NAJLEPSZE Z NATURY DLA TWOJEJ SKÓRY
100% KOSMETYKI NATURALNE Z CERTYFIKOWANYMI SKŁADAMI

COSNATURE
Cosnature to najwyższej jakości niemieckie kosmetyki naturalne, przyjemnie pachnące owocami, o wysoce
innowacyjnych recepturach dla wymagających klientów.
Kosmetyki do pielęgnacji twarzy, ciała i włosów o doskonałej jakości potwierdzonej niezależnymi testami. Wiele
z produktów otrzymało w testach Fundacji Warentest i Öko-Test, znaki "bardzo dobre" i "dobre". Wszystkie
produkty są odpowiednie dla Wegan.
Wszystkie produkty COSNATURE posiadają certyfikat NATRUE – co oznacza że składy nie zawierają sztucznych
barwników, wazeliny, silikonów, parabenów, PEG-ów, olejów mineralnych ani syntetycznych zagęstników,
jest wolny od etanoloamin, SLS,SLES i EDTA. Nie mają też w swoim składzie substancji pochodzenia od
zwierzęcego, nie są testowane na zwierzętach, a ich opakowanie jest w 100 procentach biodegradowalne.
Do produkcji kosmetyków używane są wyłącznie składniki z upraw ekologicznych bez udziału pestycydów.
W procesach produkcyjnych nie sa używane składniki potencjalnie szkodliwe dla zdrowia.
Największe zalety produktów COSNATURE to :
•
Doskonałe działanie potwierdzone testami Fundacji Warentest i Öko-Test
•
Posiadane certyfikaty eko gwarantującą najwyższą czystość i jakość składów – certyfikat Natrue i Vegan
•
Owocowe zapachy produktów
•
Rewelacyjny stosunek ceny do jakości produktów
COSNATURE z dużym zaangażowaniem oferuje klientom wspaniałe innowacyjne produkty o najwyższej jakości.
W Pulheim-Brauweiler mieści się ultranowoczesna fabryka produkująca kosmetyki o najwyższej
jakości. Ponad 800 wysoko wykwalifikowanych pracowników produkuje w pięciu miejscach w Niemczech,
Francji i Luksemburgu, naturalne produkty najwyższej jakości.
Intensywne badania, nowoczesne technologie produkcji i profesjonalny system zarządzania jakością
zapewniają najwyższą jakość - własny zespół projektowy zapewnia atrakcyjne i nowoczesne wzornictwo
produktów. Własny instytut badawczy oraz bliska współpraca z renomowanymi instytucjami akademickimi
zapewniają wysoką skuteczność i bezpieczeństwo produktów.

COSNATURE Naturalny nawilżający krem na dzień z owocem granatu
Naturalny bogaty w składniki odżywcze krem do twarzy na dzień. Wygładza i pielęgnuje dzięki naturalnemu
organicznemu olejowi z nasion granatu. Kompozycja odżywczych olejków: słonecznikowy, olej ze słodkich
migdałów, jojoba, babassu i koenzymu Q10, wspaniale nawilża skórę, zapewnia ochronę przed wolnymi
rodnikami, wspomaga regenerację komórek. Odpowiedni jako baza pod makijaż. Polecany do wszystkich
typów cery nawet szczególnie wymagającej.
Produkt przebadany dermatologicznie wolny od syntetycznych substancji zapachowych, konserwantów. Nie
zawiera sztucznych barwników, wazeliny, silikonów, parabenów, PEG-ów, olejów mineralnych ani
syntetycznych zagęstników, jest wolny od etanoloamin, SLS,SLES i EDTA. Nie ma w swoim składzie
substancji pochodzenia od zwierzęcego, nie jest testowany na zwierzętach, a jego opakowanie jest w 100
procentach biodegradowalne.
Kluczowe składniki:
 olej z nasion granatu – bogaty, wygładza i odżywia skórę, wspaniale regeneruje i napina skórę,
wykazuje bardzo silne właściwości antyoksydacyjne, ma działanie odmładzające,
przeciwzmarszczkowe i wygładzające dojrzałą skórę, regeneruje uszkodzony naskórek, pielęgnuje
skórę suchą i skłonną do łuszczycy, działa wspomagająco w trądziku zwyczajnym i różowatym.
 Olej słonecznikowy - jako składnik kosmetyczny najkorzystniejszy jest olej słonecznikowy
otrzymywany z ziaren słonecznika, wytłaczanych na zimno, bogaty w kwas linolowy. Wzmacnia
naturalną barierę ochronną skóry, zmiękcza naskórek i regeneruje. Wykazuje działanie
antyoksydacyjne i przeciwzapalne.
 koenzym Q10 - bogaty w wielonienasycone kwasy tłuszczowe (zwłaszcza kwas linolowy) i białka.
Pomaga wspierać struktury komórki, a także redukuje występowanie głębokich zmarszczek oraz przy
regularnym stosowaniu zwiększa nawilżenie skóry.

Sposób użycia:
Zastosuj na dokładnie oczyszczoną skórę (dla uzyskania najlepszych efektów użyj: Naturalna pianka
oczyszczająca 3 w 1 z cytryną i melisą) twarzy, szyi i dekoltu wklepując opuszkami palców.

Wskazówka:
Dla szczególnie wymagającej skóry zalecane jest stosowanie w połączeniu z Naturalne multiwitaminowe
przeciwzmarszczkowe serum z rokitnikiem
Składniki
AQUA , HELIANTHUS ANNUUS SEED OIL, DICAPRYLYL ETHER, GLYCERIN, PRUNUS AMYGDALUS DUL CIS
OIL, CETEARYL ALCOHOL, GLYCERYL STEARATE CITRATE, PUNICA GRANATUM SEED OIL, SIMMONDSIA
CHINENSIS SEED OIL, ORBIGNYA OLEIFERA SEED OIL, GLYCERYL STEARATE, TOCOPHEROL, XANTHAN
GUM, UBIQUINONE, PHYTIC ACID, CITRIC ACID, PARFUM, LIMONENE, ClTRAL, LINALOOL, SODIUM
BENZOATE.

50 ml
EAN : 4260370432122
Cena : 26,99

COSNATURE Naturalny odżywczy krem na noc z owocem granatu
Naturalny bogaty w składniki odżywcze krem do twarzy na noc. Odżywia i regeneruje dzięki
naturalnym organicznym olejom z nasion granatu, babassu i masłu shea. Wygładza i zmniejsza
drobne zmarszczki. Odpowiedni do wszystkich typów cery nawet szczególnie
wymagającej. Produkt przebadany dermatologicznie wolny od syntetycznych substancji
zapachowych, barwników i konserwantów.
Kluczowe składniki:
 olej z nasion granatu – bogaty, wygładza i odżywia skórę, wspaniale regeneruje i napina
skórę, wykazuje bardzo silne właściwości antyoksydacyjne, ma działanie odmładzające,
przeciwzmarszczkowe i wygładzające dojrzałą skórę, regeneruje uszkodzony naskórek,
pielęgnuje skórę suchą i skłonną do łuszczycy, działa wspomagająco w trądziku zwyczajnym
i różowatym.
 olej babassu wytwarzany jest z orzechów palmy, którą uprawia się w Brazylii i Afryce. To
nietoksyczny, niepowodujący podrażnień i nieuczulający olejek, zawiera około 70%
tłuszczów, szczególnie bogaty jest w nienasycone kwasy tłuszczowe. Działa na skórę
nawilżająco, zmiękczająco, zabezpiecza ją tworząc odczuwalny i delikatny film. Działanie
przeciwzmarszczkowe zawdzięcza obecność fitosteroli, stymuluje skórę do regeneracji i
produkcji komórek, natomiast witamina E poprawia ukrwienie skóry. Będąc silnym
antyoksydantem, zapobiega starzeniu się skóry, likwiduje też przebarwienia
 masło shea jest wspaniałym składnikiem o działaniu odżywczym, regenerującym i
natłuszczającym. Zapobiega procesom starzenia, odmładza skórę dzięki dużej zawartości
naturalnych witamin i kwasów tłuszczowych.
Sposób użycia:
Zastosuj na dokładnie oczyszczoną skórę twarzy, szyi i dekoltu wklepując opuszkami palców.
Wskazówka:
Dla uzyskania najlepszych efektów użyj: Naturalna pianka oczyszczająca 3 w 1 z cytryną i melisą.
Składniki
AOUA, GLYCERIN, HE LIANTHUS ANNUUS SEED OIL, ORBIGNYA OLEIFERA SEED OIL, PERSEA
GRATISSIMA OIL, DICAPRYLYL ETHER, CAPRYLIC/CAPRIC, TRIGLYCERIDE, CETEARYL
ALCOHOL, SIMMONDSIA CHINENSIS SEED OIL, GLYCERYL STEARATE CITRATE, PUNICA
GRANATUM SEED OIL, BUTYROSPERMUM PARKIl BUTTER, GLYCERYL STEARATE, TOCOPHEROL,
UBIQUINONE, PARFUM, LIMONENE, CITRAL, LINALOOL, SODIUM BENZOATE

50 ml
EAN : 4260370432146
Cena : 26,99

COSNATURE Naturalny krem DETOX na dzień z zieloną herbatą
Seria kosmetyków naturalnych DETOX to skuteczna pielęgnacja regeneracyjna, idealna dla zmęczonej skóry.
Minimalizuje szkodliwy wpływ zanieczyszczonego środowiska i szkodliwych substancji na skórę. Działa
detoksykująco i stymulująco na komórki, dzięki czemu skóra staje się jędrna i pełna blasku.
KLUCZOWE SKŁADNIKI AKTYWNE
Główny składnik aktywny to innowacyjny BioDToxTM składający się z ekstraktów z cytryny, brokułów i aloesu.
Dzięki właściwościom antyoksydacyjnym i ochronnym aktywuje naturalne procesy regeneracji skóry. Skóra jest
chroniona przed szkodliwymi wpływami zewnętrznymi, takimi jak wolne rodniki.
Formuła kremu została wzbogacona o ekstrakt z organicznej zielonej herbaty pochodzącej z kontrolowanych
upraw organicznych i witaminę E, dzięki której komórki są wzmocnione i tym samym bardziej odporne na
czynniki stresowe.

Ekstrakt z zielonej herbaty, otrzymywany z ekologicznie uprawianych liści rośliny Camellia Sinensis, znanej jako
bogate źródło cennych składników, a szczególnie ze względu na jej właściwości łagodzące. Ekstrakt daje
spektakularny efekt odświeżenia i regeneracji szczególnie w przypadku zmęczonej, przesuszonej skóry.
Ponadto, jest bogaty w naturalne „łapacze” rodników, które chronią skórę przed szkodliwymi czynnikami
środowiskowymi i przedwczesnym starzeniem się, poprzez swoją funkcję przeciwutleniającą.
Kompleks cennych olejków pielęgnacyjnych: z nasion drzewa moringa, marula, pestek moreli i oleju jojoba wspomaga
odzyskanie elastyczności skóry oraz zapewnia efekt jedwabistej, promiennej skóry pełnej witalności!

Olej moringa polecany jest w celu zmiękczania i nawilżania skóry. Zawarte w nim nienasycone kwasy
tłuszczowe wzmacniają barierę ochronną skóry, zapobiegają "ucieczce" wody ze skóry, poprawiając poziom jej
nawilżenia oraz działają łagodząco i odżywczo. Poza tym aktywizują procesy regeneracyjne uszkodzonej bariery
lipidowej naskórka oraz niwelują stany zapalne i stabilizują metabolizm skóry.

Olej marula posiada lekką konsystencję i polecany jest do pielęgnacji każdego typu skóry. Ceniony jest za silne
działanie nawilżające, ujędrniające oraz regenerujące. Dzięki wysokiemu stężeniu witaminy E oraz C i działaniu
antyoksydacyjnym świetnie sprawdza się w przypadku skóry zmęczonej, przesuszonej, wykazuje też działanie
antybakteryjne. Znakomicie się wchłania, wzmacnia barierę lipidową skóry.

Olej z pestek moreli nawilża i wygładza skórę, ogranicza powstawanie zmarszczek i zmian w jej strukturze.
Bogaty w GLA – kwas gamma linolowy, który pomaga w utrzymaniu właściwej wilgotności i jędrności skóry.
Obecność witamin A i E sprawia, że olej morelowy naturalnie opóźnia oznaki starzenia, takie jak zmarszczki
mimiczne, utrata jędrności czy matowienie cery. Olejek wykazuje również skuteczne właściwości
przeciwzapalne. Posiada także właściwości przeciwutleniające, które pomagają niwelować szkody,
powodowane przez wolne rodniki. Bardzo dobrze się wchłania. Poprawia wygląd szarej, zmęczonej cery,

Olej jojoba - ujędrnia skórę, jest naturalnym antyoksydantem – chroni skórę przed działaniem wolnych
rodników i zapobiega przedwczesnym procesom starzenia. Dostarcza skórze cenne składniki odżywcze,
wspomaga regenerację skóry.
Sposób użycia:
Zastosuj rano wklepując krem opuszkami palców w skórę twarzy, szyi i dekoltu.
Wskazówka:
Dla uzyskania najlepszych efektów pielęgnacyjnych zalecane jest stosowanie w połączeniu z Naturalny krem detox na
noc z zieloną herbatą


INGREDIENTS: AQUA • GLYCERIN • HELIAN- THUS ANNUUS SEED OIL • CETEARYL ALCOHOL • CAPRYLIC/CAPRIC
TRIGLYCERIDE • COCO-CAPRY- LATE/CAPRATE • GLYCERYL STEARATE CITRATE • PRUNUS ARMENIACA KERNEL
OIL • SIMMONDSIA CHINENSIS SEED OIL • GLYCERYL STEARATE • PRO- PANEDIOL • SCLEROCARYA BIRREA SEED
OIL • MORINGA OLEIFERA SEED OIL • ALOE BARBA- DENSIS LEAF EXTRACT • CAMELLIA SINENSIS LEAF EXTRACT
• BIOFLAVONOIDS • BRASSICA OLERA- CEA ITALICA EXTRACT • TOCOPHEROL • XANTHAN GUM • PHYTIC ACID
• CITRIC ACID • PARFUM • LINALOOL • GERANIOL • LIMONENE • ALCOHOL • SODIUM BENZOATE.

50 ml
EAN : 4260370433365
Cena : 39,99

COSNATURE Naturalny krem DETOX na noc z zieloną herbatą
Seria kosmetyków naturalnych DETOX to skuteczna pielęgnacja regeneracyjna, idealna dla zmęczonej skóry.
Minimalizuje szkodliwy wpływ zanieczyszczonego środowiska i szkodliwych substancji na skórę. Działa
detoksykująco i stymulująco na komórki, dzięki czemu skóra staje się jędrna i pełna blasku.

KLUCZOWE SKŁADNIKI AKTYWNE
Główny składnik aktywny to innowacyjny BioDToxTM składający się z ekstraktów z cytryny, brokułów i aloesu.
Dzięki właściwościom antyoksydacyjnym i ochronnym aktywuje naturalne procesy regeneracji skóry. Skóra jest
chroniona przed szkodliwymi wpływami zewnętrznymi, takimi jak wolne rodniki.
Formuła kremu została wzbogacona o ekstrakt z organicznej zielonej herbaty pochodzącej z kontrolowanych upraw
organicznych i witaminę E, dzięki której komórki są wzmocnione i tym samym bardziej odporne na czynniki
stresowe.

Ekstrakt z zielonej herbaty, otrzymywany z ekologicznie uprawianych liści rośliny Camellia Sinensis, znanej jako
bogate źródło cennych składników, a szczególnie ze względu na jej właściwości łagodzące. Ekstrakt daje
spektakularny efekt odświeżenia i regeneracji szczególnie w przypadku zmęczonej, przesuszonej skóry. Ponadto,
jest bogaty w naturalne „łapacze” rodników, które chronią skórę przed szkodliwymi czynnikami środowiskowymi i
przedwczesnym starzeniem się, poprzez swoją funkcję przeciwutleniającą.
Kompleks cennych olejków pielęgnacyjnych: z nasion drzewa moringa, marula, pestek moreli i oleju jojoba wspomaga
odzyskanie elastyczności skóry oraz zapewnia efekt jedwabistej, promiennej skóry pełnej witalności!

Olej moringa polecany jest w celu zmiękczania i nawilżania skóry. Zawarte w nim nienasycone kwasy tłuszczowe
wzmacniają barierę ochronną skóry, zapobiegają "ucieczce" wody ze skóry, poprawiając poziom jej nawilżenia oraz
działają łagodząco i odżywczo. Poza tym aktywizują procesy regeneracyjne uszkodzonej bariery lipidowej naskórka
oraz niwelują stany zapalne i stabilizują metabolizm skóry.

Olej marula posiada lekką konsystencję i polecany jest do pielęgnacji każdego typu skóry. Ceniony jest za silne
działanie nawilżające, ujędrniające oraz regenerujące. Dzięki wysokiemu stężeniu witaminy E oraz C i działaniu
antyoksydacyjnym świetnie sprawdza się w przypadku skóry zmęczonej, przesuszonej, wykazuje też działanie
antybakteryjne. Znakomicie się wchłania, wzmacnia barierę lipidową skóry.

Olej z pestek moreli nawilża i wygładza skórę, ogranicza powstawanie zmarszczek i zmian w jej strukturze. Bogaty
w GLA – kwas gamma linolowy, który pomaga w utrzymaniu właściwej wilgotności i jędrności skóry. Obecność
witamin A i E sprawia, że olej morelowy naturalnie opóźnia oznaki starzenia, takie jak zmarszczki mimiczne, utrata
jędrności czy matowienie cery. Olejek wykazuje również skuteczne właściwości przeciwzapalne. Posiada także
właściwości przeciwutleniające, które pomagają niwelować szkody, powodowane przez wolne rodniki. Bardzo
dobrze się wchłania. Poprawia wygląd szarej, zmęczonej cery,.

Masło Shea jest wspaniałym składnikiem o działaniu odżywczym, regenerującym i natłuszczającym. Zapobiega
procesom starzenia, odmładza skórę dzięki dużej zawartości naturalnych witamin i kwasów tłuszczowych.
Sposób użycia:
Zastosuj rano wklepując krem opuszkami palców w skórę twarzy, szyi i dekoltu.
Wskazówka:
Dla uzyskania najlepszych efektów pielęgnacyjnych zalecane jest stosowanie w połączeniu z Naturalny krem detox na
dzień z zieloną herbatą


INGREDIENTS: AQUA • COCO-CAPRYLATE/ CAPRATE · BUTYROSPERMUM PARKII BUTTER • GLYCERIN • CETEARYL
ALCOHOL • GLYCERYL STEARATE CITRATE • CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLY- CERIDE • PRUNUS ARMENIACA KERNEL OIL •
SIMMONDSIA CHINENSIS SEED OIL • PROPANE- DIOL • MORINGA OLEIFERA SEED OIL • SCLE- ROCARYA BIRREA
SEED OIL • GLYCERYL STEA- RATE • ALOE BARBADENSIS LEAF EXTRACT • CAMELLIA SINENSIS LEAF EXTRACT • BIOFLAVONOIDS • BRASSICA OLERACEA ITALICA EXTRACT • TOCOPHEROL • XANTHAN GUM • HE- LIANTHUS ANNUUS
SEED OIL • CITRIC ACID • PHYTIC ACID • PARFUM • LINALOOL • GERANIOL • LIMONENE • ALCOHOL • SODIUM BENZOATE.

