make up for natural beauty

www.purobio.pl
www.puroverde.pl

puroBIO cosmetics
jest odpowiedzią na potrzebę stworzenia bezpiecznych kosmetyków do makijażu, składających się z produktów
naturalnych i organicznych. Nasze kosmetyki produkujemy przy użyciu bezpiecznych dla zdrowia, naturalnych
składników, nie testowanych na zwierzętach.
puroBIO łączy w sobie czystość natury, wysokiej jakości kosmetyki i daje możliwość osiągnięcia perfekcyjnego i
trwałego makijażu, co jest bardzo trudne przy zastosowaniu wyłącznie naturalnych komponentów.
Aby uwiarygodnić nasze działania i zaangażowanie w sektorze “BIO“, posiadamy następujące certyfikaty: CCPB,
NATRUE, Vegan Ok oraz Nickel tested.
Nasze produkty zostały stworzone aby dać możliwość wszystkim zadbania o swoje piękno w sposób
naturalny, dołączenia do konceptu Organic Make-up, do tej pory zarezerwowanego dla wąskiego grona osób.
Nasze innowacyjne produkty są alternatywą dla syntetycznych kosmetyków, które dostępne są na całym świecie.
Teraz możesz cieszyć się profesjonalnym makijażem, nie zapominając o zdrowiu swojej skóry.
Kosmetyki puroBIO to wysoka jakość za rozsądną cenę. W polityce naszej firmy kierujemy się zasadami
przyjaznymi środowisku naturalnemu, opakowania produkujemy z rzeczy po recyclingu, co pozwala obniżyć
koszty produktu finalnego i daje gwarancję niższej ceny bez obniżania jakości produktu. Jest to droga do tego
aby nasze organiczne kosmetyki były dostępne dla każdego.
Formuły kosmetyków puroBIO opracowywane są w sposób mądry i dojrzały, składają się jedynie z olei i wosków
roślinnych, minerałów, naturalnych pigmentów, są proste - dlatego tak doskonałe dla osób z wrażliwą skórą,
skłonną do alergii. Silikon, sztuczne barwniki, parabeny, substancje perfumujące i syntetyczne, a także gluten
zostały całkowicie wykluczone z ich produkcji. Nasze kosmetyki produkowane są zgodnie z wytycznymi prawa i
nie są testowane na zwierzętach. Ich naturalna formuła, bez syntetyków sprawia, że są bezpieczne dla kobiet w
ciąży, które w tak pięknym i ważnym momencie swego życia chcą zachować i podkreślić urodę.
ZDROWIE TWOJEJ SKÓRY JEST DLA NAS NAJWAŻNIEJSZE.

“Oltre a guardare dritti di fronte a sé,
un altro segreto per ottenere uno sguardo elegante
é osservare cose belle.
Le cose più belle di questo mondo
sono quelle create da madre natura...”
Emiko Kato, L’Eleganza dell’Anima

TWARZ
BAZA
Przygotowuje skórę do aplikacji kosmetyków jednocześnie przedłużając
ich trwałość. Nadaje skórze jednolity, gładki wygląd. Dostępna w trzech
wariantach: do cery suchej, tłustej oraz do powiek.
WSTRZĄSNĄĆ PRZED UŻYCIEM
APLIKUJ PO NAŁOŻENIU KREMU DO TWARZY
NAKŁADAJ ZA POMOCĄ PALCÓW
Główne składniki:
Baza do cery suchej: WODA KWIATOWA Z BAMBUSA, OLEJ MORELOWY,
OLEJ Z OLIWEK, MASŁO SHEA, KRZEMIONKA
Baza do cery tłustej: KRZEMIONKA, OLEJ JOJOBA, TOKOFEROL - WITAMINA E
Baza do powiek: HYDROLAT SZAŁWIOWY, OLEJ MORELOWY, OLEJ Z OLIWEK,
MASŁO SHEA, TOKOFENOL - WITAMINA E
Aplikacja:
Nałóż niewielką ilość bazy, rozetrzyj równomiernie palcami na całej powierzchni. Poczekaj aż baza się wchłonie,
następnie rozpocznij dalszy makijaż.
Cena sugerowana: 64,90 zł/ baza do powiek 35,50 zł
Pojemność: 30ml - baza do powiek 7ml PAO 6M
PAO Baza do cery suchej i tłustej 12M

