lecithin,
otrzymywany z oleju sojowego (nie
wygładza skórę i
Lysolecithin, Lecithin
modyfikowany genetycznie)
wyrównuje zmarszczki
Hydrogenated Palm
nadaje naturalną,
otrzymywane poprzez uwodornianie oleju
glycerides/Hydrogenated
kremową strukturę
kokosowego
Palm Kernel Glycerides
orazstabilizuje
nadaje delikatną,
Hydrogenated Vegetable otrzymywany z oleju palmowego lub oleju
kremową strukturę oraz
Oil
kokosowego
stabilizuje
otrzymywany poprzez uwodnienie oleju
nadaje naturalną
Hydrogenated Castor Oil
rycynowego
konsystencję
drobinki myjące w
Calcium Carbonate
pochodzenie mineralne
pastach do zębów
witamina pozyskiwana
Ascorbyl Palmitate
naturalny antyutleniacz
z olejów roślinnych
Magnesium Stearate
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oczyszczona
naturalna podstawa
i odsolona woda
wszystkich produktów
Euphorbia Cerifa
wosk otrzymywany poprzez estrakcję z
nadaje delikatną
Wosk Candelilla
(Candelilla) Wax
meksykańskiego krzewu
konsystencję
Copernica Cerifera
otrzymywany z liści kopernicji (palmy
nadaje właściwą
Wosk Carnauba
(Carnauba) Wax
brazylijskiej)
konsystencję
Rhus Succedanea Fruit
nazywany także woskiem japońskim,
nadaje konsystencję
Wosk owocowy
Wax
otrzymywany z owoców sumaka jadowitego
kredkom do oczu
chroni i troszczy się o
(Cera Alba) Beeswax
wosk produkowany przez pszczoły
szczególnie wrażliwe
Wosk pszczeli
części skóry
Simmondsia Chinensis
wygładza i delikatnie
Wosk z jojoby
perły (kulki) zrobione z oleju z jojoby
(Jojoba) Wax
peelinguje
nadaje odpowiednią
Simmondsia Chinensis
Wosk z nasion jojoby
tłoczone nasiona jojoby
konsystencję
(Jojoba) Seed Wax
kosmetykom
otrzymywany poprzez ekstrakcję z alg
działa nawilżająco i
Wyciąg z alg
Algae Extract
morskich
antybakteryjnie
wyciąg z niebieskich alg jest otrzymywany działa przeciwzapalnie,
Wyciąg z alg Spirulina
Spirulina Maxima Extract poprzez filtrację połączoną z wypłukiwaniem
nawilżająco i
i później dokładnym oczyszczaniem
oczyszczająco
Maltodextrin, Capsicum otrzymywany poprzez ekstrakcję z owocu
nadaje naturalny
Wyciąg z czerwonej papryki
Frutescens Fruit Extract
czerwonej słodkiej papryki
czerwony kolor
Wyciąg z gałki
Myristica Fragrans
otrzymywany poprzez ekstrakcję z kwiatów odświeża skórę i zmysły
muszkatołowej
(Nutmeg) Extract
gałki muszkatołowej
delikatnym zapachem
działanie
Echinacea Purpurea
otrzymywany poprzez ekstrakcję z z
przeciwzapalne,
Wyciąg z jeżówki purpurowej
Extract
kwiatów i liści jeżówki purpurowej
wzmacniające skórę i
ochronne
naturalny roślinny olej
Theobroma Cacao
otrzymywany poprzez ekstrakcję z nasion
Wyciąg z kakao
nadający skórze
(Cacao) Extract
kakao
cudowną gładkość
Aesculus Hippocastanum
otrzymywany poprzez ekstrakcję z
Wyciąg z kasztana
działa przeciwzapalnie
(Horse Chestnut) Extract
kasztanów
Beta Vulgaris (Beet)Root
sproszkowany ekstrakt z czerwonego
naturalny barwnik, barwi
Wyciąg z korzenia buraka
Extract
buraka
na czerwono
zapobiega
Sól potasowa kwasu
otrzymywany poprzez ekstrakcję z korzenia
podrażnieniom, ma
lukrecjowego
Dipotassium Glycrrhizate
lukrecji
działanie antyalergiczne
(glicyryzynowego)
i przeciwzapalne
Glycyrrhiza Glabra