50 ml
EAN : 4260370433389
Cena : 39,99

COSNATURE Naturalny ujędrniający krem pod oczy z owocem granatu
Formuła kremu została opracowana do skutecznej i delikatnej pielęgnacji, wrażliwej i cienkiej skóry w okolicy
oczu. Naturalny krem pod oczy, który wspaniale ujędrnia i pielęgnuje delikatną skórę. Zawiera olej z nasion
granatu, olejek migdałowy oraz koenzym Q10. Skóra wokół oczu staje się napięta, wygładzona i rozświetlona.
Odpowiedni dla osób noszących szkła kontaktowe. Odpowiedni do wszystkich typów cery nawet szczególnie
wymagającej. Produkt przebadany dermatologicznie wolny od syntetycznych substancji zapachowych, barwników i
konserwantów.
Kluczowe składniki:
 olej z nasion granatu – bogaty, wygładza i odżywia skórę, wspaniale regeneruje i napina skórę, wykazuje
bardzo silne właściwości antyoksydacyjne, ma działanie odmładzające, przeciwzmarszczkowe i wygładzające
dojrzałą skórę, regeneruje uszkodzony naskórek, pielęgnuje skórę suchą i skłonną do łuszczycy, działa
wspomagająco w trądziku zwyczajnym i różowatym.
 koenzym Q10 - bogaty w wielonienasycone kwasy tłuszczowe (zwłaszcza kwas linolowy) i białka. Pomaga
wspierać struktury komórki, a także redukuje występowanie głębokich zmarszczek oraz przy regularnym
stosowaniu zwiększa nawilżenie skóry.
 olejek ze słodkich migdałów jest szczególnie zalecany dla skóry wrażliwej, dzięki swoim właściwościom
wygładzającym, nawilżającym, uspakajającym, chroni i leczy nawet najbardziej wrażliwą skórę. Jest uważany
za bogate źródło substancji przeciwstarzeniowych, ponieważ ma zdolność wypełniania zmarszczek. Nawilża
skórę czyniąc ją bardziej miękką, pomaga pozbyć się zmarszczek w naturalny sposób. Olej migdałowy
zawiera szereg naturalnych substancji odżywczych, takich jak proteiny, sole mineralne oraz witaminy A, E, D i
z grupy B. Witaminy A i E zaliczane są do „witamin młodości”, które pozytywnie wpływają na jędrność i
elastyczność skóry, opóźniając procesy starzenia. Witamina D chroni skórę od negatywnych czynników
zewnętrznych, zaś witaminy z grupy B zapobiegają odwodnieniu komórek. Olej migdałowy zawiera również
duże ilości kwasu linolowego i oleinowego, które zmiękczają naskórek i wzmacniają lipidową barierę
ochronną skóry.
Sposób użycia:
Rano i wieczorem nałóż krem na skórę wokół oczu i delikatnie masuj okrężnymi ruchami aż do całkowitego
wchłonięcia.
Wskazówka:
Dla uzyskania najlepszych efektów stosuj także Naturalna multi-odżywcza maska do twarzy z rokitnikiem. Krem
pod oczy doskonale sprawdza się też jako kosmetyk pielęgnujący delikatne okolice wokół ust.
Składniki
AQUA GLYCERIN HELIANTHUS ANNUUS SEED OIL, SIMMONDSIA CHINENSIS SEED OIL, CETEARYL ALCOHOL,
PRUNUS AMYGDALUS DULCIS OIL, GLYCERYL STEARATE CITRATE, DICAPRYLYL ETHER, PUNICA GRANATUM SEED
OIL, ORBIGNYA OLEIFERA SEED OIL, GLYCERYL STEARATE, TOCOPHEROL, XANTHAN GUM, UBIQUINONE, PHYTIC
ACID, CITRIC ACID, SODIUM BENZOATE

15 ml
EAN : 4260370432160
Cena : 23,99

COSNATURE Naturalny nawilżający lekko koloryzujący krem z nagietkiem
Intensywnie nawilżający krem do twarzy, zapobiega utracie wilgoci. Zawiera olej z organicznego nagietka, olej
migdałowy, olej słonecznikowy, olej babassu i witaminę E które wspierają naturalne funkcje skóry. Odbijające światło
pigmenty sprawiają, że skóra wygląda gładko i jednolicie, drobne niedoskonałości są optycznie zniwelowane a skóra
pozostaje matowa. Krem bardzo dobrze się wchłania, nadaje skórze delikatny zdrowy odcień. Odpowiedni do
wszystkich typów cery. Produkt przebadany dermatologicznie wolny od syntetycznych substancji zapachowych,
barwników i konserwantów.
Kluczowe składniki:
 olej z nagietka ma właściwości łagodzące, lecznicze, przeciwzapalne, antybakteryjne oraz
przeciwwirusowe. Przyspiesza odnowę naskórka, jest bogaty w beta-karoten,
 olejek ze słodkich migdałów jest szczególnie zalecany dla skóry wrażliwej, dzięki swoim właściwościom
wygładzającym, nawilżającym, uspakajającym, chroni i leczy nawet najbardziej wrażliwą skórę. Jest uważany za
bogate źródło substancji przeciwstarzeniowych, ponieważ ma zdolność wypełniania zmarszczek. Nawilża skórę
czyniąc ją bardziej miękką, pomaga pozbyć się zmarszczek w naturalny sposób. Olej migdałowy zawiera szereg
naturalnych substancji odżywczych, takich jak proteiny, sole mineralne oraz witaminy A, E, D i z grupy B.
Witaminy A i E zaliczane są do „witamin młodości”, które pozytywnie wpływają na jędrność i elastyczność
skóry, opóźniając procesy starzenia. Witamina D chroni skórę od negatywnych czynników zewnętrznych, zaś
witaminy z grupy B zapobiegają odwodnieniu komórek. Olej migdałowy zawiera również duże ilości kwasu
linolowego i oleinowego, które zmiękczają naskórek i wzmacniają lipidową barierę ochronną skóry.
 Witamina E (Tocopherol) - substancja o działaniu antyoksydacyjnym (przeciwutleniającym), hamuje procesy
starzenia się skóry wywoływane np. promieniowaniem UV lub dymem papierosowym. Jest doskonałym
czynnikiem hamującym rodnikowe utlenianie lipidów w naskórku i skórze właściwej. Witamina E wykazuje
zdolność wbudowywania się w struktury lipidowe błon komórkowych, dzięki czemu wzmacnia barierę
naskórkową. Wzmocnienie bariery naskórkowej nie tylko utrudnia wnikanie substancji obcych i zapobiega
podrażnieniom, ale także hamuje TEWL (transepidermalną utratę wody) dzięki czemu wpływa na poprawę
nawilżenia skóry. Zapobiega powstawaniu stanów zapalnych, wzmacnia ściany naczyń krwionośnych i poprawia
ukrwienie skóry.
Sposób użycia:
Zastosuj na dokładnie oczyszczoną skórę twarzy, szyi i dekoltu wklepując opuszkami palców.
Wskazówka:
Dla szczególnie wymagającej skóry zastosuj najpierw krem na dzień którego stale używasz.
Składniki
AOUA, HELIANTHUS ANNUUS SEED OIL, ALCOHOL, DICAPRYLYL ETHER, GLYCERIN, PRUNUS AMYGDALUS DULCIS OIL,
CETEARYL ALCOHOL, TALC, GLYCERYL STEARATE CITRATE, ORBIGNYA OLEIFERA SEED OIL, SIMMONDSIA CHINENSIS
SEED OIL, GLYCERYL STEARATE, CALENDULA OFFICINALIS FLOWER EXTRACT, TOCOPHEROL, XANTHAN GUM,
PARFUM, LINALOOL, LIMONENE, CITRONELLOL, SODIUM BENZOATE, PHYTIC ACID, ZWIĄZKI ŻELAZA I TLENU
naturalnie występujące minerały: CI 77491-TLENEK ŻELAZA, czerwień żelazowa, czerwonobrązowy naturalny pigment,
Cl 77492 – TLENEK ŻELAZA ŻÓLTY, Cl 77499 – TLENEK ŻELAZA CZARNY, CI 77891 – DWUTLENEK TYTANU, mineralny
filtr UV oraz naturalny biały pigment

50 ml
EAN : 4260370432221
Cena : 26,99

COSNATURE Naturalny łagodzący krem do skóry wrażliwej z melisą i oczarem wirginijskim
Krem o właściwościach łagodzących do skóry wrażliwej, zawiera ekstrakty z melisy i oczaru wirginijskiego, masło shea
oraz witaminę E. Wspaniale pielęgnuje wrażliwą i delikatną skórę.
Koi i łagodzi, zmniejsza podrażnienia skóry jednocześnie ją odżywiając. Polecany do skóry szczególnie wrażliwej i
delikatnej. Produkt przebadany dermatologicznie wolny od syntetycznych substancji zapachowych, barwników i
konserwantów.
Kluczowe składniki:
 ekstrakt z melisy lekarskiej skutecznie łagodzi podrażnienia oraz przynosi ulgę zmęczonej skórze, chroni ją przed
działaniem wolnych rodników. Posiada właściwości regenerujące, uspakajające oraz odświeżające chroni przed
szkodliwym działaniem promieni słonecznych.
 ekstrakt z oczaru wirginijskiego usuwa nadmiar sebum ze skóry, ale jednocześnie świetnie ją nawilża. Składniki
zawarte w roślinie zapobiegają utracie wody z komórek i zapewniają nawilżenie w zewnętrznych warstwach
skóry. Zmniejsza widoczność pajączków dzięki zawartości tanin, które zwężają naczynia krwionośne oraz
redukują stan zapalny i opuchnięcia. Regularne stosowanie kosmetyków z oczarem wirginijskim redukuje trądzik
i zapobiega tworzeniu się nowych wyprysków. Składnik ten działa ściągająco, przeciwzapalnie i ogranicza
produkcję sebum przez skórę. Jest delikatny dla skóry, nie powoduje powstawania podrażnień. Dodatkowo
zmniejsza rozszerzone pory, przez co skóra staje się gładsza.
 masło shea jest wspaniałym składnikiem o działaniu odżywczym, regenerującym i natłuszczającym. Zapobiega
procesom starzenia, odmładza skórę dzięki dużej zawartości naturalnych witamin i kwasów tłuszczowych.
 Witamina E (Tocopherol) - substancja o działaniu antyoksydacyjnym (przeciwutleniającym), hamuje procesy
starzenia się skóry wywoływane np. promieniowaniem UV lub dymem papierosowym. Jest doskonałym
czynnikiem hamującym rodnikowe utlenianie lipidów w naskórku i skórze właściwej. Witamina E wykazuje
zdolność wbudowywania się w struktury lipidowe błon komórkowych, dzięki czemu wzmacnia barierę
naskórkową. Wzmocnienie bariery naskórkowej nie tylko utrudnia wnikanie substancji obcych i zapobiega
podrażnieniom, ale także hamuje TEWL (transepidermalną utratę wody) dzięki czemu wpływa na poprawę
nawilżenia skóry.
Sposób użycia:
Rano i wieczorem nałóż krem na dokładnie oczyszczoną skórę twarzy, szyi i dekoltu. Delikatnie wklepuj opuszkami
palców aż do całkowitego wchłonięcia.
Wskazówka:
Dla wymagającej, suchej i zmęczonej skóry 2-3 razy w tygodniu zastosuj jako uzupełnienie pielęgnacji Naturalne
multiwitaminowe przeciwzmarszczkowe serum z rokitnikiem.

Składniki
AQUA, GLYCERIN, CETEARYL ALCOHOL, CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE, COCO-CAPRYLATE/CAPRATE, HELIANTHUS
ANNUUS SEED OIL, BUTYRO- SPERMUM PARKI BUTTER, SIMMONDSIA CHINENSIS SEED OIL, GLYCERYL STEARATE
CITRATE, ORBIGNYA OLEIFERA SEED OIL, GLYCERYL STEARATE, PRUNUS AMYGDALUS DULCIS
OIL, TOCOPHEROL, GLYCINE SOJA OIL, ALCOHOL, XANTHAN GUM, CALENDULA OFFICINALIS FLOWER
EXTRACT, HAMAMELIS VIRGINIANA LEAF EXTRACT, PHYTIC ACID, MELISSA OFFICINALIS LEAF EXTRACT, SODIUM
BENZOATE, CITRIC ACID, PARFUM, BENZYL SALICYLATE, GERANIOL, LIMONENE, LINALOOL

50 ml
EAN : 4260370432207
Cena :26,99

COSNATURE Naturalny krem do twarzy z solanką i rumiankiem MED
Seria MED przeznaczona jest dla osób o szczególnie wymagającej skórze. Kosmetyki z tej linii mają w składzie Naturalną
Solankę, która słynie ze swoich wspaniałych właściwości terapeutycznych działających szczególnie kojąco w przypadku
dolegliwości skórnych. Naturalna Solanka pochodząca z podziemnych źródeł powstaje w wyniku odkładania się soli morskiej i
wyróżnia się najwyższym stopniem czystości. Oprócz soli, solanka zawiera wiele cennych minerałów i jest bogata w
mikroelementy. Solanka jest produktem w całości naturalnym. Jej bogactwo mineralne jest efektem procesów zachodzących w
jej złożu, zawiera ponad 100 minerałów i mikroelementów. Dzięki wyciągowi z kwiatów organicznego rumianku pochodzącego z
kontrolowanych upraw organicznych, krem wspomaga regenerację podrażnionej skóry i chroni skórę przed szkodliwym
wpływem środowiska. Bogate w składniki odżywcze masło shea oraz poczwórny kompleks fito-olejów: z wiesiołka, jojoba, z
awokado, z pestek słonecznika, wpływają pozytywnie na stan skóry, regulują nawilżenie i poprawiają jej elastyczność.
Formuła kremu zawiera cenne składniki o właściwościach łagodzących, skomponowanych tak, aby zapewnić jak najlepszą
pielęgnację dl a dla wrażliwej i suchej skóry skłonnej do podrażnień. Dzięki zawartości kwasu hialuronowego zapobiega utracie
wody oraz zmniejsza uczucie napięcia i swędzenia skóry. Polecany dla osób cierpiących na łuszczycę oraz AZS.
Kluczowe składniki:
8% Naturalna Solanka łagodzi podrażnienia, dostarcza szereg substancji odżywczych pozwalających utrzymać skórę w
naturalnej równowadze. Krem wspaniale nawilża, zapewnia skórze przyjazny poziom pH, zachowuje naturalny, ochronny
płaszcz kwasowy skóry a także przeciwdziała utracie wilgoci.
Wyciąg z kwiatów rumianku – składnik zmiękczający szorstką i suchą skórę, zawiera witaminy C i PP. Dzięki właściwościom
kojącym, łagodzącym, odświeżającym ma szerokie zastosowanie w kosmetyce. Działa przeciwzapalnie (dzięki zawartości
azulenu), antybakteryjnie, przeciwalergicznie i łagodzi podrażnienia. Zmniejsza obrzęki, zmiękcza, poprawia koloryt skóry,
ujędrnia i delikatnie wybiela skórę.
Olej z awokado to bogate źródło 7 istotnych witamin: A,B,D,E,H,K,PP, kwasu foliowego i minerałów: magnezu, manganu,
żelaza, fosforu, potasu, sodu, cynku oraz skwalenu. Łagodzi podrażnienia oraz działa przeciwzapalnie. Bardzo łatwo
przyswajalny przez skórę. Działa kojąco oraz odżywczo. Jest to olej bogaty w kwasy tłuszczowe Omega-9 i Omega-6, które
wzmacniają naturalną barierę ochronną skóry, dzięki czemu skóra sucha i zniszczona jest zregenerowana i nie traci wilgoci.
Olej słonecznikowy otrzymywany z ziaren słonecznika, wytłaczanych na zimno, bogaty w kwas linolowy. Wzmacnia naturalną
barierę ochronną skóry, zmiękcza naskórek i regeneruje. Wykazuje działanie antyoksydacyjne i przeciwzapalne.
Olejek jojoba jest jedną z najcenniejszych substancji w kosmetyce. Odżywia, zmiękcza, nawilża i natłuszcza skórę i włosy.
Skóra staje się gładka i miła w dotyku już po pierwszym użyciu. Swoją budową chemiczną jest zbliżony do sebum (łoju
wydzielanego przez ludzką skórę), dzięki czemu jest doskonale wchłaniany przez skórę. Wzmacnia warstwę cementu
międzykomórkowego, co w efekcie zapobiega wysuszaniu skóry.
Masło shea jest wspaniałym składnikiem o działaniu odżywczym, regenerującym i natłuszczającym. Zapobiega procesom
starzenia, odmładza skórę dzięki dużej zawartości naturalnych witamin i kwasów tłuszczowych.
Olejek z wiesiołka ma zdolność kumulowania się w głębszych warstwach skóry, zapobiegając jej wysychaniu; łagodzi
podrażnienia i stany zapalne skóry, opóźnia procesy starzenia; wygładza drobne zmarszczki.
Sposób użycia:
Zastosuj rano i wieczorem na dokładnie oczyszczoną skórę twarzy, szyi i dekoltu wklepując opuszkami palców.
Wskazówka:
Dla uzyskania najlepszych efektów pielęgnacyjnych, do oczyszczania wymagającej skóry twarzy zalecane jest stosowanie
Naturalny żel oczyszczający do twarzy i ciała z solanką i rumiankiem 2 w 1 MED.
Składniki:
AQUA • GLYCERIN • CETEARYL ALCOHOL • COCO-CAPRYLATE/CAPRATE • PERSEA GRATISSIMA OIL • OCTYLDODECANOL •
SODIUM CHLORIDE • HELIANTHUS ANNUUS SEED OIL • SIMMONDSIA CHINENSIS SEED OIL • BUTYROSPERMUM PARKII BUTTER
• CETE- ARYL GLUCOSIDE • GLYCERYL STEARATE • OENOTHERA BIENNIS OIL • CHAMOMILLA RECUTITA FLOWER EXTRACT •
PARFUM • XANTHAN GUM • SODIUM CETEARYL SUL- FATE • TOCOPHEROL • SODIUM HYALURO- NATE • CITRIC ACID • PHYTIC
ACID • SODIUM BENZOATE