BAZA 01 - do cery suchej

BAZA 02 - do cery tłustej

PUDER SYPKI - Polvere Libera

BAZA 03 - do powiek

NEW

PRZEDŁUŻA TRWAŁOŚĆ MAKIJAŻU NADAJĄC JEDWABISTY I MATOWY EFEKT
WCHŁANIA NADMIAR SEBUM
MOŻNA UŻYĆ RÓWNIEŻ JAKO UTRWALACZ DO POMADEK, UZYSKUJĄC MATOWY
EFEKT MAKIJAŻU UST
Głowne składniki: SKROBIA KUKURYDZIANA, MIKA, PUDER RYŻOWY,
TOKOFENOL - WITAMINA E
Aplikacja:
Nałóż niewielką ilość na obszary twarzy wymagające poprawy przed makijażem.
Można użyć również jako wykończenie makijażu.
Cena sugerowana: 32,50 zł
Pojemność: 5g PAO 12M

2 godziny później

EFEKT MATOWY:
Baza do powiek oraz
wykończenie pudrem

Makijaż bez bazy oraz
wykończenia pudrem

EFEKT MATOWY:
Baza do powiek oraz
wykończenie pudrem

Makijaż bez bazy oraz
wykończenia pudrem

TWARZ
LINIA SUBLIME
Korektor w płynie
KORYGUJE I POKRYWA WSZELKIE NIEDOSKONAŁOŚĆ I
PRZEBARWIENIA
WYSOKA SIŁA KRYCIA - SZYBKO SCHNĄCA FORMUŁA
JEDWABISTY EFEKT
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Główne składniki: HYDROLAT SZAŁWIOWY, TEKOFENOL - WITAMINA E, OLEJ ARGANOWY, OLEJ JOJOBA,
GLICERYNA ROŚLINNA
Aplikacja:
Stosować na oczyszczoną skórę. Delikatnie nacisnąć tubkę w celu pobrania niewielkiej ilości produktu. Rozprowadzać
pędzlem w miejscach
2
3
1
wymagających korekty.
Cena sugerowana: 39,90 zł
Pojemność: 7ml PAO 6M
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KREM BB
1

KREMOWA KONSYSTENCJA I IDEALNY DO KAŻDEGO RODZAJU CERY
DELIKATNE KRYCIE, LEKKI I NATURALNY MAKIJAŻ BEZ OBCIĄŻENIA SKÓRY
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Główne składniki: HYDROLAT Z SZAŁWI, OLEJ MORELOWY, ALGA CHLORELLA, OLEJ Z OLIWEK,
MASŁO SHEA, KRZEMIONKA
Aplikacja:
Rozporowadzić równomiernie niewielką ilość kremu najlepiej pędzlem puroBIO nr 03, 10 lub
blenderem.
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Cena sugerowana: 59,90 zł
Pojemność: 30ml PAO 6M
1

PODKŁAD KRYJĄCO - MATUJĄCY

2

AKSAMITNE WYKOŃCZENIE I BARDZO WYSOKA JAKOŚĆ KRYCIA
UWAGA: SZYBKO SCHNĄCA FORMUŁA
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Aby uzyskać najlepszy efekt nakładać wielką ilość za pomocą pędzla puroBIO nr 3 lub blendera.
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Główne składniki: HYDROLAT Z SZAŁWI, SKROBIA KUKURYDZIANA, MASŁO SHEA,
OLEJ ARGANOWY, KRZEMIONKA
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Aplikacja:
Po nałożeniu bazy rozprowadzić równomiernie za pomocą pędzla lub blendera niewielką ilość podkładu.
1

Cena sugerowana: 62,50 zł
Pojemność: 30ml PAO 6M
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TWARZ
KOREKTOR
REDUKUJE CIENIE POD OCZAMI
POKRYWA PRZEBARWIENIA I MAŁE SKAZY
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Korektor nr 18 - idealny do redukcji cieni pod oczami
Korektor nr 19 - idealny do krycia niedoskonałości cery
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Główne składniki: OLEJ SOJOWY, OLEJ Z MORELI
Aplikacja:
Rozprowadzić niewielką ilość pod oczami i wokół nich aby
skorygować cienie.
Aplikować punktowo na przebarwienia i niedoskonałości cery .
Cena sugerowana: 35,50 zł PAO 18M
Pojemność: 2,3 +/- 0,3 g
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Różnice pojemności mogą wynikać z różnic kolorystycznych.