otrzymywany poprzez ekstrakcję z korzenia działa przeciwzapalnie i
Wyciąg z korzenia lukrecji
(Licorice) Root Extract
lukrecji
uspokajająco
wygładza skórę (dzięki
Daucus Carota (Carrot)
Wyciąg z korzenia marchwi
maceratz marchwi w oleju roślinnym
prowitaminie A) i nadaje
Root Extract
jej lekką opaleniznę
Wyciąg z korzenia
otrzymywany porzez ekstrakcję z korzenia
uspokaja i wygładza
Althea Officinalis Extract
prawoślazu lekarskiego
prawoślazu lekarskiego
skórę
działanie
Wyciąg z krwawnika
Achillea Millefolium
otrzymywany poprzez ekstrakcję
przeciwzapalne
pospolitego
Extract
z krwawnika pospolitego
i gojące rany
działa przeciwzapalnie,
Wyciąg z kwiatów arniki
Arnica Montana Flower otrzymywany poprzez ekstrakcję z kwiatów
gojąco na rany i kojąco
górskiej
Extract
arniki
na skórę
Centaurea Cyanus
otrzymywany poprzez ekstrakcję z kwiatów łagodnie myje i usuwa
Wyciąg z kwiatów bławatka
Flower Extract
bławatka
łupież
Chamomilla Recutita
otrzymywany poprzez ekstrakcję z kwiatów
Wyciąg z kwiatów rumianku
(Matricaria) Flower
wygładza skórę
rumianku
Extract *
Lilium Candidum Flower
Wyciąg z lilii białej
otrzymywany z kwiatów białej lilii
działa nawilżająco
Extract
Citrus Aurantifolia (Lime) otrzymywany poprzez ekstrakcję ze skórki i
Wyciąg z limonki
nawilża i odświeża
Fruit Extract
owocu zielonej limonki
pobudza krążenie,
Tilia Cordata Flower
otrzymywany poprzez ekstrakcję z kwiatów
Wyciąg z lipy
przywraca równowagę i
Extract
lipy
wygładza skórę
Woda

(Aqua) Water
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Malva Sylvestris (Mallow)
wygładza i nieznacznie
otrzymywany poprzez ekkstrakcję z malwy
Extract
ściąga skórę
wspiera krążenie w
skórze, działa
Melia Azadirachta
otrzymywany poprzez ekstrakcję z kory i
Wyciąg z miodli indyjskiej
antybakteryjnie
Extract
liści drzewka neem
i zapobiega tworzeniu
się łupieżu
działa antybakteryjnie i
Commiphora Myrrhy
Wyciąg z mirry
wyciąg otrzymywany z liści mirry
chroni zdrowie jamy
Extract
ustnej
Myrtus Communis
otrzymywany poprzez destylację z liści i
rozjaśnia i stymuluje
Wyciąg z mirtu
Extract
gałązek mirtu
skórę
Prunus Armeniaca Fruit
otrzymywany poprzez ekstrakcję z
Wyciąg z moreli
działa nawilżająco
Extract
suszonych owoców moreli
przywraca równowagę,
Calendula Officinalis
otrzymywanyw drodze maceracji kwiatów
działa lekko
Wyciąg z nagietka
Flower Extract
nagietka
przeciwzapalne i gojąco
na rany
Simmondsia Chinensis otrzymywany poprzez ekstrakcję z nasion
intensywnie nawilża,
Wyciąg z nasion jojoby
(Jojoba) Seed Extract
jojoby
pielęgnuje skórę i włosy
Prunus Amygdalus
pielęgnuje skórę i włosy,
Wyciąg z nasion ze słodkich
proteina otrzymywana z jądra słodkiego
Dulcis(Sweet Almond)
pozostawia na skórze
migdałów
migdała
Oil
ochronny film
zawarte w wyciągu oleje
Wyciąg z orzecha
Cocos Nutrifera
otrzymywany poprzez ekstrakcję z orzecha roślinne chronią skórę i
kokosowego
(Coconut) Extract
kokosowego
nadają uczucie
gładkości
wysoka zawartość
Vaccinium Angustifolium otrzymywany poprzez ekstrakcję z owoców
Wyciąg z owoców borówki
witaminy C ma efekt
(Blueberry) Fruit Extract
borówki
witalizujący dla skórę
nawilża i działa
Wyciąg z owoców
Prunus Persica (Peach)