50 ml
EAN : 4260370433402
Cena : 39,99

COSNATURE Naturalne multiwitaminowe przeciwzmarszczkowe serum z rokitnikiem
Silnie skoncentrowany przeciwzmarszczkowy witaminowy koktajl bogaty w naturalne składniki odżywcze: jojoba, masło shea,
koenzym Q10 i witaminę E. Wspomaga naturalne funkcje skóry, regeneruje ją, zostawia delikatną powłokę ochronną. Olej z
rokitnika pochodzącego z certyfikowanych ekologicznych upraw, wzmacnia komórki skóry, odnawia je zapewniając poprawę
elastyczności skóry, która jest zauważalnie gładsza a zmarszczki zredukowane. Naturalny przeciwutleniacz jakim jest witamina E
chroni skórę przed wolnymi rodnikami.
Serum zawiera także kompleks z bio-kwasem hialuronowym który jest rewelacyjnym składnikiem o doskonałych
właściwościach nawilżających, ponieważ umie skupiać wilgoć jak gąbka. Wygładza skórę, wspomaga jej właściwości
ochronne. Ponadto, kwas reguluje przepływ substancji między komórkami i ma zdolności antyoksydacyjne. Działanie kwasu
hialuronowego - nawilżenie warstwy rogowej naskórka, nawilżenie głębokich warstw skóry, spłycenie zmarszczek, działanie
liftingujące, zwiększenie jędrności skóry, zwiększenie elastyczności skóry, wygładzenie i zmiękczenie skóry.
Kluczowe składniki:
 Olej z rokitnika – działa antyoksydacyjnie, wspaniale regeneruje zmęczoną, przesuszoną skórę. Skutecznie łagodzi
podrażnienia np. spowodowane opalaniem. Wysoka zawartość karotenoidów, witaminy E oraz polifenoli, sprawia że
olej ma zdolność częściowej absorbcji promieniowania słonecznego z zakresu UVB. Olej z rokitnika jest więc
cennym składnikiem kosmetyków wzmacniających naturalną ochronę anty-UV. Dzięki intensywnej barwie, dodaje cerze
zdrowego kolorytu i nadaje jej złocistego odcienia.
 koenzym Q10 - bogaty w wielonienasycone kwasy tłuszczowe (zwłaszcza kwas linolowy) i białka. Pomaga wspierać
struktury komórki, a także redukuje występowanie głębokich zmarszczek oraz przy regularnym stosowaniu zwiększa
nawilżenie skóry.
 Olejek jojoba jest jedną z najcenniejszych substancji w kosmetyce. Odżywia, zmiękcza, nawilża i natłuszcza skórę. Skóra
staje się gładka i miła w dotyku już po pierwszym użyciu. Swoją budową chemiczną jest zbliżony do sebum dzięki czemu
jest doskonale wchłaniany przez skórę. Wzmacnia warstwę cementu międzykomórkowego, co w efekcie zapobiega
wysuszaniu skóry.
Sposób użycia
Rano i wieczorem nałóż serum na dokładnie oczyszczoną skórę twarzy, szyi i dekoltu. Delikatnie wklepuj opuszkami palców aż
do całkowitego wchłonięcia.
Składniki
AQUA, ALCOHOL, GLYCERIN, COCO-CAPRYLATE/CAPRATE, CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE, SIMMONDSIA CHINENSIS SEED
OIL, BUTYROSPERMUM PARKII BUT TER, CETEARYL ALCOHOL, GLYCERYL STEARATE CITRATE, TOCOPHEROL, HELIANTHUS
ANNUUS SEED OIL, HIPPOPHAE RHAMNOIDES FRUIT OIL, XANTHAN GUM, SODIUM HYALURONATE, UBIQUINONE, PHY TIC
ACID, CITRIC ACID, PARFUM, CITRAL, LIMONENE, LINALOOL, SODIUM BENZOATE

30 ml
EAN : 4260370432245
Cena : 27,99

COSNATURE Naturalna multi-odżywcza maska do twarzy z rokitnikiem
Maska to silnie skoncentrowany multi-talent do pielęgnacji skóry, o wspaniałych właściwościach: odmładza, odnawia komórki,
wzmacnia, widocznie wygładza skórę i pomaga zachować witalność skóry. Aktywny kompleks koenzymu Q10, kwasu
hialuronowego, wyciągów z owoców czarnego bzu i czerwonej porzeczki dostarcza skórze cennych składników
odżywczych. Poprawia ukrwienie skóry, stymuluje proces odnowy komórkowej, wygładza zmarszczki. Maska polecana jest do
cery suchej, zmęczonej, dojrzałej, zwiotczałej, ze zmarszczkami. Już po kilku minutach od zastosowania efekt jest zauważalny.
Skóra staje się gładka i świeża a drobne linie i zmarszczki wygładzone. Olej babassu, olej z awokado i olej z pestek winogron
wygładzają skórę, nadając jej jedwabistą gładkość i miękkość. Skóra jest intensywnie odżywiona, zrelaksowany o optymalnym
poziomie nawilżenia. Pozostawia na skórze przyjemny, delikatny naturalny zapach.
Kluczowe składniki:
 Olej z rokitnika - wspiera naturalną funkcję ochronną skóry, działa antyoksydacyjnie, wspaniale regeneruje zmęczoną,
przesuszoną skórę. Skutecznie łagodzi podrażnienia np. spowodowane opalaniem. Istotną cechą oleju z owoców
rokitnika wynikającą z wysokiej zawartości karotenoidów, witaminy E oraz polifenoli, jest jego zdolność częściowej
absorbcji promieniowania słonecznego z zakresu UVB oraz wysoka aktywność antyoksydacyjna zwalczająca wolne
rodniki, co zalicza go do naturalnych filtrów przeciwsłonecznych. Olej z rokitnika jest więc cennym składnikiem
kosmetyków wzmacniających naturalną ochronę anty-UV. Dzięki intensywnej barwie, cera zyskuje zdrowy koloryt o
złocistym odcieniu.
 koenzym Q10 - bogaty w wielonienasycone kwasy tłuszczowe (zwłaszcza kwas linolowy) i białka. Pomaga wspierać
struktury komórki, a także redukuje występowanie głębokich zmarszczek oraz przy regularnym stosowaniu zwiększa
nawilżenie skóry.
 Kwas hialuronowy to rewelacyjny składnik o doskonałych właściwościach nawilżających, ponieważ umie skupiać wilgoć
jak gąbka. Wygładza skórę, wspomaga jej właściwości ochronne. Ponadto, kwas reguluje przepływ substancji między
komórkami i ma zdolność antyoksydacyjne. Działanie kwasu hialuronowego: nawilżenie warstwy rogowej naskórka,
nawilżenie głębokich warstw skóry, spłycenie zmarszczek, działanie liftingujące, zwiększenie jędrności skóry, zwiększenie
elastyczności skóry, wygładzenie i zmiękczenie skóry
 Ekstrakt z czerwonej porzeczki zawiera bardzo dużo witaminy C, PP, żelazo oraz miedź. Witamina C - chroni skórę przed
działaniem wolnych rodników, pobudza fibroblasty do syntezy kolagenu. Witamina PP – wzmacnia naczynia krwionośne i
zapobiega pękaniu naczynek. Chroni również skórę przed nadmiernym przesuszeniem i rogowaceniem.
 Ekstrakt z owoców czarnego bzu - skutecznie wzmacnia naczynka krwionośne i zapobiega ich pękaniu, napina zwiotczałą
cerę i redukuje drobne zmarszczki. Antyoksydanty zawarte w jego jagodach neutralizują wolne rodniki, chronią skórę
przed szkodliwym promieniowaniem UV i innymi zewnętrznymi czynnikami. Dzięki temu, że korzystnie wpływa na
wzmocnienie tkanki łącznej.
Sposób użycia:
Przed nałożeniem maski, dokładnie oczyść twarz najlepiej stosując Naturalną piankę oczyszczającą 3 w 1 z cytryną i
melisą. Nałóż produkt równomiernie na skórę twarzy, szyi i dekoltu. Pozostaw na 10-15 minut. Następnie usuń delikatnie
kosmetyk wacikiem lub mokrym ręcznikiem. Skóra jest optymalnie przygotowana do nałożenia Naturalnego
multiwitaminowego przeciwzmarszczkowego serum z rokitnikiem.
Składniki
AQUA, GLYCERIN, CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE, HELIANTHUS ANNUUS SEED OIL, CETEARYL ALCOHOL, ALCOHOL,
BUTYROSPERMUM PARKII BUTTER, SIMMONDSIA CHINENSIS SEED OIL, GLYCERYL STEARATE, GLYCERYL STEARATE CITRATE,
HIPPOPHAE RHAMNOIDES FRUIT OIL, VITIS VINIFERA SEED OIL, ORBIGNYA OLEIFERA SEED OIL, PERSEA GRATISSIMA OIL,
TOCOPHEROL, HELIANTHUS ANNUUS HYBRID OIL, LEVULINIC ACID, SAMBUCUS NIGRA FRUIT EXTRACT, RIBES RUBRUM FRUIT
EXTRACT, BETAINE, XANTHAN GUM, SODIUM ANISATE, SODIUM LEVULINATE, PHYTIC ACID, SODIUM HYALURONATE,
UBIQUINONE, SODIUM HYDROXIDE, PARFUM, CITRAL, LIMONENE, LINALOOL.

2x8 ml
EAN : 4260370432184
Cena : 5,99

COSNATURE Naturalna upiększająca maska do twarzy z różowym pomelo
Intensywnie pielęgnująca maska do twarzy ze wspaniałą formułą mocno skoncentrowanych składników: Aloes i witamina E
widocznie wygładza i rozświetla skórę. Maska głęboko pielęgnuje i oczyszcza dzięki efektowi delikatnego peelingu. Martwe
komórki skóry są delikatnie usuwane bez mechanicznego peelingu, dzięki czemu skóra jest nawilżona, odżywiona, elastyczna i
pięknie wygładzona.
Maska intensywnie wzmacnia skórę dzięki kompleksowi z oleju jojoba, babassu i z nasion winogron. Połączenie masła shea i masła
z mango wspiera naturalne funkcje skóry, dzięki czemu staje się jedwabiście miękka i promienna.
Kluczowe składniki:
Wyciąg z różowego pomelo pochodzącego z kontrolowanych upraw organicznych jest naturalnym peelingiem enzymatycznym i
naturalnym źródłem kwasów AHA. Nadaje skórze świeży, zdrowy wygląd.
Olej babassu wytwarzany jest z orzechów palmy, uprawianej w Brazylii i Afryce.
Nietoksyczny, niepowodujący podrażnień i nieuczulający olejek, zawiera około 70% tłuszczów, szczególnie bogaty jest w
nienasycone kwasy tłuszczowe. Działa na skórę zmiękczająco, nawilżająco, zabezpiecza ją tworząc odczuwalny i delikatny film.
Działa przeciwzmarszczkowo - obecność fitosteroli w olejku stymuluje skórę do regeneracji i produkcji komórek, natomiast
witamina E poprawia ukrwienie skóry. Będąc silnym antyoksydantem, zapobiega starzeniu się skóry, likwiduje też przebarwienia,
przyspiesza gojenie ran, wykazuje działanie przeciwzapalne, działa przeciwbakteryjnie i antyseptycznie (dzięki zawartości
nasyconego kwasu laurynowego)
Olej słonecznikowy bogaty w kwas linolowy, wzmacnia naturalną barierę ochronną skóry, zmiękcza naskórek i regeneruje.
Wykazuje działanie antyoksydacyjne i przeciwzapalne.
Masło shea jest wspaniałym składnikiem o działaniu odżywczym, regenerującym i natłuszczającym. Zapobiega procesom
starzenia, odmładza skórę dzięki dużej zawartości naturalnych witamin i kwasów tłuszczowych.
Olejek jojoba jest jedną z najcenniejszych substancji w kosmetyce. Odżywia, zmiękcza, nawilża i natłuszcza skórę i włosy. Skóra
staje się gładka i miła w dotyku już po pierwszym użyciu.
Swoją budową chemiczną jest zbliżony do sebum (łoju wydzielanego przez ludzką skórę), dzięki czemu jest doskonale wchłaniany
przez skórę. Wzmacnia warstwę cementu międzykomórkowego, co w efekcie zapobiega wysuszaniu skóry.
Masło mango tłoczone na zimno z pestek owoców mango. Charakteryzuje się bardzo dobrymi właściwościami gojącymi i
zmiękczającymi skórę. Wygładza zmarszczki i poprawia elastyczność skóry.
W maśle z mango znajdują się witamina A, witamina C, witamina E, witamina K i witamina B oraz polifenole. Witaminy A, C i E to
tzw. „witaminy młodości”, ponieważ działają przeciwutleniająco, wspomagają syntezę kolagenu oraz regenerację naskórka.
Witamina K ma działanie przeciwzapalne. Z witamin z grupy B, w maśle z mango znajdują się niewielkie ilości witamin B1, B2, i B12.
Jeśli chodzi o polifenole, czyli przeciwutleniacze zwalczające wolne rodniki, masło zawiera mangiferynę oraz kwercytynę. Związki te
chronią komórki, działają przeciwbakteryjnie, przeciwwirusowo i przeciwzapalnie.
Masło z mango jest doskonałe do nawilżania skóry, zmiękcza ją i zatrzymuje w niej wodę, tworząc na skórze warstwę opóźniającą jej
parowanie. Dodatkowo wpływa regenerująco na naskórek, koi skórę podrażnioną i przesuszoną oraz przyspiesza gojenie ran.
Sposób użycia:
Przed nałożeniem maski, dokładnie oczyść twarz najlepiej stosując Naturalną piankę oczyszczającą 3 w 1 z cytryną i melisą. Nałóż
produkt równomiernie na skórę twarzy, szyi i dekoltu. Pozostaw na 10-15 minut. Następnie usuń wilgotnym wacikiem lub mokrym
ręcznikiem.
Wskazówka:
Po użyciu maski skóra jest optymalnie przygotowana do nałożenia kremu.
Składniki:
AQUA • GLYCERIN • ALCOHOL • HELIANTHUS ANNUUS SEED OIL • CETEARYL ALCOHOL • BUTYROSPERMUM PARKII BUTTER •
SIMMONDSIA CHINENSIS SEED OIL • GLYCERYL STEARATE CITRATE • GLYCERYL STEARATE • ORBIGNYA OLEIFERA SEED OIL •
MANGIFERA INDICA SEED BUTTER • VITIS VINIFERA SEED OIL • ALOE BARBADENSIS LEAF JUICE • CITRUS PARADISI FRUIT EXTRACT •
TOCOPHEROL • XANTHAN GUM • SODIUM HYDROXIDE • CITRIC ACID • LEVULINIC ACID • SODIUM ANISATE • SODIUM LEVULINATE
• PHYTIC ACID • PARFUM • LIMONENE • LINALOOL • GERANIOL • CITRAL.

2x8 ml
EAN : 4260370433440
Cena : 6,99

COSNATURE Naturalny ochronny balsam do ust z nagietkiem
Ochronny balsam do ust zawiera odżywcze oleje: rycynowy, z nagietka, nasion słonecznika, jojoba, oliwę z
oliwek oraz witaminę E. Dzięki innowacyjnej formule z ekstraktami roślinnymi, sprawia, że usta stają się miękkie
i zmysłowe. Wrażliwa skóra ust jest gładka, miękka i nawilżona. Balsam podkreśla naturalne piękno ust, nadaje
im apetyczny, owocowy zapach i subtelny połysk, długotrwale je nawilżając. Chroni przed wysychaniem,
zapobiega pierzchnięciu ust.
Kluczowe składniki:
 olej z nagietka ma właściwości łagodzące, lecznicze, przeciwzapalne, antybakteryjne oraz
przeciwwirusowe. Przyspiesza odnowę naskórka, jest bogaty w beta-karoten,
 olej rycynowy dzięki właściwościom łagodzącym, ochronnym, natłuszczającym widocznie poprawia
kondycję skóry. Skóra dłużej zatrzymuje wilgotność i staje się mniej podrażniona, tym samym może
przyspieszyć gojenie.
 olej z nasion słonecznika - otrzymywany z ziaren słonecznika, wytłaczanych na zimno, bogaty w kwas
linolowy. Wzmacnia naturalną barierę ochronną skóry, zmiękcza naskórek i regeneruje. Wykazuje
działanie antyoksydacyjne i przeciwzapalne.
 witamina E (Tocopherol) - substancja o działaniu antyoksydacyjnym (przeciwutleniającym), hamuje
procesy starzenia się skóry wywoływane np. promieniowaniem UV lub dymem papierosowym. Jest
doskonałym czynnikiem hamującym rodnikowe utlenianie lipidów w naskórku i skórze właściwej.
Witamina E wykazuje zdolność wbudowywania się w struktury lipidowe błon komórkowych, dzięki czemu
wzmacnia barierę naskórkową. Wzmocnienie bariery naskórkowej nie tylko utrudnia wnikanie substancji
obcych i zapobiega podrażnieniom, ale także hamuje TEWL (transepidermalną utratę wody) dzięki czemu
wpływa na poprawę nawilżenia skóry. Zapobiega powstawaniu stanów zapalnych, wzmacnia ściany
naczyń krwionośnych i poprawia ukrwienie skóry.
 olej jojoba jest jedną z najcenniejszych substancji w kosmetyce. Odżywia, zmiękcza, nawilża i natłuszcza
skórę. Skóra staje się gładka i miła w dotyku już po pierwszym użyciu. Swoją budową chemiczną jest
zbliżony do sebum (łoju wydzielanego przez ludzką skórę), dzięki czemu jest doskonale wchłaniany przez
skórę. Wzmacnia warstwę cementu międzykomórkowego, co w efekcie zapobiega wysuszaniu skóry.
Balsam jest odpowiedni do wszystkich typów skóry. Produkt przebadany dermatologicznie wolny od
syntetycznych substancji zapachowych, barwników i konserwantów.
Przeznaczenie:
Produkt przeznaczony do codziennej pielęgnacji ochronnej ust.
Składniki
RICINUS COMMUNIS SEED OIL, HELIANTHUS ANNUUS HYBRID OIL, LANOLIN, OLEA EUROPAEA FRUIT OIL,
CANDELILLA CERA, SIMMONDSIA CHINENSIS SEED OIL, HYDROGENATED PALM OIL, BUTYROSPERMUM PARKII
BUTTER , COPERNICIA CERIFERA CERA, CERA ALBA, HELIANTHUS ANNUUS SEED OIL, CALENDULA OFFICINALIS
FLOWER EXTRACT, TOCOPHEROL, PARFUM, CITRONELLOL, GERANIOL, LIMONENE, LINALOOL

4,8 gr
EAN : 4260370432283
Cena : 11,99

COSNATURE Naturalny ochronny balsam do ust z ekstraktem z czerwonych owoców
Ochronny balsam do ust o formule zawierającej odżywcze oleje: rycynowy, z nagietka, nasion słonecznika, jojoba, oliwę z oliwek
oraz witaminę E. Dzięki tej kompozycji olejów usta odzyskują elastyczność i miękkość. Innowacyjna formuła z ekstraktami
roślinnymi z owoców organicznego bzu, porzeczek, sprawia, że usta stają się miękkie, gładkie i zmysłowe. Balsam podkreśla
naturalne piękno ust, nadaje im apetyczny, owocowy zapach i subtelny połysk dzięki lśniącym drobinkom miki długotrwale je
nawilżając. Chroni przed wysychaniem, zapobiega pierzchnięciu ust.