KOREKTOR CORRETTIVI
MINIMALIZUJE I WYRÓWNUJE
MIĘKKA I DELIKATNA FORMUŁA
Nr 31 zielony: krycie czerwonych przebarwień (wypryski, trądzik
różowaty, naczynka)
Nr 32* pomarańczowy: korygowanie cieni, ciemnych plam po
opalaniu, plamy starcze, przebarwienia
Nr 33 zółty: rozświetlenie cery np. policzki, podbródek,
środek czoła, nos
Nr 34 liliowy: ożywienie kolorytu skóry, nadaje żywy odcień
*NO VEGAN OK
Główne składniki: OLEJ SOJOWY, OLEJ Z MORELI
Aplikacja:
Nanieść niewielką ilość produktu na obszary cery, które
chcemy skorygować, ożywić lub nadać odpowiednie rozświetlenie.
34
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Cena sugerowana: 35,50 zł PAO 18M
Pojemność: 2,3 +/- 0,3 g
Różnice pojemności mogą wynikać z różnic kolorystycznych.
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TWARZ
PUDER KOMPAKTOWY
WŁAŚCIWOŚCI MATUJĄCE, SATYNOWA STRUKTURA
WYRÓWNUJE KOLORYT
ABSORBUJE NADMIAR SEBUM, PRZEDŁUŻA TRWAŁOŚĆ MAKIJAŻU
Główne składniki: SKROBIA KUKURYDZIANA, PUDER RYŻOWY,
MASŁO SHEA, OLEJ MAKADAMIA,
OLEJ MORELOWY, OLEJ AVOCADO,
OLEJ KARANJA, KRZEMIONKA
1

Aplikacja:
Nałóż niewielką ilość za pomocą pędzla nr 1.
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Cena sugerowana: 44,50 zł
Pojemność: 9g PAO 12M
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BRONZER
LEKKA, AKSAMITNA STRUKTURA
PODKREŚLA OPALENIZNĘ
W WERSJI MATUJĄCEJ I ROZŚWIETLAJĄCEJ
NR 01 ORAZ NR 02 - EFEKT MATUJĄCY
NR 03 - EFEKT ROZŚWIETLAJĄCY
Idealny do wykorzystania obu rodzai, aby uzyskać doskonały
efekt konturowania.
Główne składniki: SKROBIA KUKURYDZIANA, PUDER RYŻOWY,
MASŁO SHEA, OLEJ MORELOWY, OLEJ AVOCADO,
OLEJ KARANJA, OLEJ MACADAMIA, KRZEMIONKA
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Aplikacja:
Rozprowadź niewielką ilość na wybrane partie twarzy za pomocą pędzla nr 2.
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Cena sugerowana: 44,50 zł
Pojemność: 9g PAO 12M
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OCZY
KREDKA DO BRWI
KREDKA ZE SZCZOTECZKĄ DO WYPEŁNIENIA I PODKREŚLENIA BRWI
SZCZOTECZKA GWARANTUJE ŁATWE MODELOWANIE I RÓWNOMIERNE
ROZŁOŻENIE KOLORU
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Główne składniki: OLEJ SEZAMOWY, OLEJ ZE SŁODKICH
MIGDAŁÓW
Aplikacja:
Nakładaj kredkę małymi fragmentami nadająć brwiom odpowiedni kształt. Następnie użyj szczoteczki, aby uzyskać równomierne
rozprowadzenie koloru.
Cena sugerowana: 26,50 zł
Pojemność: 1,3 +/- 0,3 g

PAO 18M

27

7

28

Różnice pojemności mogą wynikać z różnic kolorystycznych
poszczegółnych produktów.