otrzymywany poprzez ekstrakcję z
łagodząco na skórę i
brzoskwinii
Fruit Extract
suszonych owoców brzoskwini
włosy
dzięki zawartości
kwasów owocowych
Actinida Chinensis (Kiwi)
wspomaga regenerację
Wyciąg z owoców kiwi
otrzymywany poprzez ekstrakcję z kiwi
Fruit Extract
zniszczonych włosów, a
zawarta w nim witamina
C chroni komórki skóry
delikatne owocowe
Rubus Idaeus
Wyciag z owoców malin
otrzymywany poprzez ekstrakcję z malin
kwasy wygładzają i
(Raspberry) Fruit Extract
oczyszczają skórę
Rosa Canina Fruit
otrzymywany poprzez estrakcję z dzikiej
tonizuje i działa
Wyciąg z owoców róży
Extract
róży
łagodząco na skórę
Vanilla Plantifolia Fruit
otrzymywany poprzez ekstrakcję ze
nadaje ciepły, eteryczny
Wyciąg z owoców wanilii
Extract
strączków wanilii
zapach kosmetykom
bogaty w kwas aminowy
otrzymywany poprzez ekstrakcję z liści
Wyciąg z papai
Carica Papaya Extract
i enzymy, odświeża i
papai
pobudza skórę
Capsicum Frutescens
otrzymywany poprzez ekstrakcję (z olejem
Wyciąg z papryki z olejem Fruit Extract, Helianthus
nadaje naturalny
słonecznikowym) z owocu czerwonej
słonecznikowym
Annuus (Sunflower)
czerwony kolor
słodkiejpapryki
Seed Oil
wysoka zawartośćkwasu
Urtica Dioica (Nettle)
otrzymywany poprzez ekstrakcję z liści i
krzemowegonadaje
Wyciąg z pokrzywy
Extract
łodyg pokrzywy
włosom objętości i
stabilności
działa przeciwzapalnie,
Wyciąg z propolisu
Propolis Extract
otrzymywany z kitu pszczelego
antybakteryjnie i gojąco
na rany
Triticum Vulgare (Wheat) otrzymywany poprzez ekstrakcję z kiełków
Wyciąg z pszenicy
pielęgnuje i chroni włosy
Germ Extract
pszenicy
przywraca równowagę,
Wyciąg z rokitnika
Hippophaea Rhamnoides otrzymywany z wyciągu z owoców rokitnika
zapobiega
zwyczajnego
Extract
zwyczajnego
podrażnieniom i koi
skórę
Wyciąg z malwy
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Nasturtium Officinalis
działa nawilżająco i
otrzymywany poprzez ekstrakcję z rzeżuchy
Extract
wygładzająco
Cymbopogon Flexuosus otrzymywany poprzez ekstrakcję z trawy
Wyciąg z trawy cytrynowej
odświeża skórę i zmysły
Extract
cytrynowej = olejek eteryczny
Thymus Vulgaris
Wyciąg z tymianku
otrzymywany poprzez ekstrakcję z tymianku odświeża skórę i zmysły
(Thyme) Extract
antyseptyczny, gojący
rany i posiadający
Salix Alba(Willow) Bark
Wyciąg z wierzby
otrzymywany poprzez ekstrakcję z wierzby właściwość regulowania
Extract
produkcji łoju na skórze
głowy
Camelia Sinensis Leaf
działa kojąco i
Wyciąg z zielonej herbaty
ekstrakt z liści herbaty
Extract
przeciwzapalnie
działa wygładzająco
oraz pochłania nadmiar
tłuszczu w skórze
Equisetum Arvense
Wyciąg ze skrzypu
otrzymywany poprzez ekstrakcję ze skrzypu poprzez zawartość
Extract
wysoko
skoncentrowanego
kwasu krzemowego
ma działanie
Wyciąg ze świetlika
Euphrasia Officinalis
otrzymywany poprzez ekstrakcję ze
uspokajajace,
lekarskiego
Extract
świetlika lekarskiego
ściągające i
wygładzające
naturalny słodzik w
Xylitol
Xylitol
otrzymywany z drewna
pastach do zębów
nadaje niebieski kolor
Żelazocyjanek żelazowy
Ferric Ferrocyanide
naturalny tlenek żelazawy
kolorowym kosmetykom
Wyciąg z rzeżuchy
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