Kluczowe składniki:
 olej z nagietka ma właściwości łagodzące, lecznicze, przeciwzapalne, antybakteryjne oraz przeciwwirusowe. Przyspiesza
odnowę naskórka, jest bogaty w beta-karoten,
 olej rycynowy dzięki właściwościom łagodzącym, ochronnym, natłuszczającym widocznie poprawia kondycję skóry. Skóra
dłużej zatrzymuje wilgotność i staje się mniej podrażniona, tym samym może przyspieszyć gojenie.
 olej z nasion słonecznika - otrzymywany z ziaren słonecznika, wytłaczanych na zimno, bogaty w kwas linolowy. Wzmacnia
naturalną barierę ochronną skóry, zmiękcza naskórek i regeneruje. Wykazuje działanie antyoksydacyjne i przeciwzapalne.
 witamina E (Tocopherol) - substancja o działaniu antyoksydacyjnym (przeciwutleniającym), hamuje procesy starzenia się
skóry wywoływane np. promieniowaniem UV lub dymem papierosowym. Jest doskonałym czynnikiem hamującym
rodnikowe utlenianie lipidów w naskórku i skórze właściwej. Witamina E wykazuje zdolność wbudowywania się w struktury
lipidowe błon komórkowych, dzięki czemu wzmacnia barierę naskórkową.
 olej jojoba jest jedną z najcenniejszych substancji w kosmetyce. Odżywia, zmiękcza, nawilża i natłuszcza skórę. Skóra staje
się gładka i miła w dotyku już po pierwszym użyciu. Swoją budową chemiczną jest zbliżony do sebum (łoju wydzielanego
przez ludzką skórę), dzięki czemu jest doskonale wchłaniany przez skórę. Wzmacnia warstwę cementu międzykomórkowego,
co w efekcie zapobiega wysuszaniu skóry.
 oliwa z oliwek - jest jednym z najlepszych naturalnych środków nawilżających. Należy do emolientów, które mogą wnikać w
skórę a jej lekka konsystencja sprawia, że doskonale nadaje się do nawilżania.
Balsam jest odpowiedni do wszystkich typów skóry. Produkt przebadany dermatologicznie wolny od syntetycznych substancji
zapachowych, barwników i konserwantów.
Przeznaczenie:
Produkt przeznaczony do codziennej pielęgnacji ochronnej ust.
Składniki
RICINUS COMMUNIS SEED OIL, HELIANTHUS ANNUUS HYBRID OIL, LANOLIN, OLEA EUROPAEA FRUIT OIL, CANDELILLA CERA,
SIMMONDSIA CHINENSIS SEED OIL, HYDROGENATED PALM OIL, BUTYROSPERMUM PARKII BUTTER, COPERNICIA CERIFERA CERA,
CERA ALBA, HELIANTHUS ANNUUS SEED OIL, SAMBUCUS NIGRA FRUIT EXCTRACT, RIBES RUBRUM FRIUT EXCTRACT, TOCOPHEROL,
PARFUM, CITRAL, LIMONENE, LINALOOL, ZWIĄZKI ŻELAZA I TLENU- naturalnie występujące minerały: CI 77491-TLENEK ŻELAZA,
czerwień żelazowa, czerwonobrązowy naturalny pigment, Cl 77499 – TLENEK ŻELAZA CZARNY, CI 77891 – DWUTLENEK TYTANU,
mineralny filtr UV oraz naturalny biały pigment, MIKA

4,8 gr
EAN : 4260370432306
Cena : 11,99

COSNATURE Naturalne mleczko oczyszczające do twarzy z dziką różą
Formuła mleczka skomponowana z olejków: ze słodkich migdałów, z nasion dzikiej róży oraz słonecznikowego, które zawierają
szereg substancji odżywczych głęboko oczyszcza i usuwa makijaż jednocześnie zapewniając najwyższy komfort skórze. Zostawia
uczucie świeżości, nie pozostawia oleistej warstwy, nie ściąga skóry z uczuciem suchości, zapewnia długotrwałe nawilżenie skóry.
Odpowiedni dla wszystkich rodzajów skóry.
Kluczowe składniki:
olej z nasion dzikiej róży jest bogaty w nienasycone kwasy tłuszczowe, wspomaga odnowę tkankową skóry. Zapobiega starzeniu
się skóry, jest bowiem silnym olejkiem przeciwutleniającym. Wykazuje działanie przeciwzapalne, a także wzmacnia naczynia
krwionośne, łagodzi podrażnienia i nawilża skórę. Nawilża, wygładza, łagodzi podrażnienia, dodaje blasku zmęczonej skórze,
uszczelnia naczynia krwionośne i zmniejsza zaczerwienienia.
 olej słonecznikowy bogaty w kwas linolowy. Wzmacnia naturalną barierę ochronną skóry, regeneruje i zmiękcza naskórek.
Wykazuje działanie antyoksydacyjne i przeciwzapalne, pozwala na skuteczniejszą walkę z trądzikiem i wypryskami na skórze. Nie
powoduje powstawania zaskórników.
 olejek ze słodkich migdałów dzięki swoim właściwościom wygładzającym, nawilżającym, uspakajającym, chroni i leczy nawet
najbardziej wrażliwą skórę. Jest uważany za bogate źródło substancji przeciwstarzeniowych, ponieważ ma zdolność wypełniania
zmarszczek. Nawilża skórę czyniąc ją bardziej miękką, pomaga pozbyć się zmarszczek w naturalny sposób. Olej migdałowy zawiera
szereg naturalnych substancji odżywczych, takich jak proteiny, sole mineralne oraz witaminy A, E, D i z grupy B. Witaminy A i E
zaliczane są do „witamin młodości”, które pozytywnie wpływają na jędrność i elastyczność skóry, opóźniając procesy starzenia.
Witamina D chroni skórę od negatywnych czynników zewnętrznych, zaś witaminy z grupy B zapobiegają odwodnieniu komórek.
Zawiera również duże ilości kwasu linolowego i oleinowego, które zmiękczają naskórek i wzmacniają lipidową barierę ochronną
skóry.
Sposób użycia:
Rano i wieczorem nałóż mleczko na skórę twarzy, szyi i dekoltu. Delikatnie masuj okrężnymi ruchami, następnie usuń wacikiem lub
spłucz ciepłą wodą.
Składniki:
AQUA • HELIANTHUS ANNUUS SEED OIL • GLYCERIN • GLYCERYL STEARATE CITRATE • CETEARYL ALCOHOL • ROSA CANINA FRUIT
OIL • PRUNUS AMYGDALUS DULCIS OIL • TOCOPHEROL • SODIUM CETEARYL SULFATE • XANTHAN GUM • PHYTIC ACID • PARFUM
• LINALOOL • GERANIOL • CITRIC ACID • SODIUM BENZOATE.

150 ml
EAN : 4260370433426
Cena : 19,99

COSNATURE Naturalna pianka oczyszczająca 3 w 1 z cytryną i melisą
Pianka oczyszczająca do twarzy zawiera ekstrakty ze skórki cytryny i liści melisy pochodzących z
certyfikowanych upraw ekologicznych. Delikatnie i skutecznie usuwa makijaż, zanieczyszczenia
skóry, martwe komórki naskórka i nadmiar sebum. Pozostawia skórę oczyszczoną, świeżą bez uczucia
ściągnięcia. Polecana do codziennego stosowania dla skóry normalnej i mieszanej.
Kluczowe składniki:

ekstrakt ze skórki cytryny ma właściwości antybakteryjne i antyseptyczne. Doskonale
rozjaśnia przebarwienia naskórkowe, oczyszcza i orzeźwia skórę. Ściąga rozszerzone pory i
wygładza mikrozmarszczki.

ekstrakt z melisy lekarskiej skutecznie łagodzi podrażnienia oraz przynosi ulgę zmęczonej
skórze, chroni ją przed działaniem wolnych rodników. Posiada właściwości regenerujące,
uspakajające oraz odświeżające, chroni przed szkodliwym działaniem promieni słonecznych.

Sposób użycia:
Wstrząsnąć przed użyciem. Stosuj rano i wieczorem na wilgotną skórę, myj twarz masując kolistymi
ruchami, następnie spłukuj obfitą ilością ciepłej wody. Użyj kremu do pielęgnacji na dzień lub na
noc.
Produkt przebadany dermatologicznie wolny od syntetycznych substancji zapachowych, barwników i
konserwantów.
Składniki
AQUA, COCO-GLUCOSIDE, SUCROSE, SODIUM COCO-SULFATE, GLYCERIN, BETAINE, ALCOHOL,
LACTIC ACID, MELISSA OFFICINALIS LEAF EXTRACT, CITRUS LIMON PEEL EXTRACT, CITRIC ACID,
PARFUM, CITRAL, CITRONELLOL, GERANIOL, LIMONENE, LINALOOL, POTASSIUM SORBATE, SODIUM
BENZOATE.

150 ml
EAN : 4260370432269
Cena : 24,99

COSNATURE Naturalny aromatyczny migdałowo-kokosowy olejek do pielęgnacji ciała
Olej z organicznych słodkich migdałów i orzechów kokosowych o wspaniałym egzotycznym zapachu, rozpieszcza
skórę, nadaje jej przyjemną aksamitną gładkość, chroni przed wysuszeniem. Polecany do codziennej pielęgnacji
ciała. Formuła wyselekcjonowanych olejów naturalnych, takich jak olej z awokado, jojoba oraz oleju
słonecznikowego odżywia skórę, pozostawiając ją miękką i nawilżoną, ekstrakt z nagietka koi i łagodzi. Wspaniale się
wchłania i nadaje skórze cudowny zapach. Polecany do codziennego stosowania po kąpieli, do masażu lub po goleniu.

Kluczowe składniki:
 Olej ze słodkich migdałów jest szczególnie zalecany dla skóry wrażliwej, dzięki swoim właściwościom
wygładzającym, nawilżającym, uspakajającym, chroni i leczy najbardziej wrażliwe skóry. Jest szczególnie
polecany przeciw swędzeniu i zaczerwienieniom. Olejek migdałowy jest uważany za bogate źródło substancji
przeciwstarzeniowych, ponieważ ma zdolność wypełniania zmarszczek. Nawilża skórę czyniąc ją bardziej
miękką, pomaga pozbyć się zmarszczek.
 Olej kokosowy - wzmacnia barierę lipidową naskórka, ma silne właściwości nawilżające; nawilża przesuszoną
skórę (również na dłoniach, kolanach, łokciach) i włosy; ze względu na obecność składników antyseptycznych
poprawia stan skóry chorej – z wysypką, egzemą, a także trądzikowej; jest odpowiedni dla skóry atopowej i
dotkniętej problemem łuszczycy – nawilża ją, natłuszcza; zapobiega nadkażeniom bakteryjnym; łagodzi stany
zapalne i podrażnienia; zawiera antyutleniacze, które zwalczają wolne rodniki, co zapobiega przedwczesnemu
starzeniu skóry
 olej z awokado to bogate źródło 7 istotnych witamin: A,B,D,E,H,K,PP, kwasu foliowego i minerałów: magnezu,
manganu, żelaza, fosforu, potasu, sodu, cynku oraz skwalenu. Łagodzi podrażnienia oraz działa
przeciwzapalnie. Bardzo łatwo przyswajalny przez skórę oraz włosy. Działa kojąco oraz odżywczo. Jest to olej
bogaty w kwasy tłuszczowe Omega-9 i Omega-6, które wzmacniają naturalną barierę ochronną skóry, dzięki
czemu skóra sucha i zniszczona ulega regeneracji i nie traci wilgoci.
 olej jojoba jest jedną z najcenniejszych substancji w kosmetyce. Odżywia, zmiękcza, nawilża i natłuszcza
skórę. Skóra staje się gładka i miła w dotyku już po pierwszym użyciu. Swoją budową chemiczną jest zbliżony
do sebum, dzięki czemu jest doskonale wchłaniany przez skórę.
Sposób użycia:
Stosuj po kąpieli lub prysznicu, delikatnie wmasuj w wilgotną skórę. Dodaj kilka kropel do wody podczas kąpieli w
wannie dla uzyskania jedwabiście gładkiej i pięknie pachnącej skóry.
Składniki:
HELIANTHUS ANNUUS SEED OIL, DICAPRYLYL ETHER, SIMMONDSIA CHINENSIS SEED OIL, COCOS NUCIFERA OIL ,
PERSEA GRATISSIMA OIL, PRUNUS AMYGDALUS DULCIS OIL, CALENDULA OFFICINALIS FLOWER EXTRACT, PARFUM,
TOCOPHEROL, LINALOOL, LIMONENE, COUMARIN, BENZYL ALCOHOL

100 ml
EAN : 4260370432481
Cena : 29,49

COSNATURE Naturalny regenerujący olejek z owocu granatu
Cenny olej z nasion granatu ma właściwości antyoksydacyjne, chroni przed wolnymi rodnikami i aktywuje
regenerację skóry. W połączeniu z innymi cennymi olejami roślinnymi, jak: olej migdałowy, olej z awokado i
nagietka zapewnia skórze właściwy poziom nawilżenia, wygładzenie i intensywną pielęgnację. Wspaniale się
wchłania i nadaje skórze delikatnie owocowy zmysłowy zapach. Polecany do codziennego stosowania po kąpieli,
do masażu lub po goleniu i depilacji.
Kluczowe składniki:
•
olej z nasion granatu – bogaty, wygładza i odżywia skórę, wspaniale regeneruje i napina skórę, wykazuje
bardzo silne właściwości antyoksydacyjne, ma działanie odmładzające, przeciwzmarszczkowe i
wygładzające dojrzałą skórę, regeneruje uszkodzony naskórek, pielęgnuje skórę suchą i skłonną do
łuszczycy
•
olej ze słodkich migdałów jest szczególnie zalecany dla skóry wrażliwej, dzięki swoim właściwościom
wygładzającym, nawilżającym, uspakajającym, chroni i leczy najbardziej wrażliwe skóry. Jest szczególnie
polecany przeciw swędzeniu i zaczerwienieniom. Olejek migdałowy jest uważany za bogate źródło
substancji przeciwstarzeniowych, ponieważ ma zdolność wypełniania zmarszczek.
•
olej z awokado to bogate źródło 7 istotnych witamin: A,B,D,E,H,K,PP, kwasu foliowego i minerałów:
magnezu, manganu, żelaza, fosforu, potasu, sodu, cynku oraz skwalenu. Łagodzi podrażnienia oraz działa
przeciwzapalnie. Bardzo łatwo przyswajalny przez skórę oraz włosy. Działa kojąco oraz odżywczo. Jest to
olej bogaty w kwasy tłuszczowe Omega-9 i Omega-6, które wzmacniają naturalną barierę ochronną skóry,
dzięki czemu skóra sucha i zniszczona ulega regeneracji i nie traci wilgoci.
•
olej z nagietka ma właściwości łagodzące, lecznicze, przeciwzapalne, antybakteryjne oraz
przeciwwirusowe. Przyspiesza odnowę naskórka, jest bogaty w beta-karoten,
Odpowiedni do wszystkich typów skóry. Produkt przebadany dermatologicznie wolny od syntetycznych substancji
zapachowych, barwników i konserwantów.
Sposób użycia:
Stosuj po kąpieli lub prysznicu, delikatnie wmasuj w wilgotną skórę. Dodaj kilka kropel do wody podczas kąpieli w
wannie dla uzyskania jedwabiście gładkiej i pięknie pachnącej skóry.
Składniki
Helianthus Annuus Seed Oil, Punica Granatum Seed Oil, Persea Gratissima Oil, Prunus Amygdalus Dulcis Oil,
Glycine Soja Oil, Parfum, Ubiquinone, Calendula Officinalis Flower Extract, Tocopherol, Benzyl Alcohol, Benzyl
Salicylate, Citral, Limonene, Linalool.

100 ml
EAN : 4260370432467
Cena : 28,49

COSNATURE Naturalny super nawilżający Hydrolotion do ciała z lilią wodną
Hydrolotion do ciała zawiera starannie wyselekcjonowane oleje roślinne, zapobiegające utracie wilgoci i dostosowane do
potrzeb suchej skóry. Wyciąg z aloesu pochodzącego z kontrolowanych upraw ekologicznych, znany ze swych właściwości
łagodzących i bogaty w wiele substancji odżywczych wspaniale pielęgnuje skórę. Ekstrakt z lilii wodnej sprawia, że skóra staje
się jedwabiście gładka, nawilżona, elastyczna, zrelaksowana o pięknym zapachu. Drobinki miki nadają skórze delikatny efekt
połysku. Skóra staje się promienna i rozświetlona. Zawiera aktywne składniki roślinne, które nawilżają, odżywiają i
wygładzają skórę.
Lotion ma lekką konsystencję, doskonale się wchłania, nie pozostawia uczucia tłustej skóry.
Kluczowe składniki:
wyciąg z aloesu nawilża skórę i ją regeneruje, działa również ujędrniająco. Działa jak środek przeciwbólowy, łagodząc
zranione miejsca. Ze względu na dużą zawartość wody aloes jest świetnym środkiem nawilżającym i odmładzającym skórę.
Zwiększa elastyczność skóry przez zwiększenie ilości kolagenu i elastyny. Pomaga w dostarczaniu tlenu do komórek skóry co
zwiększa wytrzymałość i regenerację tkanek skóry, oraz powoduje zwiększony przepływ krwi przez rozszerzenie naczyń
włosowatych w skórze.
wyciąg z lilii wodnej ma działanie łagodzące, kojące i przeciwwolnorodnikowe. Łagodzi podrażnienia oraz delikatnie chłodzi.
olej jojoba ujędrnia skórę, wspomaga redukcję cellulitu i zapobiega powstawaniu rozstępów. Jest naturalnym
antyoksydantem – chroni skórę przed działaniem wolnych rodników i zapobiega przedwczesnym procesom starzenia.
Dostarcza skórze cenne składniki odżywcze. Wspomaga regenerację skóry.
masło shea regeneruje i odżywia skórę, przyspiesza gojenie drobnych ranek posiada witaminy A i E, które odmładzają.
Posiada właściwości ochronne – chroni skórę przed zimnem, wiatrem i mrozem
Polecany do codziennego stosowania po kąpieli. Odpowiedni do wszystkich typów skóry szczególnie polecany dla skóry suchej
i wrażliwej. Produkt przebadany dermatologicznie wolny od syntetycznych substancji zapachowych, barwników i
konserwantów.
Sposób użycia:
Po kąpieli, wmasować okrężnymi ruchami w skórę całego ciała.
Wskazówka:
W celu uzyskania najlepszych pielęgnacyjnych efektów, do kąpieli użyj jednego z 4 żeli do kąpieli Cosnature.
Składniki:
AQUA • HELIANTHUS ANNUUS SEED OIL • GLYCERIN • CETEARYL ALCOHOL • GLYCERYL STEARATE CITRATE •
BUTYROSPERMUM PARKII BUTTER • SIMMONDSIA CHINENSIS SEED OIL • ALOE BARBADENSIS LEAF JUICE • NYMPHAEA
AMPLA FLOWER EXTRACT • TOCOPHEROL • CANDELILLA CERA • MICA • COCO-CAPRYLATE • XANTHAN GUM • CITRIC ACID •
PARFUM • LINALOOL • LIMONENE • BENZYL SALICYLATE • CITRONELLOL • CITRAL • EUGENOL • GERANIOL • BENZYL
ALCOHOL • SODIUM BENZOATE • POTASSIUM SORBATE • CI 77891.

250 ml
EAN : 4260370433624
Cena : 19,99

COSNATURE Naturalny odżywczy balsam do ciała z olejkiem z dzikiej róży
Odżywczy balsam do ciała zawiera bogaty w dobroczynne składniki olej z nasion dzikiej róży, masło shea i olej
babassu. Balsam wspaniale odżywia i nawilża nawet mocno suchą skórę, sprawia, że staje się zauważalnie gładsza.
Świetnie się wchłania nie pozostawiając uczucia tłustej skóry.
Kluczowe składniki:
 olej z nasion dzikiej róży jest bogaty w nienasycone kwasy tłuszczowe, wspomaga odnowę tkankową skóry.
Zapobiega starzeniu się skóry, jest bowiem silnym olejkiem przeciwutleniającym. Wykazuje działanie
przeciwzapalne, a także wzmacnia naczynia krwionośne, łagodzi podrażnienia i nawilża
skórę. Nawilża, wygładza, łagodzi podrażnienia, dodaje blasku zmęczonej skórze, uszczelnia naczynia
krwionośne i zmniejsza zaczerwienienia.
 masło shea jest wspaniałym składnikiem o działaniu odżywczym, regenerującym i natłuszczającym. Zapobiega
procesom starzenia, odmładza skórę dzięki dużej zawartości naturalnych witamin i kwasów tłuszczowych.
 olej babassu wytwarzany jest z orzechów palmy, którą uprawia się w Brazylii i Afryce. To nietoksyczny,
niepowodujący podrażnień i nieuczulający olejek, zawiera około 70% tłuszczów, szczególnie bogaty jest w
nienasycone kwasy tłuszczowe. Działa na skórę nawilżająco, zmiękczająco, zabezpiecza ją tworząc odczuwalny
i delikatny film. Działanie przeciwzmarszczkowe zawdzięcza obecność fitosteroli, stymuluje skórę do
regeneracji i produkcji komórek, natomiast witamina E poprawia ukrwienie skóry. Będąc silnym
antyoksydantem, zapobiega starzeniu się skóry, likwiduje też przebarwienia
Polecany do codziennego stosowania po kąpieli. Odpowiedni do wszystkich typów skóry. Produkt przebadany
dermatologicznie wolny od syntetycznych substancji zapachowych, barwników i konserwantów.