KREDKA DO OKA
INTENSYWNA PIGMENTACJA

*

Można stosować jako tradycyjny eyeliner na powiece oka lub jako
kayal na wewnętrznej linii powieki.
*NO VEGAN OK
Główne składniki: OLEJ ZE SŁODKICH MIGDAŁÓW, OLEJ SEZAMOWY
Aplikacja:
Nakładaj na zewnętrzną i wewnętrzną linię powieki.
Cena sugerowana: 26,50 zł
Pojemność: 1,3 +/- 0,3 g

PAO 18M

Różnice pojemności mogą wynikać z różnic kolorystycznych
poszczegółnych produktów.
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KREDKA DO OKA I CIEŃ: DUO KINGSIZE
DUO DZIEŃ: KAYAL ZŁOTO/CIEŃ IMBIR
DUO NOC: KAYAL MORSKI/CIEŃ SZMARAGD
Główne składniki:
KAYAL: OLEJ ZE SŁODKICH MIGDAŁÓW, OLEJ SEZAMOWY
CIEŃ: OLEJ SOJOWY, OLEJ MORELOWY
Aplikacja:
Kayal: nakładaj na zewnętrzną oraz wewnętrzną linię powieki.
Cień: nakadaj równomierną warstwę na powieki, powtórz aplikację aby uzyskać bardziej intensywny efekt.
Cena sugerowana: 39,90 zł
Pojemność: 2,8g PAO 12M
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OCZY
CIENIE DO POWIEK MONO
INTENSYWNE KOLORY, MOCNA PIGMENTACJA
KREMOWA KONSYSTENCJA
Główne składniki:
Matowe: MIKA, PUDER RYŻOWY, SKROBIA KUKURYDZIANA, TOKOFENOL WITAMINA E, OLEJ JOJOBA
Perłowe:: MIKA, NATURALNY SKWALAN, GLICERYNA ROŚLINNA,
TOKOFENOL - WITAMINA E, OLEJ JOJOBA
Aplikacja:
Nałożyć cień na powieki za pomocą pędzla. Aby przedłużyć efekt makijażu
zastosuj bazę i puder sypki primer.
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Cena sugerowana: 33,50 zł
Pojemność: 2,5 g PAO 12M
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CIEŃ W KREDCE KINGSIZE
MIĘKKA FORMUŁA, WSZECHSTRONNE ZASTOSOWANIE
NAWILŻA I ODŻYWIA POWIEKI
ŁATWY DO MIESZANIA Z INNYMI KOLORAMI

*

*NO VEGAN OK
Główne składniki: OLEJ SOJOWY, OLEJ MORELOWY
Aplikacja:
Nałożyć bezpośrednio na powieki. W celu uzyskania bardziej intensywnego efektu nałożyć kilka warstw.
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Różnice pojemności mogą wynikać z różnic kolorystycznych
poszczególnych produktów.
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Cena sugerowana: 35,50 zł
Pojemność: 2,3 +/- 0,3 g
PAO 18M

NEW

OCZY
MASKARA WYDŁUŻAJĄCO - PODKRĘCAJĄCA
IMPECCABLE
NATURALNY EFEKT
WYDŁUŻA I PODKRĘCA
DOSTĘPNA W DWÓCH KOLORACH: CZARNY I GRANAT
Główne składniki: HYDROLAT Z BAMBUSA, KRZEMIONKA KAOLIN, TOKOFENOL - WITAMINA E,
WYCIĄG Z RÓŁŻEŃCA GÓRSKIEGO, KWAS GLUKURYNOWY
Aplikacja:
Nałożyć wygiętą stroną szczoteczki na rzęsy. Szczelnie zamknąć po użyciu.
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Cena sugerowana: 44,50 zł
Pojemność: 10ml
PAO 6M

MASKARA POGRUBIAJĄCA GLORIOUS
POGRUBIA - INTENSYWNA CZERŃ
Główne składniki: HYDROLAT Z BAMBUSA, KRZEMIONKA KAOLIN, TOKOFENOL - WITAMINA E,
WYCIĄG Z RÓŁŻEŃCA GÓRSKIEGO, KWAS GLUKURYNOWY
Aplikacja:
Nałożyć za pomocą szczoteczki na rzęsy. Szczelnie zamknąć po użyciu.
Cena sugerowana: 44,50 zł
Pojemność: 10ml
PAO 6M

MASKARA LAM
ULTRA CZARNA - “GŁĘBOKIE SPOJRZENIE”
POGRUBIONE RZĘSY
INTENSYWNY EFEKT
Główne składniki: SOK Z ALOESU, KRZEMIONKA, TOKOFENOL - WITAMINA E,
GLICERYNA ROŚLINNA
Aplikacja:
Nałożyć za pomocą szczoteczki na rzęsy. Szczelnie zamknąć po użyciu.

