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Składniki





Glinki kosmetyczne

glinka Rhassoul (lub ghassoul) – uniwersalna, 
bogata w minerały glinka do wszystkich typów 
skóry. Rhassoul można stosować nie tylko do 
pielęgnacji twarzy, ale także  
do ciała i do włosów. Skutecznie usuwa 
toksyny, reguluje wydzielanie sebum  
i ma działanie antybakteryjne.

glinka Multani Mitti  
(ziemia fulerska) – wyjątkowo 
głęboko oczyszcza i wywołuje 
efekt łagodnego rozjaśnienia.
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glinka biała – jeden z najłagodniejszych 
rodzajów glinki, odpowiedni nawet dla 
najwrażliwszej skóry. Nie tylko oczyszcza, lecz 
także pomaga zbalansować ton skóry, łagodnie 
zwęża pory, sprzyja gojeniu się drobnych ranek 
i zmniejsza stan zapalny.

glinka zielona – bogata w minerały, 
głęboko oczyszczająca, zwęża pory i działa 
antybakteryjnie. Wiele zawartych w niej 
pierwiastków poprawia krążenie krwi i sprzyja 
regeneracji komórek.
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tłuszcze stałe i masła
Do pielęgnacji skóry 
i włosów najlepiej nadają się 
nierafinowane oleje tłoczone 
na zimno. Zachowują najwięcej 
witamin i innych korzystnych 
właściwości.

olej mango – wyjątkowo 
bogaty, stały olej o działaniu 
rozgrzewającym. Wygładza skórę 
i poprawia jej elastyczność.

Masło kakaowe – wygładza skórę, 
poprawia jej elastyczność i skutecznie 
chroni przed takimi warunkami 
atmosferycznymi, jak wiatr, zimno 
i zmiany temperatury. Olejek kakaowy  
ma stałą konsystencję i przyjemny, 
czekoladowy zapach.
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Masło shea – bardzo bogaty i odżywczy stały olej 
pochodzący z kontynentu afrykańskiego.  
Skutecznie chroni i działa kojąco na skórę wysuszoną 
i łuszczącą się. Masło shea jest niezastąpione 
w pielęgnacji skóry łokci i stóp. Idealne do wrażliwej 
skóry dziecka.

olej kokosowy – idealny do skóry bardzo 
suchej, ponieważ ten gęsty olej może ją 
skutecznie zmiękczyć. Jako produkt  
do pielęgnacji włosów szczególnie 
ceniony jest za wyjątkową zdolność 
przenikania do łodygi włosa. W wysokiej 
temperaturze łatwo się topi.
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olej sezamowy – półtłusty, szybko 
wchłaniający się i wnikający 
głęboko w skórę olej, który działa 
zmiękczająco i odżywia skórę 
kwasami tłuszczowymi omega-6. 
Dzięki jego właściwościom 
antybakteryjnym można stosować 
go do oczyszczania skóry. Nadaje 
się do każdego typu skóry, także dla 
niemowląt. Uwaga! Olej sezamowy 
można pomylić z olejem z prażonego 
sezamu. Ten drugi charakteryzuje się 
wyjątkowo silnym zapachem i nie 
nadaje się do wyrobu kosmetyków.

olej słonecznikowy –  
łatwo się wchłania i może 
być stosowany zarówno  
do skóry suchej, jak i tłustej. 
Wysoka zawartość kwasów 
tłuszczowych omega-6 
umożliwia skuteczną 
regenerację naturalnej 
warstwy ochronnej skóry.
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olej migdałowy – odpowiedni dla każdego 
typu skóry, także skóry niemowląt.  
Jest półtłusty, działa łagodnie i ma lekką 
konsystencję. Olej migdałowy szybko się 
wchłania i nie pozostawia tłustej powłoki. 
Może być stosowany jako olejek do masażu.

olej z pestek moreli – zawiera podobne 
kwasy tłuszczowe jak olej migdałowy, 
dlatego również nadaje się do każdego, 
nawet najwrażliwszego typu skóry. 
Zmiękcza ją i odżywia, zwiększa też jej 
elastyczność. Może być stosowany jako 
olejek do masażu.
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olej z orzechów laskowych – łatwo 
wchłaniający się, półtłusty olej, 
odpowiedni dla skóry tłustej, wrażliwej, 
z problemami oraz do skóry dzieci. 
Działa zmiękczająco i tonizująco, 
pobudza przepływ krwi i zwęża pory. 
Nadaje się do masażu.

olej jojoba – półtłusty, płynny ester 
woskowy, który nadaje się zarówno  
do skóry suchej, jak i tłustej. Wspomaga 
leczenie stanu zapalnego skóry i jest 
doskonałą maską do włosów. Olej ten  
ma skład podobny do podskórnego 
tłuszczu, dlatego łatwo się wchłania, 
pomaga w utrzymaniu odpowiedniego 
nawilżenia skóry i nadaje jej aksamitną 
gładkość. Ten olej nie ma większych 
właściwości odżywczych i nie zawiera 
znaczących ilości kwasów tłuszczowych 
omega-3 i omega-6.
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