Sposób użycia:
Po kąpieli, wmasować okrężnymi ruchami w skórę całego ciała.
Wskazówka:
Dla uzyskania najlepszych efektów i wzmocnienia nuty zapachowej wcześniej zastosuj Naturalny odżywczy żel pod
prysznic z dziką różą
Składniki
AQUA, HELIANTHUS ANNUUS SEED OIL, GLYCERIN, BUTYROSPERMUM PARKII BUTTER, CETEARYL ALCOHOL ,
GLYCERYL STEARATE CITRATE, ORBIGNYA OLEIFERA SEED OIL, ROSA CANINA FRUIT, CERA ALBA, TOCOPHEROL,
SODIUM BENZOATE, PARFUM, BENZYL SALICYLATE, CITRAL, CITRONELLOL, GERANNIOL, LIMONENE, LINALOOL,
CITRIC ACID, UBIQUINONE, XANTHAN GUM

250 ml
EAN : 4260370432528
Cena : 19,99

COSNATURE Naturalny lotion do ciała z solanką i rumiankiem MED
Seria MED przeznaczona jest dla osób o szczególnie wymagającej skórze .Hydrolotion do ciała zawiera starannie wyselekcjonowane
oleje roślinne, zapobiegające utracie wilgoci i dostosowane do potrzeb suchej skóry. Kosmetyki z tej linii mają w składzie Naturalną
Solankę, która słynie ze swoich wspaniałych właściwości terapeutycznych działających szczególnie kojąco w przypadku dolegliwości
skórnych. Naturalna Solanka pochodząca z podziemnych źródeł powstaje w wyniku odkładania się soli morskiej i wyróżnia się
najwyższym stopniem czystości. Oprócz soli, solanka zawiera wiele cennych minerałów i jest bogata w mikroelementy. Solanka jest
produktem w całości naturalnym. Jej bogactwo mineralne jest efektem procesów zachodzących w jej złożu, zawiera ponad 100
minerałów i mikroelementów. Wyciąg z aloesu pochodzącego z kontrolowanych upraw ekologicznych, znany ze swych właściwości
łagodzących i bogaty w wiele substancji odżywczych wspaniale pielęgnuje skórę. Ekstrakt z lilii wodnej sprawia, że skóra staje się
jedwabiście gładka, nawilżona, elastyczna, zrelaksowana o pięknym zapachu. Drobinki miki nadają skórze delikatny efekt połysku.
Skóra staje się promienna i rozświetlona. Zawiera aktywne składniki roślinne, które nawilżają, odżywiają i wygładzają skórę. Lotion ma
lekką konsystencję, doskonale się wchłania, nie pozostawia uczucia tłustej skóry. Polecany dla osób cierpiących na łuszczycę oraz AZS.
Kluczowe składniki:
3% Naturalna Solanka łagodzi podrażnienia, dostarcza szereg substancji odżywczych pozwalających utrzymać skórę w naturalnej
równowadze. Krem wspaniale nawilża, zapewnia skórze przyjazny poziom pH, zachowuje naturalny, ochronny płaszcz kwasowy skóry
a także przeciwdziała utracie wilgoci.
wyciąg z aloesu nawilża skórę i ją regeneruje, działa również ujędrniająco. Działa jak środek przeciwbólowy, łagodząc zranione
miejsca. Ze względu na dużą zawartość wody aloes jest świetnym środkiem nawilżającym i odmładzającym skórę. Zwiększa
elastyczność skóry przez zwiększenie ilości kolagenu i elastyny. Pomaga w dostarczaniu tlenu do komórek skóry co zwiększa
wytrzymałość i regenerację tkanek skóry, oraz powoduje zwiększony przepływ krwi przez rozszerzenie naczyń włosowatych w skórze.
wyciąg z lilii wodnej ma działanie łagodzące, kojące i przeciwwolnorodnikowe. Łagodzi podrażnienia oraz delikatnie chłodzi.
olej jojoba ujędrnia skórę, wspomaga redukcję cellulitu i zapobiega powstawaniu rozstępów. Jest naturalnym antyoksydantem –
chroni skórę przed działaniem wolnych rodników i zapobiega przedwczesnym procesom starzenia. Dostarcza skórze cenne składniki
odżywcze. Wspomaga regenerację skóry.
masło shea regeneruje i odżywia skórę, przyspiesza gojenie drobnych ranek posiada witaminy A i E, które odmładzają. Posiada
właściwości ochronne – chroni skórę przed zimnem, wiatrem i mrozem
Polecany do codziennego stosowania po kąpieli. Odpowiedni do wszystkich typów skóry szczególnie polecany dla skóry suchej i
wrażliwej. Polecany dla osób cierpiących na łuszczycę oraz AZS.
Sposób użycia:
Po kąpieli, wmasować okrężnymi ruchami w skórę całego ciała.
Wskazówka:
W celu uzyskania najlepszych pielęgnacyjnych efektów, do kąpieli użyj COSNATURE Naturalny żel oczyszczający do twarzy i ciała z
250 ml
solanką i rumiankiem 2 w 1 MED.
EAN : 4260370433648
Składniki:
AQUA • HELIANTHUS ANNUUS SEED OIL • GLYCERIN • CETEARYL ALCOHOL • GLYCERYL STEARATE CITRATE • BUTYROSPERMUM Cena : 26,99
PARKII BUTTER • SIMMONDSIA CHINENSIS SEED OIL • ALOE BARBADENSIS LEAF JUICE • NYMPHAEA AMPLA FLOWER EXTRACT •
TOCOPHEROL • CANDELILLA CERA • MICA • COCO-CAPRYLATE • XANTHAN GUM • CITRIC ACID • PARFUM • LINALOOL • LIMONENE •
BENZYL SALICYLATE • CITRONELLOL • CITRAL • EUGENOL • GERANIOL • BENZYL ALCOHOL • SODIUM BENZOATE • POTASSIUM
SORBATE • CI 77891.

COSNATURE Naturalne odżywcze masło do ciała z masłem shea i tonką
Wspaniałe bogate odżywcze masło do ciała zawiera ekstrakt z fasoli tonka, masło shea, masło kakaowe i
olejek migdałowy. Cenne składniki zapewniają długotrwałe i intensywne nawilżenie nawet dla bardzo
suchej skóry, dzięki czemu jest jedwabiście gładka w dotyku i pięknie zmysłowo
pachnąca. Systematyczne stosowanie gwarantuje znaczącą poprawę wyglądu i kondycji skóry, która staje
się bardziej odporna na przesuszenie.
Kluczowe składniki:
 masło shea jest wspaniałym składnikiem o działaniu odżywczym, regenerującym i
natłuszczającym. Zapobiega procesom starzenia, odmładza skórę dzięki dużej zawartości naturalnych
witamin i kwasów tłuszczowych.
 masło kakaowe ma właściwości przeciwutleniające, które powstrzymują procesy starzenia,
zapewniają doskonała ochronę przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi, chronią przed
przenikaniem z otoczenia toksyn, powodujących różnorodne podrażnienia i miejscowe stany zapalne
skóry. Masło posiada również doskonałe właściwości nawilżające, pozwalające zapobiegać
nadmiernemu przesuszeniu, zmiękcza wszelkie stwardnienia i zrogowacenia.
 olej ze słodkich migdałów jest szczególnie zalecany dla skóry wrażliwej, dzięki swoim właściwościom
wygładzającym, nawilżającym, uspakajającym, chroni i leczy najbardziej wrażliwe skóry. Jest
szczególnie polecany przeciw swędzeniu i zaczerwienieniom. Olejek migdałowy jest uważany za
bogate źródło substancji przeciwstarzeniowych, ponieważ ma zdolność wypełniania zmarszczek.
Nawilża skórę czyniąc ją bardziej miękką, pomaga pozbyć się zmarszczek w sposób naturalny. Olej
migdałowy zawiera szereg naturalnych substancji odżywczych, takich jak proteiny, sole mineralne
oraz witaminy A, E, D i z grupy B. Witaminy A i E zaliczane są do „witamin młodości”, które
pozytywnie wpływają na jędrność i elastyczność skóry, opóźniając procesy starzenia. Witamina D
chroni skórę od negatywnych czynników zewnętrznych, zaś witaminy z grupy B zapobiegają
odwodnieniu komórek. Olej migdałowy zawiera również duże ilości kwasu linolowego i oleinowego,
które zmiękczają naskórek i wzmacniają lipidową barierę ochronną skóry.
 ekstrakt z fasoli tonka nadaje skórze ciepłą woń wanilii i karmelu z lekką nutą zapachu goździków,
gorzkich migdałów i cynamonu.
Sposób użycia:
Po kąpieli, wmasować okrężnymi ruchami w skórę całego ciała.
Składniki
AQUA, HELIANTHUS ANNUUS SEED OIL, GLYCERIN, CETYL ALCOHOL, BUTYROSPERMUM PARKII BUTTER,
CETEARYL ALCOHOL, PRUNUS AMYGDALUS DULCIS OIL, GLYCERYL STEARATE CITRATE, THEOBROMA CACAO
SEED BUTTER, XANTHAN GUM, DIPTERYX ODORATA BEAN EXTRACT, ALCOHOL, CITRIC ACID, PARFUM,
LIMONENE, COUMARIN, GERANIOL, CITRAL, LINALOOL, SODIUM BENZOATE.

200 ml
EAN : 4260370432504
Cena : 24,99

COSNATURE Naturalny odżywczy żel pod prysznic z owocem granatu
Harmonizujący żel pod prysznic zawiera starannie wyselekcjonowane składniki zapewniające delikatne
oczyszczenie skóry oraz składniki odżywcze wspomagające naturalne funkcje skóry i zapobiegające
utracie wilgoci. Bogaty organiczny olej z nasion granatu pochodzącego z kontrolowanych upraw
ekologicznych i łagodne środki myjące zapewniają wspaniałą pielęgnację skóry podczas kąpieli. Skóra
jest czysta, świeża, jedwabiście gładka o eleganckim, delikatnie owocowym zapachu.
Kluczowe składniki:

olej z nasion granatu – bogaty, wygładza i odżywia skórę, wspaniale regeneruje i napina skórę,
wykazuje bardzo silne właściwości antyoksydacyjne, ma działanie odmładzające,
przeciwzmarszczkowe i wygładzające dojrzałą skórę, regeneruje uszkodzony naskórek, pielęgnuje
skórę suchą i skłonną do łuszczycy

witamina E (Tocopherol) - substancja o działaniu antyoksydacyjnym (przeciwutleniającym),
hamuje procesy starzenia się skóry wywoływane np. promieniowaniem UV lub dymem
papierosowym. Jest doskonałym czynnikiem hamującym rodnikowe utlenianie lipidów w naskórku
i skórze właściwej. Witamina E wykazuje zdolność wbudowywania się w struktury lipidowe błon
komórkowych, dzięki czemu wzmacnia barierę naskórkową. Wzmocnienie bariery naskórkowej nie
tylko utrudnia wnikanie substancji obcych i zapobiega podrażnieniom, ale także hamuje TEWL
(transepidermalną utratę wody) dzięki czemu wpływa na poprawę nawilżenia skóry. Zapobiega
powstawaniu stanów zapalnych, wzmacnia ściany naczyń krwionośnych i poprawia ukrwienie
skóry.

Polecany do codziennego stosowania. Odpowiedni do wszystkich typów skóry. Produkt przebadany
dermatologicznie wolny od syntetycznych substancji zapachowych, barwników i konserwantów.
Wskazówka:
W celu uzyskania najlepszych pielęgnacyjnych efektów, po kąpieli użyj Naturalny regenerujący olejek z
owocu granatu
Składniki
AQUA, COCO-GLUCOSIDE, SODIUM COCO-SULFATE, SUCROSE, SODIUM CHLORIDE, BETAINE, CITRIC
ACID, GLYCERYL OLEATE, PUNICA GRANATUM SEED OIL, TOCOPHEROL, HYDROGENATED PALM
GLYCERIDES CITRATE, LECITHIN, ASCORBYL PALIMITATE, PARFUM, LIMONENE, SODIUM BENZOATE

250 ml
EAN : 4260370432320
Cena : 16,99

COSNATURE Naturalny odżywczy żel pod prysznic z dziką różą
Rewitalizujący żel pod prysznic zawiera starannie wyselekcjonowane składniki zapewniające delikatne
oczyszczenie skóry oraz składniki odżywcze wspomagające naturalne funkcje skóry i zapobiegające utracie
wilgoci. Bogaty organiczny olej z nasion dzikiej róży pochodzącej z kontrolowanych upraw ekologicznych i
łagodne środki myjące zapewniają wspaniałą pielęgnację skóry podczas kąpieli i chronią ją przed
wysuszeniem. Skóra jest czysta, świeża, jedwabiście gładka o eleganckim, delikatnie kwiatowym zapachu.
Kluczowe składniki:
 olej z nasion dzikiej róży jest bogaty w nienasycone kwasy tłuszczowe, wspomaga odnowę tkankową
skóry. Zapobiega starzeniu się skóry, jest bowiem silnym olejkiem przeciwutleniającym. Wykazuje
działanie przeciwzapalne, a także wzmacnia naczynia krwionośne, łagodzi podrażnienia i nawilża
skórę. Nawilża, wygładza, łagodzi podrażnienia, dodaje blasku zmęczonej skórze, uszczelnia naczynia
krwionośne i zmniejsza zaczerwienienia.
 witamina E (Tocopherol) - substancja o działaniu antyoksydacyjnym (przeciwutleniającym), hamuje
procesy starzenia się skóry wywoływane np. promieniowaniem UV lub dymem papierosowym. Jest
doskonałym czynnikiem hamującym rodnikowe utlenianie lipidów w naskórku i skórze właściwej.
Witamina E wykazuje zdolność wbudowywania się w struktury lipidowe błon komórkowych, dzięki
czemu wzmacnia barierę naskórkową. Wzmocnienie bariery naskórkowej nie tylko utrudnia wnikanie
substancji obcych i zapobiega podrażnieniom, ale także hamuje TEWL (transepidermalną utratę
wody) dzięki czemu wpływa na poprawę nawilżenia skóry. Zapobiega powstawaniu stanów
zapalnych, wzmacnia ściany naczyń krwionośnych i poprawia ukrwienie skóry.
Polecany do codziennego stosowania. Odpowiedni do wszystkich typów skóry. Produkt przebadany
dermatologicznie wolny od syntetycznych substancji zapachowych, barwników i konserwantów.
Wskazówka:
W celu uzyskania najlepszych pielęgnacyjnych efektów, po kąpieli użyj Naturalnego odżywczego balsamu
do ciała z olejkiem z dzikiej róży.
Składniki
AQUA, COCO-GLUCOSIDE, SODIUM COCO-SULFATE, SUCROSE, SODIUM CHLORIDE, BETAINE, CITRIC ACID,
GLYCERYL OLEATE, TOCOPHEROL, HYDROGENATED PALM GLYCERIDES CITRATE, LECITHIN,
ASCORBYL PALIMITATE, ROSA CANINA FRUIT OIL, PARFUM, LINALOOL, GERANIOL, CITRONELOOL,
LIMONENE, SODIUM BENZOATE

250 ml
EAN : 4260370432344
Cena : 16,99

COSNATURE Naturalny energetyzujący żel pod prysznic z limonką i miętą
Energetyzujący żel pod prysznic zawiera starannie wyselekcjonowane składniki zapewniające delikatne oczyszczenie skóry oraz
składniki odżywcze wspomagające naturalne funkcje skóry i zapobiegające utracie wilgoci. Formuła pielęgnacyjna z bogatych
w składniki odżywcze minerałów morskich rewitalizuje skórę zostawiając ją oczyszczoną a wyciągi z limonki i mięty pieprzowej
pochodzących z kontrolowanych upraw ekologicznych i łagodne środki myjące zapewniają wspaniałą pielęgnację skóry
podczas kąpieli i chronią ją przed wysuszeniem. Skóra jest czysta, świeża, jedwabiście gładka o świeżym stymulującym
zapachu.
Kluczowe składniki:
 sól morska zawiera min sód który usprawnia ukrwienie skóry, utrzymuje jej nawilżenie na odpowiednim poziomie oraz
reguluje gospodarkę wodną. Wapń ma udział w budowaniu struktury kolagenowej, dzięki czemu wspomaga odbudowę
naskórka, wzmacnia go i zapobiega wiotczeniu. Ponadto przeciwdziała wysuszeniu skóry, wykazuje działanie antyalergiczne i
powstrzymuje rozwój stanów zapalnych. Potas ujędrnia skórę, usprawnia metabolizm, wspomaga zachowanie równowagi
wodnej w organizmie, ma działanie antyalergiczne. Magnez wzmacnia skórę, wykazuje właściwości regeneracyjne.
olej z nasion dzikiej róży jest bogaty w nienasycone kwasy tłuszczowe, wspomaga odnowę tkankową skóry. Zapobiega
starzeniu się skóry, jest bowiem silnym olejkiem przeciwutleniającym. Wykazuje działanie przeciwzapalne, a także wzmacnia
naczynia krwionośne, łagodzi podrażnienia i nawilża skórę. Nawilża, wygładza, łagodzi podrażnienia, dodaje blasku zmęczonej
skórze, uszczelnia naczynia krwionośne i zmniejsza zaczerwienienia.
witamina E (Tocopherol) - substancja o działaniu antyoksydacyjnym (przeciwutleniającym), hamuje procesy starzenia się
skóry wywoływane np. promieniowaniem UV lub dymem papierosowym. Jest doskonałym czynnikiem hamującym rodnikowe
utlenianie lipidów w naskórku i skórze właściwej. Witamina E wykazuje zdolność wbudowywania się w struktury lipidowe błon
komórkowych, dzięki czemu wzmacnia barierę naskórkową. Wzmocnienie bariery naskórkowej nie tylko utrudnia wnikanie
substancji obcych i zapobiega podrażnieniom, ale także hamuje TEWL (transepidermalną utratę wody) dzięki czemu wpływa
na poprawę nawilżenia skóry. Zapobiega powstawaniu stanów zapalnych, wzmacnia ściany naczyń krwionośnych i poprawia
ukrwienie skóry.
betaina pochodzenia roślinnego – nawilża, nadaje skórze wyjątkowe odczucie jedwabistości
lecytyna - nawilża i wygładza skórę, ułatwia wnikanie wody i składników nawilżających w naskórek
Polecany do codziennego stosowania. Odpowiedni do wszystkich typów skóry. Produkt przebadany dermatologicznie wolny
od syntetycznych substancji zapachowych, barwników i konserwantów.
Wskazówka:
W celu uzyskania najlepszych pielęgnacyjnych efektów, po kąpieli użyj Cosnature Naturalnego supernawilżającego
Hydrolotionu do ciała z lilią wodną.
Składniki:
AQUA, COCO-GLUCOSIDE, SODIUM COCO-SULFATE, SUCROSE, SODIUM CHLORIDE, BETAINE, CITRIC ACID, GLYCERYL OLEATE,
TOCOPHEROL, HYDROGENATED PALM GLYCERIDES CITRATE, LECITHIN, ASCORBYL PALIMITATE, ROSA CANINA FRUIT OIL,
PARFUM, LINALOOL, GERANIOL, CITRONELOOL, LIMONENE, SODIUM BENZOATE