Cena sugerowana: 59,90 zł
Pojemność: 10ml
PAO 6M

NEW

USTA
KONTURÓWKA
PRECYZYJNY KONTUR UST
INTENSYWNA JAK POMADKA
Idealna do zastosowania także jako eyeliner.
*NO VEGAN OK
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Główne składniki: OLEJ ZE SŁODKICH MIGDAŁÓW, OLEJ SEZAMOWY
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Aplikacja:
Aplikować bezpośrednio na usta. Może być użyta jako konturówka aby nadać ustom kształt, ale również może służyć do wypełnienia
jako pomadka.
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Różnice pojemności mogą wynikać z różnic kolorystycznych 37
poszczególnych produktów.
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Cena sugerowana: 26,50 zł
Pojemność: 1,3 +/- 0,3 g

PAO 18M

POMADKA W KREDCE KINGSIZE
DELIKATNA FORMUŁA
MIĘKKA, ŁATWA W UŻYCIU
NAWILŻA I ODŻYWIA
Produkt można użyć jako róż na policzki oraz cień na powieki.
*NO VEGAN OK
Główne składniki: OLEJ SOJOWY, OLEJ MORELOWY
Aplikacja:
Aplikować bezpośrednio wypełniając usta kolorem. Używając jako róż można aplikować za pomocą blendera.

Cena sugerowana: 35,50 zł
Pojemność: 2,3 +/- 0,3 g

PAO 18M

Różnice pojemności mogą wynikać z różnic kolorystycznych
poszczególnych produktów.
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USTA
POMADKA W KREDCE MAX DUO
PODWÓJNA KREDKA DO UST DZIEŃ/NOC:
RÓŻOWY KORAL/CZERWONA WIŚNIA*
*NO VEGAN OK
Główne składniki: OLEJ SOJOWY, OLEJ MORELOWY
Aplikacja:
Nakładać na obrysowane konturówką usta. Powtórzyć aplikację w celu uzyskania bardziej intensywnego efektu.

Cena sugerowana: 35,50 zł
Pojemność: 4,2g
PAO 18M

POMADKA

NEW

DOSKONAŁA DELIKATNA FORMUŁA
INTENSYWNE PEŁNE KOLORY
*NO VEGAN OK
Główne składniki: OLEJ RYCYNOWY, MIKA
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Aplikacja:
Równomiernie nałożyć na obrysowane konturówką usta. Po użyciu szczelnie zamknąć. Chronić przed światłem.

Cena sugerowana: 53,90 zł
Pojemność: 3,5g PAO 12M
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DEMAKIJAŻ
PŁYN DO DEMAKIJAŻU - DWUFAZOWY BALSAM
DELIKATNY I SKUTECZNY
DO KAŻDEGO TYPU SKÓRY
Wzbogacony organiczny sokiem z jabłek oraz olejkiem z pestek słonecznika.
Główne składniki: OLEJEK ZE SŁONECZNIKA, SOK Z JABŁEK, OLEJEK Z OLIWEK,
GLICERYNA ROŚLINNA, CUKIER TRZCINOWY, OLEJEK RYCYNOWY, WITAMINA E
Aplikacja:
Stosować delitaknie na twarz, na zamknięte powieki, usta aż całkowitego
usunięcia makijażu. W razie potrzeby przemyć twarz ciepłą wodą.

Cena sugerowana: 62,50 zł
Pojemność: 200ml
PAO 12M

AKCESORIA

PALETA NA CIENIE
PRAKTYCZNA, MAGNETYCZNA, WYGODNA W UŻYCIU
Paleta na cienie daje możliwość stworzenia własnej bazy kolorów.
Pomieści 8 wkładów cieni.
Rada:
Aby utrzymać paletkę w czystości przecieraj wilgotną ściereczką. Unikaj
bezpośredniego kontaktu z wodą.