250 ml
EAN : 4260370433464
Cena : 16,99

COSNATURE Naturalny żel oczyszczający do twarzy i ciała z solanką i
rumiankiem 2 w 1 MED
Seria MED przeznaczona jest dla osób o szczególnie wymagającej skórze. Kosmetyki z tej linii mają w składzie Naturalną Solankę,
która słynie ze swoich wspaniałych właściwości terapeutycznych działających szczególnie kojąco w przypadku dolegliwości
skórnych. Naturalna Solanka pochodząca z podziemnych źródeł powstaje w wyniku odkładania się soli morskiej i wyróżnia się
najwyższym stopniem czystości. Solanka zawiera ponad 100 minerałów i mikroelementów - jest produktem w całości
naturalnym.
Formuła żelu zawiera cenne składniki o właściwościach łagodzących, skomponowanych tak, aby zapewnić jak najlepsze
oczyszczanie dla wrażliwej, skłonnej do podrażnień, suchej skóry twarzy i ciała. Dzięki zawartości kwasu hialuronowego
zapobiega utracie wody oraz zmniejsza uczucie napięcia i swędzenia skóry. Polecany dla osób cierpiących na łuszczycę oraz AZS.
Żel delikatnie oczyszcza skórę, nawilża, zapewnia skórze przyjazny poziom pH, zachowuje naturalny, ochronny płaszcz kwasowy
skóry a także przeciwdziała utracie wilgoci i podrażnieniom.
Dzięki wyciągowi z kwiatów organicznego rumianku pochodzącego z kontrolowanych upraw organicznych, wspomaga
regenerację podrażnionej skóry i chroni ją przed szkodliwym wpływem środowiska.
Kluczowe składniki:
3% Naturalna Solanka łagodzi podrażnienia, dostarcza szereg substancji odżywczych pozwalających utrzymać skórę w
naturalnej równowadze.
Wyciąg z kwiatów rumianku składnik zmiękczający szorstką i suchą skórę, zawiera witaminy C i PP. Dzięki właściwościom
kojącym, łagodzącym, odświeżającym ma szerokie zastosowanie w kosmetyce. Działa przeciwzapalnie (dzięki zawartości
azulenu), antybakteryjnie, przeciwalergicznie i łagodzi podrażnienia. Zmniejsza obrzęki, zmiękcza, poprawia koloryt skóry,
ujędrnia i delikatnie wybiela skórę.
Betaina pochodzenia roślinnego nawilża, nadaje skórze wyjątkowe odczucie jedwabistości
Witamina E (Tocopherol) - substancja o działaniu antyoksydacyjnym (przeciwutleniającym), hamuje procesy starzenia się skóry
wywoływane np. promieniowaniem UV lub dymem papierosowym. Jest doskonałym czynnikiem hamującym rodnikowe
utlenianie lipidów w naskórku i skórze właściwej. Witamina E wykazuje zdolność wbudowywania się w struktury lipidowe błon
komórkowych, dzięki czemu wzmacnia barierę naskórkową. Wzmocnienie bariery naskórkowej nie tylko utrudnia wnikanie
substancji obcych i zapobiega podrażnieniom, ale także hamuje TEWL (transepidermalną utratę wody) dzięki czemu wpływa na
poprawę nawilżenia skóry. Zapobiega powstawaniu stanów zapalnych, wzmacnia ściany naczyń krwionośnych i poprawia
ukrwienie skóry.
Wskazówka:
W celu uzyskania najlepszych pielęgnacyjnych efektów, po kąpieli użyj COSNATURE Naturalny lotion do ciała z solanką i
rumiankiem MED
Składniki:
AQUA • COCO-GLUCOSIDE • SODIUM COCO-SULFATE • SUCROSE • BETAINE • SODIUM CHLORIDE • CITRIC ACID • GLYCERYL
OLEATE • ACACIA SENEGAL GUM • CHAMOMILLA RECUTITA FLOWER EXTRACT • XANTHAN GUM • BISABOLOL • GLYCERIN •
TOCOPHEROL • HYDROGENATED PALM GLYCERIDES CITRATE • LECITHIN • ASCORBYL PALMITATE • PARFUM • SODIUM
BENZOATE

250 ml
EAN : 4260370433488
Cena : 19,99

COSNATURE Naturalny ochronny krem do rąk z nagietkiem
Intensywna terapia dla skóry rąk z ekologicznym olejem z nagietka, woskiem pszczelim i masłem shea. Krem
łagodzi podrażnioną, wrażliwą skórę i chroni przed utratą wilgoci.
Dzięki zbalansowanej formule z organicznego oleju z nagietka i oliwy z oliwek, skóra jest wspaniale odżywiona,
elastyczna i gładka. Krem szybko się wchłania, nie pozostawiając nieprzyjemnego uczucia tłustości, nadaje
dłoniom delikatny naturalny zapach.
Kluczowe składniki:
 olej z nagietka ma właściwości łagodzące, lecznicze, przeciwzapalne, antybakteryjne oraz
przeciwwirusowe. Przyspiesza odnowę naskórka, jest bogaty w beta-karoten,
 wosk pszczeli ma właściwości bakteriobójcze, wygładzające oraz ochronne. Właściwości wosku pszczelego
powodują, że kosmetyki nie wysychają oraz nie powodują zatykania porów. Produkty kosmetyczne
zawierające w sobie wosk uelastyczniają oraz zmiękczają skórę, dlatego też są idealne do codziennej
pielęgnacji skóry. Wosk dodatkowo przyspiesza gojenie się ran, szczególnie tych trudno gojących
się. Zawiera w sobie wiele cennych kwasów takich jak: palmitynowy, melisowy, octowy, masłowy,
walerianowy oraz proteiny, lipidy, witaminy oraz cenne sole mineralne.
 masło shea jest wspaniałym składnikiem o działaniu odżywczym, regenerującym i natłuszczającym.
Zapobiega procesom starzenia, odmładza skórę dzięki dużej zawartości naturalnych witamin i kwasów
tłuszczowych.
 oliwa z oliwek - jest jednym z najlepszych naturalnych środków nawilżających. Należy do emolientów,
które mogą wnikać w skórę a jej lekka konsystencja sprawia, że doskonale nadaje się do nawilżania. Oliwa
jest bogata w nienasycone kwasy tłuszczowe (około 72% kwasu oleinowego) i witaminę E, ważne dla
dobrej kondycji skóry. Ponadto oliwa z oliwek posiada właściwości przeciwzapalne, dzięki czemu nie tylko
nawilża ale także pielęgnuje skórę. Oliwa nie powoduje reakcji alergicznych, jest więc idealna nawet dla
wrażliwej skóry.
Produkt przebadany dermatologicznie wolny od syntetycznych substancji zapachowych, barwników i
konserwantów.
Składniki
Aqua, Helianthus Annuus Seed Oil, Caprylic/Capric Triglyceride, Olea Europaea Fruit Oil, Glycerin, Butyrospermum
Parkii Butter, Cetearyl Alcohol, Glyceryl Stearate Citrate, Cera Alba, Glyceryl Stearate, Calendula Officinalis Flower
Extract, Tocopherol, Sodium Benzoate (preservative), Parfum, Citronellol, Limonene, Linalool, Citric Acid, Xanthan
Gum.

75 ml
EAN : 4260370432443
Cena : 15,99

COSNATURE Naturalny krem do rąk z solanką i rumiankiem MED
Seria MED przeznaczona jest dla osób o szczególnie wymagającej skórze. Kosmetyki z tej linii mają w składzie Naturalną Solankę,
która słynie ze swoich wspaniałych właściwości terapeutycznych działających szczególnie kojąco w przypadku dolegliwości
skórnych. Naturalna Solanka pochodząca z podziemnych źródeł powstaje w wyniku odkładania się soli morskiej i wyróżnia się
najwyższym stopniem czystości. Solanka zawiera ponad 100 minerałów i mikroelementów - jest produktem w całości naturalnym.
Formuła kremu zawiera cenne składniki o właściwościach łagodzących, skomponowanych tak, aby zapewnić jak najlepszą
pielęgnacjędla wrażliwej i suchej skóry dłoni skłonnej do podrażnień. Dzięki zawartości kwasu hialuronowego zapobiega
utracie wody oraz zmniejsza uczucie napięcia i swędzenia skóry. Polecany dla osób cierpiących na łuszczycę oraz AZS.
Krem szybko się wchłania, nie pozostawiając nieprzyjemnego uczucia tłustości, nadaje dłoniom delikatny naturalny zapach.
Kluczowe składniki:
8% Naturalna Solanka łagodzi podrażnienia, dostarcza szereg substancji odżywczych pozwalających utrzymać skórę w naturalnej
równowadze. Krem wspaniale nawilża i wygładza skórę dłoni.
Wyciąg z kwiatów rumianku – składnik zmiękczający szorstką i suchą skórę, zawiera witaminy C i PP. Dzięki właściwościom
kojącym, łagodzącym, odświeżającym ma szerokie zastosowanie w kosmetyce. Działa przeciwzapalnie (dzięki zawartości azulenu),
antybakteryjnie, przeciwalergicznie i łagodzi podrażnienia. Zmniejsza obrzęki, zmiękcza, poprawia koloryt skóry, ujędrnia i delikatnie
wybiela skórę.
Olej z awokado to bogate źródło 7 istotnych witamin: A,B,D,E,H,K,PP, kwasu foliowego i minerałów: magnezu, manganu, żelaza,
fosforu, potasu, sodu, cynku oraz skwalenu. Łagodzi podrażnienia oraz działa przeciwzapalnie. Bardzo łatwo przyswajalny przez
skórę. Działa kojąco oraz odżywczo. Jest to olej bogaty w kwasy tłuszczowe Omega-9 i Omega-6, które wzmacniają naturalną
barierę ochronną skóry, dzięki czemu skóra sucha i zniszczona jest zregenerowana i nie traci wilgoci.
Masło shea jest wspaniałym składnikiem o działaniu odżywczym, regenerującym i natłuszczającym. Zapobiega procesom
starzenia, odmładza skórę dzięki dużej zawartości naturalnych witamin i kwasów tłuszczowych.
Olej z wiesiołka ma zdolność kumulowania się w głębszych warstwach skóry, zapobiegając jej wysychaniu; łagodzi podrażnienia i
stany zapalne skóry, opóźnia procesy starzenia; wygładza drobne zmarszczki.
Olej z pestek winogron zawiera dużą ilość antyoksydantów, które zwalczają wolne rodniki w naszym organizmie. Pomaga
hamować procesy starzenia się skóry – regeneruje ją i odżywia. Dodatkowo posiada właściwości łagodzące podrażnienia, dzięki
swoim właściwościom odżywczym sprawia, że skóra staje się gładka i rozświetlona. Ma także działanie emolientu – nawilża i
delikatnie natłuszcza skórę. Poleca się go osobom z problemami skórnymi, gdyż ma działanie tonizujące i przeciwzapalne. Z uwagi
na wysoką zawartość witaminy E poprawia jędrność i napięcie skóry. Tworzy także film ochronny na skórze, dzięki czemu zostaje
wzmocniona lipidowa struktura naskórka.
Wskazówka:
75
W celu uzyskania najlepszych efektów pielęgnacyjnych zastosuj produkty COSNATURE seria MED
Składniki:
AQUA • GLYCERIN • BUTYROSPERMUM PARKII BUTTER • CETEARYL ALCOHOL • CETEARYL GLUCOSIDE • HELIANTHUS ANNUUS
SEED OIL • VITIS VINIFERA SEED OIL • SODIUM CHLORIDE • PERSEA GRATISSIMA OIL • GLYCERYL STEARATE • OENOTHERA BIENNIS
OIL • TOCOPHEROL • SODIUM HYALURONATE • CHAMOMILLA RECUTITA FLOWER EXTRACT • COCO-CAPRYLATE • SODIUM
CETEARYL SULFATE • CITRIC ACID • XANTHAN GUM • PARFUM • SODIUM BENZOATE.

ml
EAN : 4260370433662
Cena : 19,99

COSNATURE Naturalny dezodorant w sprayu limonką i mięta
Łagodny dezodorant w sprayu, chroni i pielęgnuje skórę do 24 godzin, zapobiegając nieprzyjemnemu
zapachowi i poceniu się. Delikatna formuła zawiera ekstrakty z organicznej limonki i mięty. Dezodorant ma
przyjemny świeży, cytrusowy zapach. Nie zawiera soli aluminium, nie pozostawia śladów. Wspomaga
naturalne funkcje skóry.

Kluczowe składniki aktywne

Wyciąg z liści mięty pieprzowej to naturalny środek przeciwzapalny, kojący dla skóry o właściwości
tonizujące, ze względu na orzeźwiający i stymulujący zapach często stosowany w dezodorantach.

Wyciąg ze skórki limonki - normalizuje wydzielanie sebum, tonizuje, złuszcza martwy naskórek, skórka
limonki zawiera enzymy i kwasy owocowe które rozpuszczają martwe komórki. Wyciąg oczyszcza i ściąga
nadmiernie rozszerzone pory, ma silne właściwości antybakteryjne, łagodzi także stany zapalne, wypryski i
podrażnienia, wzmacnia naczynia krwionośne
Polecany dla każdego rodzaju skóry. Przebadany dermatologicznie.

Sposób użycia:
Przed użyciem wstrząsnąć. Rozpylić 3-4 pompki sprayu bezpośrednio na ciało z odległości ok.15 cm. Poczekać
kilka sekund na wyschnięcie.
Składnik :
ALCOHOL • AQUA • RIETHYL CITRATE • GLYCERIN • LEVULINIC ACID • CITRIC ACID • SODIUM LEVULINATE
• MENTHA PIPERITA LEAF EXTRACT • CITRUS AURANTIFOLIA PEEL EXTRACT • PARFUM • LIMONENE ·
LINALOOL • CITRAL • GERANIOL • FARNESOL • SODIUM BENZOATE • POTASSIUM SORBATE

75 ml
EAN : 4260370433501
Cena : 24,99

COSNATURE Naturalny dezodorant w sprayu lilią wodną
Łagodny dezodorant w sprayu, chroni i pielęgnuje skórę do 24 godzin, zapobiegając nieprzyjemnemu
zapachowi i poceniu się. Delikatna formuła zawiera łagodzące ekstrakty z organicznego aloesu i lilii wodnej.
Dezodorant ma przyjemny zapach świeżych lilii. Nie zawiera soli aluminium, nie pozostawia śladów.
Wspomaga naturalne funkcje skóry.

Kluczowe składniki aktywne

Aloes - aloesowy miąższ łagodzi podrażnienia skóry, nawilża skórę ma także działanie przeciwzapalne i
przeciwbakteryjne. Aloes to wspaniałe źródło aminokwasów, witamin C, E i z grupy B, biotyny i kwasu
foliowego, ponadto zawiera szeroka gamę niezbędnych dla zdrowia skóry minerałów: sód, potas, magnez,
cynk, miedź i żelazo.

Wyciag z kwiatów lilii wodnej - wykorzystywany jest ze względu na działanie łagodzące, kojące i
przeciwwolnorodnikowe. Łagodzi podrażnienia oraz delikatnie chłodzi i nawilża.
Polecany dla każdego rodzaju skóry. Przebadany dermatologicznie.

Sposób użycia:
Przed użyciem wstrząsnąć. Rozpylić 3-4 pompki sprayu bezpośrednio na ciało z odległości ok.15 cm. Poczekać
kilka sekund na wyschnięcie.
Składnik :
ALCOHOL • AQUA • TRIETHYL CITRATE • GLYCERIN • LEVULINIC ACID • CITRIC ACID • SODIUM LEVULINATE
• ALOE BARBADENSIS LEAF JUICE • NYMPHAEA AMPLA FLOWER

75 ml
EAN : 4260370433525
Cena : 24,99

COSNSTURE Naturalny nawilżający szampon do włosów z dziką różą
Naturalny szampon nawilżający zawiera starannie wyselekcjonowane składniki zapewniające delikatne mycie
suchych i zniszczonych włosów. Łagodnie oczyszcza, nie podrażniając skóry głowy.
Zawiera efektywną formułę protein pszenicy i olejku z owoców dzikiej róży, dzięki której włosy są nawilżone i
wzmocnione od nasady aż po końce. Szampon wzmacnia strukturę włosów dzięki czemu są bardziej elastyczne,
nie łamią się. Ułatwia rozczesywanie włosów oraz nadaje im wyjątkowy połysk.
Kluczowe składniki:
 hydrolizowane proteiny pszenicy – uzyskiwane są z ziarna pszenicy zwyczajnej. Wnikają do korzenia
włosa, gdzie zatrzymują wodę. Działają regenerująco, odbudowują zniszczone wewnętrzne struktury
włosa. Zapobiegają elektryzowaniu się włosów.
 olej z owoców dzikiej róży - bogaty w niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe i witaminę E, nawilża i
odżywia; wzmacnia strukturę włosów
Polecany do włosów suchych i zniszczonych. Produkt przebadany dermatologicznie wolny od syntetycznych
substancji zapachowych, barwników, konserwantów i silikonu.

Sposób użycia:
Niewielką ilość szamponu nanieś na mokre włosy, delikatnie masuj do powstania delikatnej piany. Następnie
spłucz ciepłą wodą.
Wskazówka:
W celu uzyskania najlepszych efektów pielęgnacyjnych po umyciu włosów zastosuj COSNATURE Naturalna
odżywka nawilżająca z dziką różą .

Składniki
AQUA, COCO-GLUCOSIDE, SODIUM COCO-SULFATE, SUCROSE, SODIUM CHLORIDE, CITRIC ACID, GLYCERYL
OLEATE, HYDROLYZED WHEAT PROTEIN, PARFUM, LINALOOL, GERANIOL, CITRONELLOL, LIMONENE, ROSA
CANINA FRUIT OIL, TOCOPHEROL, HYDROGENATED PALM GLYCERIDES CITRATE, LECITHIN, ASCORBYL
PAMITATE, SODIUM BENZOATE

200 ml
EAN : 4260370432382
Cena : 16,99

COSNATURE Naturalna odżywka nawilżająca z dziką różą
Naturalna odżywka nawilżająca zawiera starannie wyselekcjonowane składniki zapewniające skuteczne
nawilżenie suchych i zniszczonych włosów. Skutecznie nawilża i odżywia włosy nie obciążając ich.
Zawiera efektywną formułę protein pszenicy, olejku z owoców dzikiej róży, olejku ze słodkich migdałów i olejku z
pestek winogron, dzięki której włosy są nawilżone i wzmocnione od nasady aż po końce. Odżywka wzmacnia
strukturę włosów dzięki czemu są bardziej elastyczne, nie łamią się. Ułatwia rozczesywanie włosów oraz nadaje
im wyjątkowy połysk.

Kluczowe składniki:
hydrolizowane proteiny pszenicy – uzyskiwane są z ziarna pszenicy zwyczajnej. Wnikają do korzenia włosa,
gdzie zatrzymują wodę. Działają regenerująco, odbudowują zniszczone wewnętrzne struktury włosa.
Zapobiegają elektryzowaniu się włosów.
olej z owoców dzikiej róży - bogaty w niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe i witaminę E, nawilża i
odżywia; wzmacnia strukturę włosów
olejek ze słodkich migdałów ma właściwości nawilżające, zawiera wiele substancji odżywczych, m.in.
proteiny, sole mineralne, witaminy A, E, D i z grupy B, dzięki temu nawilża i regeneruje włosy. Włosy odzyskują
blask, są nawilżone, nie plączą się, nie puszą się i wyglądają na zdrowsze.
olej z pestek winogron jest naturalną odżywką do włosów: skutecznie nawilża włosy, wzmacnia je i poprawia
ich ogólną kondycję, świetnie nawilża też skórę głowy, dlatego doskonale sprawdza się w walce z łupieżem,
dzięki obecności antyoksydantów zmniejsza wypadanie włosów, stymuluje wzrost włosów, przywraca włosom
naturalny blask. Ponadto włosy są bardziej nawilżone i miękkie o zwiększonej sprężystość i pięknym połysku.
sacharoza – bardzo skutecznie nawilża skórę, zapobiega rozdwajaniu się końcówek włosów. Jest doskonałym
środkiem ściernym, dokładnie oczyszcza on skórę i usuwa martwe komórki nie wywołując przy tym podrażnień
ani uczuleń.
Polecana do włosów suchych i zniszczonych.
Sposób użycia:
Niewielką ilość odżywki rozprowadź na wilgotnych, umytych włosach i pozostaw na ok. 2-3 minuty, dokładnie
spłucz ciepłą wodą. Odżywkę należy stosować po każdym myciu włosów.
Wskazówka:
W celu uzyskania najlepszych efektów pielęgnacyjnych do mycia włosów zastosuj Cosnature Naturalny
nawilżający szampon do włosów z dziką różą.
Składniki:
AQUA • CETEARYL ALCOHOL • GLYCERIN • HELIANTHUS ANNUUS SEED OIL • GLYCERYL STEARATE • LECITHIN •
SODIUM CETEARYL SULFATE • PRUNUS AMYGDALUS DULCIS OIL • VITIS VINIFERA SEED OIL • ROSA CANINA
FRUIT OIL • OLUS OIL • HYDROLYZED WHEAT PROTEIN • PCA GLYCERYL OLEATE • CITRIC ACID • XANTHAN GUM
• PARFUM • LINALOOL • GERANIOL • CITRONELLOL • LIMONENE • SODIUM BENZOATE.

200 ml
EAN : 42603704335636
Cena : 19,99

COSNATURE Naturalny zwiększający objętość włosów szampon z owocem granatu
Naturalny szampon z olejem z nasion organicznego granatu. Zwiększa objętość i dodaje włosom
witalności. Zawiera starannie wyselekcjonowane składniki zapewniające delikatne mycie cienkich
i osłabionych włosów. Łagodnie oczyszcza, nie podrażniając skóry głowy. Wzmacnia włosy od nasady aż
po końcówki bez ich obciążania. Włosy stają się wygładzone, odżywione, błyszczące i jedwabiste w
dotyku. Ułatwia rozczesywanie włosów oraz nadaje im wyjątkowy połysk. Szampon nadaje włosom
apetyczny owocowy zapach.
Kluczowe składniki:

olej z pestek granatu doskonale pielęgnuje skórę głowy oraz wpływa odżywczo na włosy,
wzmacnia ich strukturę oraz nabłyszcza. Włosy nabierają zdrowego wyglądu. Głęboko odżywia
skórę, nawilża ją i chroni przed szkodliwymi promieniami słonecznymi. Hamuje procesy starzenia.
Działa kojąco i antybakteryjnie.
Polecany do delikatnych i osłabionych włosów. Produkt przebadany dermatologicznie wolny od
syntetycznych substancji zapachowych, barwników, konserwantów i silikonu.
Sposób użycia:
Niewielką ilość szamponu nanieś na mokre włosy, delikatnie masuj do powstania delikatnej
piany. Następnie spłucz ciepłą wodą.

Wskazówka:
W celu uzyskania najlepszych efektów pielęgnacyjnych po umyciu włosów zastosuj COSNATURE
Naturalna odżywka zwiększająca objętość włosów z owocem granatu

Składniki
AQUA, COCO-GLUCOSIDE, SODIUM COCOSULFATE, SUCROSE, BETAINE, SODIUM CHLORIDE, CITRIC ACID,
GLYCERYL OLEATE, OUNICA GRANATUM SEED OIL, PARFUM, LIMONENE, CITRAL, LINALOOL, GERANIOL,
TOCOPHEROL, HYDROGENATED PALM GLYCERIDES CITRATE, LECITHIN, ASCORBYL PALMITATE, SODIUM
BENZOATE

200 ml
EAN: 4260370432368
Cena: 16,99

COSNATURE Naturalna odżywka zwiększająca objętość włosów z owocem granatu
Naturalna odżywka zwiększa objętość i dodaje włosom witalności. Zawiera starannie wyselekcjonowane składniki zapewniające
skuteczne odżywienie i wzmocnienie włosów nie obciążając ich. Włosy stają się wygładzone, odżywione, błyszczące i jedwabiste w
dotyku. Ułatwia rozczesywanie włosów oraz nadaje im wyjątkowy połysk. Odżywka nadaje włosom apetyczny owocowy zapach.
Efektywna formuła protein pszenicy, olejku z nasion organicznego granatu, olejku ze słodkich migdałów i olejku z awokado zapewnia
skuteczne odżywienie, nawilżenie i wzmocnienie włosów od nasady aż po końce. Odżywka wzmacnia strukturę włosów dzięki czemu
są bardziej elastyczne, nie łamią się. Ułatwia rozczesywanie włosów oraz nadaje im wyjątkowy połysk.
Kluczowe składniki:
olej z pestek granatu doskonale pielęgnuje skórę głowy oraz wpływa odżywczo na włosy, wzmacnia ich strukturę oraz nabłyszcza.
Włosy nabierają zdrowego wyglądu. Głęboko odżywia skórę, nawilża ją i chroni przed szkodliwymi promieniami słonecznymi. Hamuje
procesy starzenia. Działa kojąco i antybakteryjnie na skórę głowy
hydrolizowane proteiny pszenicy uzyskiwane są z ziarna pszenicy zwyczajnej. Wnikają do korzenia włosa, gdzie zatrzymują wodę.
Działają regenerująco, odbudowują zniszczone wewnętrzne struktury włosa. Zapobiegają elektryzowaniu się włosów.
olej ze słodkich migdałów ma właściwości nawilżające, zawiera wiele substancji odżywczych, m.in. proteiny, sole mineralne,
witaminy A, E, D i z grupy B, dzięki temu nawilża i regeneruje włosy. Włosy odzyskują blask, są nawilżone, nie plączą się, nie puszą się i
wyglądają na zdrowsze.
olej z awokado zawiera więcej jednonienasyconych kwasów tłuszczowych niż oliwa z oliwek, jest to jeden z głównych powodów, dla
których sprawdza się on doskonale w naturalnej pielęgnacji włosów. Tłuszcze jednonienasycone, stosowane w kosmetykach do
włosów, nawilżają, odżywiają i wzmacniają włosy, poprawiają ich wygląd i chronią je przed uszkodzeniami. Połączenie antyoksydacyjne
witaminy E, steroli i nawilżających, jednonienasyconych kwasów tłuszczowych w oleju z awokado, zapewnia stymulację wzrostu
włosów. Olej łagodzi podrażnienia skóry głowy, a także pomaga likwidować łupież, poprawia ogólną kondycję skóry głowy i włosów
eliminując pęknięcia i ich rozwarstwienia, a także przywraca im naturalną siłę i blask. Chroni również przed szkodliwym działaniem
warunków zewnętrznych, oraz zapewnia dobrze układające się, zdrowe i pełne blasku włosy.
betaina pochodzenia roślinnego – nawilża i wygładza włosy, ułatwia wnikanie wody i składników nawilżających w naskórek i włosy
sacharoza – bardzo skutecznie nawilża skórę, zapobiega rozdwajaniu się końcówek włosów. Jest doskonałym środkiem ściernym,
dokładnie oczyszcza on skórę i usuwa martwe komórki nie wywołując przy tym podrażnień ani uczuleń.
Polecana do delikatnych i osłabionych włosów. Produkt przebadany dermatologicznie wolny od syntetycznych substancji
zapachowych, barwników, konserwantów i silikonu.
Sposób użycia:
Niewielką ilość odżywki rozprowadź na wilgotnych, umytych włosach i pozostaw na ok. 2-3 minuty, dokładnie spłucz ciepłą wodą.
Odżywkę należy stosować po każdym myciu włosów.
200 ml
Wskazówka:
EAN : 4260370433549
W celu uzyskania najlepszych efektów pielęgnacyjnych do mycia włosów zastosuj Cosnature Naturalny zwiększający objętość
włosów szampon z owocem granatu.
Cena : 19,99
Składniki:
AQUA • CETEARYL ALCOHOL • GLYCERIN • HELIANTHUS ANNUUS SEED OIL • GLYCERYL STEARATE • LECITHIN • SODIUM CETEARYL
SULFATE • PRUNUS AMYGDALUS DULCIS OIL • PERSEA GRATISSIMA OIL • PUNICA GRANATUM SEED OIL • OLUS OIL • HYDROLYZED
WHEAT PROTEIN • PCA GLYCERYL OLEATE • XANTHAN GUM • CITRIC ACID • PARFUM • LIMONENE • SODIUM BENZOATE.

COSNATURE Naturalny regenerujący szampon do włosów z awokado i migdałami
Naturalny szampon regenerujący zawiera starannie wyselekcjonowane składniki zapewniające delikatne mycie suchych,
zniszczonych i farbowanych włosów. Łagodnie oczyszcza, nie podrażniając skóry głowy.
Zawiera efektywną formułę hydrolizatu protein ze słodkich migdałów, wyciągu z awokado i oleju arganowego, dzięki której
włosy są odżywione, nawilżone i wzmocnione od nasady aż po końce.
Szampon wzmacnia strukturę włosów dzięki czemu są bardziej elastyczne, nie łamią się. Ułatwia rozczesywanie włosów oraz
nadaje im wyjątkowy połysk. Przeznaczony jest do pielęgnacji każdego rodzaju włosów. Szczególnie zaś polecany do włosów
zniszczonych i farbowanych. Wzmacnia strukturę włosów, zmniejsza ich podatność na łamanie się, odbudowuje przesuszone i
zniszczone włosy.
Kluczowe składniki:
hydrolizat protein migdałów uelastycznia i wygładza strukturę włosów, zapobiega łamaniu i elektryzowaniu się.
Kondycjonuje, zmiękcza, nawilża, zatrzymuje wodę we włosach, działając nawilżająco, działa antystatycznie.
wyciąg z awokado wzmacnia osłabione i pozbawione blasku włosy, chroni skórę głowy przed niszczącymi skutkami
zanieczyszczeń, a także dostarcza niezbędnych kwasów tłuszczowych, które pomagają w utrzymaniu prawidłowego nawilżenia.
Zapewnia naturalne nabłyszczenie oraz ochronę przed przesuszeniem. Dzięki temu włosy wyglądają znacznie zdrowiej, a także
stają się bardziej wytrzymałe na wszelkie uszkodzenia.
Zawarta w owocu witamina E, potas oraz lecytyna doskonale odżywiają skórę głowy, zwiększając jej zdolność do tworzenia
coraz silniejszych komórek oraz regeneracji i wzmacniania istniejących. Awokado zawiera w sobie liczne witaminy i kwas
tłuszczowy omega-3, które są niezbędne dla zachowania pięknych i naturalnie lśniących włosów. Przywraca im zdrowy wygląd,
niwelując wszelkie zmatowienia i szarości. Zawarte w awokado kwasy tłuszczowe dobrze chronią włosy przed niszczącym
działaniem zabiegów termicznych oraz chemicznymi składnikami wielu kosmetyków drogeryjnych.
olej arganowy niezawodny w pielęgnacji suchych i łamliwych włosów, wspaniale je nawilża i odżywia dzięki zawartości
kwasów tłuszczowych oraz witaminy E. Włosy stają się lśniące i łatwe do rozczesania.
Sposób użycia:
Niewielką ilość szamponu nanieś na mokre włosy, delikatnie masuj do powstania piany. Następnie spłucz ciepłą wodą.
Wskazówka:
W celu uzyskania najlepszych efektów pielęgnacyjnych po umyciu włosów zastosuj Cosnature Naturalną regenerującą odżywkę
do włosów z awokado i migdałami.
Składniki:
AQUA • COCO-GLUCOSIDE • SODIUM COCO-SULFATE • SUCROSE • PCA GLYCERYL OLEATE • GLYCERYL OLEATE • GLYCERIN •
HYDROLYZED SWEET ALMOND PROTEIN • PERSEA GRATISSIMA FRUIT EXTRACT • TOCOPHEROL • HYDROGENATED PALM
GLYCERIDES CITRATE • LECITHIN • ASCORBYL PALMITATE • SODIUM CHLORIDE • CITRIC ACID • PARFUM • LINALOOL • BENZYL
ALCOHOL • BENZYL SALICYLATE • LIMONENE • SODIUM BENZOATE.

200 ml
EAN : 4260370433587
Cena : 17,99

COSNATURE Naturalna regenerująca odżywka do włosów z awokado i migdałami
Naturalna odżywka regenerująca zawiera starannie wyselekcjonowane składniki zapewniające skuteczną regenerację
delikatnych, suchych, zniszczonych i farbowanych włosów.
Zawiera efektywną formułę hydrolizatu protein ze słodkich migdałów i hydrolizatu protein pszenicy która wzmacnia strukturę
włosa od nasady aż po końce dzięki czemu są bardziej elastyczne, nie łamią się. Ułatwia rozczesywanie włosów oraz nadaje
im wyjątkowy połysk. Przeznaczona jest do pielęgnacji każdego rodzaju włosów. Szczególnie zaś polecana do włosów
zniszczonych i farbowanych.
Potrójny kompleks olejów: arganowego, ze słodkich migdałów i awokado wspaniale odżywia włosy, nawilża i przywraca im
elastyczność. Nadaje im naturalną siłę i blask. Chroni również przed szkodliwym działaniem warunków zewnętrznych, oraz
zapewnia dobrze układające się, zdrowe i pełne blasku włosy.
Kluczowe składniki:
hydrolizowane proteiny pszenicy pozyskiwane są z ziarna pszenicy zwyczajnej. Wnikają do korzenia włosa, gdzie zatrzymują
wodę. Działają regenerująco, odbudowują zniszczone wewnętrzne struktury włosa. Zapobiegają elektryzowaniu się włosów.
hydrolizat protein migdałów – uelastycznia i wygładza strukturę włosów, zapobiega łamaniu i elektryzowaniu się.
Kondycjonuje, zmiękcza, nawilża, zatrzymuje wodę we włosach, działając nawilżająco, działa antystatycznie.
olej z awokado zawiera więcej jednonienasyconych kwasów tłuszczowych niż oliwa z oliwek, jest to jeden z głównych
powodów, dla których sprawdza się on doskonale w naturalnej pielęgnacji włosów. Tłuszcze jednonienasycone, stosowane w
kosmetykach do włosów, nawilżają, odżywiają i wzmacniają włosy, poprawiają ich wygląd i chronią je przed uszkodzeniami.
Połączenie antyoksydacyjne witaminy E, steroli i nawilżających, jednonienasyconych kwasów tłuszczowych w oleju z awokado,
zapewnia stymulację wzrostu włosów.
Olej łagodzi podrażnienia skóry głowy, a także pomaga likwidować łupież, poprawia ogólną kondycję skóry głowy i włosów
eliminując pęknięcia i ich rozwarstwienia, a także przywraca im naturalną siłę i blask. Chroni również przed szkodliwym
działaniem warunków zewnętrznych, oraz zapewnia dobrze układające się, zdrowe i pełne blasku włosy.
olej ze słodkich migdałów ma właściwości nawilżające, zawiera wiele substancji odżywczych, m.in. proteiny, sole mineralne,
witaminy A, E, D i z grupy B, dzięki temu nawilża i regeneruje włosy. Włosy odzyskują blask, są nawilżone, nie plączą się, nie
puszą się i wyglądają na zdrowsze.
olej arganowy niezawodny w pielęgnacji suchych i łamliwych włosów, wspaniale je nawilża i odżywia dzięki zawartości
kwasów tłuszczowych oraz witaminy E. Włosy stają się lśniące i łatwe do rozczesania.
Sposób użycia:
Niewielką ilość odżywki rozprowadź na wilgotnych, umytych włosach i pozostaw na ok. 2-3 minuty, dokładnie spłucz ciepłą
wodą. Odżywkę należy stosować po każdym myciu włosów.
Wskazówka:
W celu uzyskania najlepszych efektów pielęgnacyjnych do mycia włosów zastosuj Cosnature Naturalny regenerujący szampon
do włosów z awokado i migdałami.
Składniki:
AQUA • CETEARYL ALCOHOL • GLYCERIN • HELIANTHUS ANNUUS SEED OIL • GLYCERYL STEARATE • LECITHIN • SODIUM
CETEARYL SULFATE • PRUNUS AMYGDALUS DULCIS OIL • PERSEA GRATISSIMA OIL • PCA GLYCERYL OLEATE • OLUS OIL •
ARGANIA SPINOSA KERNEL OIL • HYDROLYZED SWEET ALMOND PROTEIN • HYDROLYZED WHEAT PROTEIN • XANTHAN GUM •
CITRIC ACID • PARFUM • LINALOOL • BENZYL ALCOHOL • BENZYL SALICYLATE • LIMONENE • SODIUM BENZOATE.