Cena sugerowana: 35,50 zł

AKCESORIA
PROFESJONALNE PĘDZLE DO MAKIJAŻU
PRZEBADANE DERMATOLOGICZNIE
INNOWACYJNE WŁOSIE DERMACURA® - MADE IN ITALY

NEW
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1. Pędzel do pudru. Szerokie włosie idealnie nadaje się do nakładania pudrów sypkich, mineralnych i kompaktowych.
Cena sugerowana: 75,50 zł
2. Pędzel do różu. Ścięta skośnie końcówka idealnie nadaje się do pudrów sypkich, mineralnych, kompaktowych, a także do
konturowania. Cena sugerowana: 62,50 zł
3. Pędzel do podkładów. Płaskie, zwarte i krótkie włosie idealnie nadaje się do aplikacji fluidu. Polecany również do produktów
mineralnych, sypkich i kompaktowych. Cena sugerowana: 69,90 zł
4. Pędzel do korektora i cieni. Zwarte włosie idealnie nadaje się do nakładania produktów o kremowej konsystencji.
Cena sugerowana: 44,50 zł
5. Pędzel do cieni. Precyzyjny, dedykowany do wykańczania małych detali podczas makijażu. Polecany do cieni i kredek.
Cena sugerowana: 39,90 zł
6. Pędzel do pomadki i błyszczyka. Cienka, zwężona i sztywno osadzona końcówka jest niezastąpiona przy rozprowadzaniu pomadki i
błyszczyka. Cena sugerowana: 39,90 zł
7. Pędzel do cieni miękkich. Miękkie włosie idealnie nadaje się do aplikacji cieni sypkich. Cena sugerowana: 44,50 zł
NEW- 8. Pędzel do cieni. Jego specyficzny wygląd płomienia pozwala na łatwe i szybkie rozprowadzenie cieni na powiekach.
Cena sugerowana: 49,50 zł
NEW- 9. Pędzel. Jego wyjątkowa, skośna i zaokrąglona końcówka pozwala mieszać ze sobą produkty o kremowej konsystencji.
Dedykowany również przy precyzyjnym makijażu w strefach trudno dostępnych oraz do kreowania konturów.
Cena sugerowana: 49,50 zł
NEW- 10. Pędzel do kremu BB i fluidu. Jego wyjątkowy kształt ułatwia wykonanie makijażu naturalnego z wykorzystaniem najnowszych
technik. Dedykowany do aplikacji kremu BB. Cena sugerowana: 66,50 zł
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AKCESORIA
BLENDER
PROFESJONALNA GĄBKA DO APLIKACJI KOSMETYKÓW O
KONSYSTENCJI MUSU I KREMU
TESTOWANA DERMATOLOGICZNIE
RADA: przed użyciem zmocz wodą.

Cena sugerowana: 33,50 zł

PROFESJONALNA TEMPERÓWKA
PROFESJONALNE OSTRZA
PODWÓJNE ZASTOSOWANIE: DO CIENKICH I GRUBYCH KREDEK
ZAMYKANY POJEMNIK NA ODPADKI