200 ml
EAN : 426037043360
Cena : 19,99

COSNATURE Naturalna regenerująca maska do włosów z awokado i migdałami
Naturalna regenerująca maska do włosów z odżywczym olejem arganowym, olejem ze słodkich migdałów i masłem z
awokado przeznaczona jest do pielęgnacji każdego rodzaju włosów. Szczególnie zaś polecana do włosów
zniszczonych i farbowanych. Wzmacnia strukturę włosów, zmniejsza ich podatność na łamanie się i odbudowuje
odwodnione i zniszczone włosy.
Zawiera masło z awokado, które wzmacnia osłabione i pozbawione blasku włosy. Olej arganowy, olej ze słodkich
migdałów odbudowują zniszczone struktury oraz zapobiegają łamliwości , idealnie wygładzając pasma
włosów. Składniki nawilżające i zatrzymujące wilgoć czyli hydrolizowane proteiny pszenicy, hydrolizowane proteiny
słodkich migdałów sprawiają, że po zastosowaniu włosy odzyskują naturalny i piękny wygląd.
Kluczowe składniki:
 olej ze słodkich migdałów stanowi doskonałą odżywkę do suchych i zniszczonych włosów, nadaje im połysk i
zapobiega rozdwajaniu się końcówek
 hydrolizowane proteiny pszenicy – uzyskiwane są z ziarna pszenicy zwyczajnej. Wnikają do korzenia włosa,
gdzie zatrzymują wodę. Działają regenerująco, odbudowują zniszczone wewnętrzne struktury włosa.
Zapobiegają elektryzowaniu się włosów.
 hydrolizowane proteiny słodkich migdałów to substancja filmotwórcza, hydrofilowa, rozpuszczalna w wodzie.
Jest odpowiedzialna za utrzymywanie wody w naskórku, dzięki czemu go nawilża, a także kondycjonuje, czyli
zmiękcza i wygładza. Ze względu na duży rozmiar cząsteczki nie penetruje w głąb skóry, pozostając na
powierzchni. Substancja antystatyczna, zmniejsza elektryzowanie się włosów
 olej arganowy - niezawodny w pielęgnacji suchych i łamliwych włosów, wspaniale je odżywia
 Masło z awokado to naturalny i gęsty olej, pochodzący z owoców awokado. Stanowi niezwykle bogate źródło
nienasyconych kwasów tłuszczowych, witamin A, B, D, E oraz potasu. Jest idealne do pielęgnacji suchych i
zniszczonych włosów a także chroni skórę głowy przed niszczącymi skutkami zanieczyszczeń, dostarcza
niezbędnych kwasów tłuszczowych, które pomagają w utrzymaniu prawidłowego nawilżenia. Dobroczynne
właściwości masła z awokado dla włosów i skóry głowy: nabłyszczenie oraz ochrona przed przesuszeniem,
zapewnienie ochrony przed rozdwajaniem końcówek, pobudzanie cebulek włosowych do wzrostu, głównie
dzięki poprawie krążenia krwi i lepszemu odżywieniu, przyspieszenie regeneracji komórek.
Sposób użycia:
Rozprowadź maskę na wilgotnych, umytych włosach i pozostaw na ok. 3 miniuty, dokładnie spłucz ciepłą
wodą. Maskę najlepiej stosować 2 razy w tygodniu.
Składniki
AQUA, CETEARYL ALCOHOL, GLYCERIN, GLYCERYL STEARATE, PERSEA GRATISSIMA OIL, LECITHIN, SODIUM CETEARYL
SULFATE, ARGANIA SPINOSA KERNEL OIL, PRUNUS AMYGDALUS DULCIS OIL, OLUS OIL, XANTHAN GUM, HYDROLYZED
SWEET ALMOND PROTEIN, HYDROLYZED WHEAT PROTEIN, HYDROGENATED OLIVE OIL, TOCOPHEROL, CITRIC ACID,
PARFUM, LINALOOL , BENZYL SALICYLATE, LIMONENE, SODIUM BENZOATE

100 ml
EAN : 4260370432429
Cena : 19,99

COSNATURE Naturalny nawilżający fluid z wyciągiem z szyszek chmielu
Naturalny, bogaty w składniki odżywcze fluid do twarzy dla mężczyzn. Nawilża, łagodzi, wygładza i pielęgnuje dzięki
wysoce efektywnej formule zawierającej starannie wyselekcjonowane składniki, takie jak woda z lodowca, ekstrakt z
liści mięty wodnej oraz ekstrakt z szyszek chmielu pochodzących z kontrolowanych upraw organicznych.
Kompozycja odżywczego masła shea i wysokiej jakości oleju z orzechów makadamia, zapewnia odpowiednią ochronę
dla skóry czyniąc ją zadbaną i gładką. Wspaniale nawilża skórę, zapewnia ochronę przed wolnymi rodnikami,
wspomaga regenerację komórek.
Stosowanie fluidu zapewnia skórze ukojenie, witalność, nawilżenie i świeżość. Kosmetyk zapewnia skórze 24 godziny
nawilżenia, zapobiega uczuciu suchej, napiętej skóry. Odpowiedni do stosowania po goleniu. Zawiera wyciąg z liści
organicznej brzozy, który zapewnia relaksujący, odżywczy efekt, przeciwdziała podrażnieniu skóry po goleniu.
Kluczowe składniki:
 ekstrakt z szyszek chmielu - chmiel wykazuje właściwości przeciwbakteryjne i przeciwgrzybiczne. Produkty z
chmielem łagodzą podrażnienia i stany zapalne skóry, świetnie sprawdzają się przy pielęgnacji skóry wrażliwej.
Chmiel ma także działanie regulacyjno-normalizujące, ponieważ ekstrakt z jego szyszek ma działanie regulujące
produkcję sebum oraz normalizujące dla skóry. Łagodzi również podrażnienia i zaczerwienienia.
 wyciąg z liści organicznej brzozy - jako naturalny antyoksydant, chroni skórę przed wolnymi rodnikami i
czynnikami rakotwórczymi oraz przyśpieszającymi jej starzenie, silnie pobudza syntezę kolagenu i elastyny w
skórze,
 woda z lodowca - krystalicznie czysta, naturalna i ekologiczna, zawiera cenne dla skóry minerały. Wspomaga
ochronę przed wolnymi rodnikami, stymuluje mikrocyrkulację krwi, nawilża skórę i aktywuje procesy odnowy
komórkowej. Łagodzi i zmiękcza skórę, zapewniając jej jednocześnie nawilżenie aż do 8 godzin
 mięta wodna - liście mięty zawierają olejki eteryczne, przeciwutleniające związki fenolowe, witaminę A, potas i
wapń. Mięta jest składnikiem kosmetyków, który chroni skórę przed starzeniem się, rozświetla ją, reguluje
pracę gruczołów łojowych. Świetnie sprawdza się również w walce z niedoskonałościami i trądzikiem. Pomaga
zredukować zaskórniki i wypryski.
 masło shea jest wspaniałym składnikiem o działaniu odżywczym, regenerującym i natłuszczającym. Zapobiega
procesom starzenia, odmładza skórę dzięki dużej zawartości naturalnych witamin i kwasów tłuszczowych.
 olej z orzechów makadamia - nawilża skórę, odżywia, wyrównuje koloryt, a także zapobiega powstawaniu
przedwczesnych zmarszczek. Zawiera szereg wartościowych składników, m.in.: witaminy A, E, z grupy B, Kwas
oleopalmitynowy (omega-7), Kwas oleinowy, Skwalen Można stosować go nawet do cery trądzikowej.
Ponieważ ma budowę podobną do budowy ludzkiego sebum, nie zatyka porów i nie obciąża skóry.
Sposób użycia:
Rano i wieczorem nałóż krem na twarz i szyję i delikatnie masuj okrężnymi ruchami aż do całkowitego wchłonięcia.
Składniki
Aqua, ALCOHOL, Glycerin, BUTYROSPERMUM PARKII BUTTER, Glyceryl Stearate Citrate, Caprylic/Capric Triglyceride,
MACADAMIA INTEGRIFOLIA SEED OIL, Cetearyl Alcohol, HUMULUS LUPULUS EXTRACT, Prunus Armeniaca Kernel Oil,
BETULA ALBA LEAF EXTRACT, MENTHA AQUATICA EXTRACT, Tocopherol, HELIANTHUS ANNUUS SEED OIL, DISTARCH
PHOSPHATE, BISABOLOL, Xanthan Gum, SODIUM HYALURONATE, Levulinic Acid, Sodium Levulinate, LACTIC ACID,
SORBIC ACID, Phytic Acid, Citric Acid, Parfum, Geraniol, Limonene, Linalool, POTASSIUM SORBATE, Sodium Benzoate.

50 ml
EAN : 4260370435895
Cena : 29,99

COSNATURE Naturalny krem redukujący zmarszczki z wyciągiem z szyszek chmielu
Formuła kremu została opracowana do skutecznej i delikatnej pielęgnacji, wymagającej męskiej skóry. Kompleks
starannie wyselekcjonowanych składników takich jak ekstrakt z szyszek chmielu pochodzących z kontrolowanych
upraw organicznych, koenzym Q10, masło shea, olejek migdałowy, olejek z awokado zapewnia gładką, elastyczną i
jędrną skórę. Skóra staje się napięta, wygładzona i rozświetlona a zmarszczki wyraźnie mniej widoczne. Zawartość
witaminy E – zmniejsza działanie wolnych rodników i tym samym opóźnia procesy starzeniowe skóry. Spowalnia
redukcję kolagenu i elastyny, a także zmniejsza przebarwienia. Dzięki witaminie E komórki skóry wykazują większe
zdolności do wiązania wody, przez co skóra jest bardziej nawilżona i gładka
Kluczowe składniki:
 ekstrakt z szyszek chmielu - chmiel wykazuje właściwości przeciwbakteryjne i przeciwgrzybiczne. Produkty z
chmielem łagodzą podrażnienia i stany zapalne skóry, świetnie sprawdzają się przy pielęgnacji skóry wrażliwej.
Chmiel ma także działanie regulacyjno-normalizujące, ponieważ ekstrakt z jego szyszek ma działanie regulujące
produkcję sebum oraz normalizujące dla skóry. Łagodzi również podrażnienia i zaczerwienienia. Chmiel
zwyczajny to bogactwo fitohormonów, mających korzystny wpływ na metabolizm skóry. Stymuluje produkcję
kolagenu, elastyny i kwasu hialuronowego oraz regeneruje naskórek. Kosmetyki z chmielem działają
przeciwstarzeniowo i odmładzająco. Regularne stosowanie produktów z wyciągiem z chmielu pozwoli skórze
zachować doskonałą elastyczność, jędrność i młody wygląd.
 koenzym Q10 - bogaty w wielonienasycone kwasy tłuszczowe (zwłaszcza kwas linolowy) i białka. Pomaga
wspierać struktury komórki, a także redukuje występowanie głębokich zmarszczek oraz przy regularnym
stosowaniu zwiększa nawilżenie skóry.
 olejek ze słodkich migdałów jest szczególnie zalecany dla skóry wrażliwej, dzięki swoim właściwościom
wygładzającym, nawilżającym, uspakajającym, chroni i leczy nawet najbardziej wrażliwą skórę. Jest uważany za
bogate źródło substancji przeciwstarzeniowych, ponieważ ma zdolność wypełniania zmarszczek. Nawilża skórę
czyniąc ją bardziej miękką, pomaga pozbyć się zmarszczek w naturalny sposób. Olej migdałowy zawiera szereg
naturalnych substancji odżywczych, takich jak proteiny, sole mineralne oraz witaminy A, E, D i z grupy B.
Witaminy A i E zaliczane są do „witamin młodości”, które pozytywnie wpływają na jędrność i elastyczność
skóry, opóźniając procesy starzenia. Witamina D chroni skórę od negatywnych czynników zewnętrznych, zaś
witaminy z grupy B zapobiegają odwodnieniu komórek. Olej migdałowy zawiera również duże ilości kwasu
linolowego i oleinowego, które zmiękczają naskórek i wzmacniają lipidową barierę ochronną skóry.
 masło shea jest wspaniałym składnikiem o działaniu odżywczym, regenerującym i natłuszczającym. Zapobiega
procesom starzenia, odmładza skórę dzięki dużej zawartości naturalnych witamin i kwasów tłuszczowych.
 olejek z awokado to bogate źródło 7 istotnych witamin: A,B,D,E,H,K,PP, kwasu foliowego i minerałów:
magnezu, manganu, żelaza, fosforu, potasu, sodu, cynku oraz skwalenu. Łagodzi podrażnienia oraz działa
przeciwzapalnie. Bardzo łatwo przyswajalny przez skórę. Działa kojąco oraz odżywczo. Jest to olej bogaty w
kwasy tłuszczowe Omega-9 i Omega-6, które wzmacniają naturalną barierę ochronną skóry, dzięki czemu skóra
sucha i zniszczona ulega regeneracji i nie traci wilgoci.

Sposób użycia:
Rano i wieczorem nałóż krem na twarz i szyję i delikatnie masuj okrężnymi ruchami aż do całkowitego wchłonięcia.
Składniki
Aqua, Helianthus Annuus Seed Oil, Glycerin, Dicaprylyl Ether, Prunus Amygdalus Dulcis Oil, Cetearyl Alcohol,
PERSEA GRATISSIMA OIL, BUTYROSPERMUM PARKII BUTTER, Glyceryl Stearate Citrate, GLYCERYL STEARATE,
HUMULUS LUPULUS EXTRACT, Tocopherol, Xanthan Gum, Ubiquinone, Phytic Acid, Citric Acid, Parfum,
GERANIOL, Limonene, Linalool, Sodium Benzoate.

50 ml
EAN : 4260370435918
Cena : 39,99

3 in 1 Naturalny szampon & żel do twarzy i ciała z wyciągiem z szyszek chmielu
Naturalny certyfikowany szampon i żel pod prysznic łączy w sobie doskonałe właściwości odświeżające, oczyszczające ciało,
twarz i pielęgnujące włosy.
Formuła z aktywnym składnikiem soli morskiej i wyciągiem z bambusa odżywia włosy i przywraca im naturalny blask. Kosmetyk
posiada antybakteryjne i antyseptyczne działanie dzięki łagodnej formule zawierającej ekstrakt z bambusa, bisabolol i ekstrakt z
szyszek chmielu pochodzącego z kontrolowanych upraw organicznych, przeciwdziała swędzeniu skóry głowy.
Szampon zapobiega wysuszaniu się skóry głowy. Bardzo wydajny!
Kluczowe składniki:
 ekstrakt z szyszek chmielu - chmiel wykazuje właściwości przeciwbakteryjne i przeciwgrzybiczne. Produkty z chmielem
łagodzą podrażnienia i stany zapalne skóry, świetnie sprawdzają się przy pielęgnacji skóry wrażliwej. Chmiel ma także
działanie regulacyjno-normalizujące, ponieważ ekstrakt z jego szyszek ma działanie regulujące produkcję sebum oraz
normalizujące dla skóry. Łagodzi również podrażnienia i zaczerwienienia. Chmiel zwyczajny to bogactwo fitohormonów,
mających korzystny wpływ na metabolizm skóry. Stymuluje produkcję kolagenu, elastyny i kwasu hialuronowego oraz
regeneruje naskórek. Kosmetyki z chmielem działają przeciwstarzeniowo i odmładzająco. Regularne stosowanie
produktów z wyciągiem z chmielu pozwoli skórze zachować doskonałą elastyczność, jędrność i młody wygląd.
 Sól morska jest bardziej zawiera cenne mikro- i makroelementy (wapń, magnez, krzem, selen, potas, fosfor, żelazo,
chrom), których nasz organizm potrzebuje do prawidłowego funkcjonowania. Kosmetyczne działanie soli polega na:
korzystnym wpływie na równowagę kwasowo-zasadową skóry, ochronie przed wolnymi rodnikami, wzmacnianiu
drobnych naczyń krwionośnych i zapobieganiu ich pękania, wzmocnieniu ścian komórek, regulacji wydzielania sebum,
zwiększaniu nawilżenia skóry.
 Ekstrakt z bambusa (włosy) zapewnia regenerację włosów na trzech poziomach – w cebulce, łodydze i rdzeniu,
odbudowuje i uelastycznia kruche, słabe włosy, dzięki dużej zawartości krzemionki, sprzyja ich zagęszczeniu i
wzmocnieniu, pobudza cebulki do wzrostu i uodparnia włosy na uszkodzenia, wykazuje działanie antybakteryjne, chroni
skórę przed bakteriami oraz grzybami.
 Ekstrakt z bambusa (skóra) - stymuluje produkcję kolagenu, dzięki flawonoidom łagodzi problemy skóry naczyniowej,
silnie nawilża i wygładza skórę, rozświetla szary odcień skóry, pobudza metabolizm skóry.
Odpowiedni do wszystkich typów cery i włosów. Produkt przebadany dermatologicznie wolny od syntetycznych substancji
zapachowych, barwników i konserwantów.

Sposób użycia:
Szampon należy rozprowadzić na mokrych włosach i spienić wmasowując w skórę głowy. Dokładnie spłukać. W razie potrzeby
można czynność powtórzyć.
Składniki:
AQUA, COCO-GLUCOSIDE, SODIUM COCO-SULFATE, SUCROSE, PCA GLYCERYL OLEATE, GLYCERYL OLEATE, GLYCERIN,
BAMBUSA VULGARIS LEAF/STEM EXTRACT, HUMULUS LUPULUS EXTRACT, BAMBUSA VULGARIS SAP EXTRACT, BISABOLOL,
TOCOPHEROL, HYDROGENATED PALM GLYCERIDES CITRATE, LECITHIN, ASCORBYL PALMITATE, ALCOHOL DENAT., MARIS SAL,
CITRIC ACID, PARFUM, LINALOOL, SODIUM BENZOATE.
SODIUM BENZOATE.

200 ml
EAN 4260370435932
Cena : 18,99

24h naturalny dezodorant w sprayu z wyciągiem z szyszek chmielu
Naturalny, skuteczny, certyfikowany organiczny dezodorant w sprayu dla mężczyzn. Łagodna, niepodrażniająca formuła oparta
na ekstrakcie z szyszek chmielu pochodzącego z kontrolowanych upraw organicznych. Ogranicza rozwój bakterii powodujących
nieprzyjemny zapach, ekstrakty z organicznej zielonej herbaty, czarnego pieprzu ożywiają skórę świeżym i przyjemnym
zapachem.
Nie zawiera soli glinu i nie pozostawia śladów na ubraniu
Kluczowe składniki:

 ekstrakt z szyszek chmielu - chmiel wykazuje właściwości przeciwbakteryjne i przeciwgrzybiczne. Produkty z chmielem
łagodzą podrażnienia i stany zapalne skóry, świetnie sprawdzają się przy pielęgnacji skóry wrażliwej. Chmiel ma także
działanie regulacyjno-normalizujące, ponieważ ekstrakt z jego szyszek ma działanie regulujące produkcję sebum oraz
normalizujące dla skóry. Łagodzi również podrażnienia i zaczerwienienia. Chmiel zwyczajny to bogactwo fitohormonów,
mających korzystny wpływ na metabolizm skóry. Stymuluje produkcję kolagenu, elastyny i kwasu hialuronowego oraz
regeneruje naskórek. Kosmetyki z chmielem działają przeciwstarzeniowo i odmładzająco. Regularne stosowanie
produktów z wyciągiem z chmielu pozwoli skórze zachować doskonałą elastyczność, jędrność i młody wygląd.
 ekstrakt z zielonej herbaty - działa przeciwzapalnie i przeciwbakteryjnie, zwiększa transport składników biologicznie
aktywnych i odżywczych.
 ekstrakt z czarnego pieprzu posiada dobre właściwości antybakteryjne, stanowi naturalny i bardzo skuteczny środek w
leczeniu zakażeń bakteryjnych w kosmetykach naturalnych, przeznaczonych do intensywnej ochrony skóry ciała.
Sposób użycia:
Przed użyciem wstrząsnąć. Rozpylić 3-4 pompki sprayu bezpośrednio na ciało z odległości ok.15 cm. Poczekać kilka sekund aż
wyschnie.
Składniki :
ALCOHOL, AQUA, TRIETHYL CITRATE, GLYCERIN, HUMULUS LUPULUS EXTRACT, PIPER NIGERUM FRUIT EXTRACT, CAMELLIA
SINENSIS LEAF EXTRACT, LEVULINIC ACID, SODIUM LEVULINATE, CITRIC ACID, PARFUM, GERANIOL, LIMONENE,
LINALOOL

75 ml
EAN 4260370435970
Cena : 26,99

COSNATURE ORAL CARE
UWAGA ! Seria będzie dostępna od października/listopada 2018

• Antybakteryjny i odświeżający płyn do płukania ust limonka- mięta
• Pasta do zębów bez fluoru limonka – mięta
• Pasta do zębów bez fluoru dla dzieci w formie żelu o smaku truskawki