Cena sugerowana: 17,50 zł

KOSMETYCZKA
WYKONANE Z NATURALNYCH MATERIAŁÓW
RÓŻNE WZORY
IDEALNE RÓWNIEŻ DO PRZECHOWYWANIA PĘDZLI

Cena sugerowana: 26,50 zł

SKŁADNIKI
OPIS I WYSTĘPOWANIE SKŁADNIKÓW W KOSMETYKACH puroBIO
OLEJ ARGANOWY
Argania żelazna jest drzewem należącym do rodziny sączyńcowatych (Sapotaceae), pochodzi z Maroka i może
osiągać wysokość 10 metrów. Od zamierzchłych czasów olej arganowy wykorzystuje się ze względu na jego szereg
właściwości dietetycznych i kosmetycznych, potrzebnych do pielęgnacji skóry i włosów. Bogaty w nienasycone
tłuszcze i witaminę E, świetnie sprawdza się jako przeciwutleniacz udaremniający działanie szkodliwych wolnych
rodników. Usprawnia pracę układu nerwowego i pozytywnie stymuluje układ mięśniowy a także, ze względu na
obecność kwasów tłuszczowych, ma korzystny wpływ na choroby sercowo-naczyniowe. Olej arganowy ma silne
działanie odżywcze, zapewnia nawilżanie i znacznie poprawia elastyczność skóry. Działa kojąco, ujędrniająco,
przeciwzapalnie, zmniejsza przekrwienie skóry trwale wzmacniając i obkurczając naczynka włosowate, a będąc poszukiwanym
składnikiem naturalnych produktów kosmetycznych pomaga w utrzymaniu ich trwałości. Skutecznie wspomaga leczenie trądziku,
egzemy i łuszczycy w przypadku skóry suchej i oparzeń. Berberyjskie kobiety to doskonały przykład cudownego działania tego oleju.
Pomimo ekstremalnych warunków życia mogą pochwalić się piękną i młodą skórą, zdrowymi paznokciami oraz lśniącymi włosami.
Występuje w: korektor sublime/ fluid kryjąco matujący sublime 01, 02, 03, 04, 05, 06
OLEJ MACADAMIA
Olej makadamia to produkt roślinny otrzymywany z orzechów drzewa makadamia, wiecznie zielonej rośliny
rosnącej w lasach południowo-wschodniej Australii. Olej Macadamia bogaty jest w witaminę A, witaminy z grupy
B ( B1, B2, B3 ) oraz witaminę E, zawiera lecytynę, fenole oraz wiele składników mineralnych. Zawiera również
nienasycone kwasy tłuszczowe, głównie kwas oleinowy. Może być używany jako produkt dietetyczny lub też jako
kosmetyk. Jego skład jest podobny do budowy skóry ze względu na jego właściwości zmiękczające i stosuje się
go do nawilżania skóry oraz jako środek przeciwko jej starzeniu się. Wykazuje działanie antyoksydacyjne, chroniąc
komórki przez działaniem wolnych rodników. Zmiękcza i wygładza naskórek, nadając skórze gładkość. Olej
makadamia działa antybakteryjnie, regeneruje komórki oraz chroni przed działaniem promieniowania słonecznego. Posiada zdolność
przenikania do skóry właściwej, gdzie aktywuje jej funkcje regeneracyjne.
Występuje w: puder kompaktowy nr 01, 02, 03, 04
ALGA CHLORELLA
Chlorella to niebieskozielona alga, która rośnie spontanicznie w wodach słonych Afryki równikowej. Ta roślina
wodna posiada niesamowite wręcz właściwości lecznicze, spowodowane wysokim stężeniem chlorofilu, który
eliminuje z organizmu szkodliwe komórki. Jest ona składnikiem w pełni naturalnym, a dzięki temu niebywale
odżywczym. Znajduje zastosowanie również jako suplement diety o działaniu przeciwutleniającym oraz
regenerującym. Dzięki wysokiej zawartości witamin A, B, C i E działających przeciwutleniająco i odtruwająco,
pomaga zachować skórę zdrową i przywróci jej blask. Dzięki zawartości witamin pomaga utrzymać skórę czystą i
promienną Jej działanie opóźnia proces starzenia. Bogata również w minerały takie jak magnez, krzem, potas, żelazo, cynk, wapń oraz
błonnik i aminokwasy.
Występuje w: Baza do cery suchej / Sublime BB cream

OLEJ JOJOBA
Olej jojoba pozyskuje się z wiecznie zielonej rośliny rosnącej w stanie Kalifornia, Arizona i w Meksyku. To Indianie
jako pierwsi potrafili wykorzystać dobroczynne działanie tej rośliny oraz jej oleistych nasion, w rzeczywistości
stosowali je do leczenia ran oparzeniowych i stanów zapalnych. Olej ten jest bogaty w jednonasycone kwasy
tłuszczowe i mikroskładniki odżywcze takie jak witamina A, witamina B1, witamina B2, witamina B6 oraz witamina
E. Dzięki swoim właściwościom antyseptycznym, zmiękczającym, nawilżającym i odżywczym stanowi ważny
składnik produktów do pielęgnacji skóry i włosów. Jego struktura jest podobna do oleistej wydzieliny produkowanej
przez nasze gruczoły łojowe. Dzięki swoim właściwościom nawilża i regeneruje skórę czyniąc ją niezwykle miękką,
elastyczną i gładką. Posiada działanie przeciwbakteryjne dzięki czemu jest polecany również do pielęgnacji skóry trądzikowej. Posiada
naturalny filtr przeciwsłoneczny o SPF równym 4.
Występuje w: baza cera tłusta / cienie mono eko / korektor sub.

SKŁADNIKI
OPIS I WYSTĘPOWANIE SKŁADNIKÓW W KOSMETYKACH puroBIO
OLEJ Z OLIWEK
Olej oliwkowy pozyskuje się z miąższu oliwek, owoców Oliwki Europejskiej (Olea Europaea). Używany od wieków,
jest bogaty w kwasy tłuszczowe, fitosterole i witaminę E, która udaremnia działanie szkodliwych wolnych rodników.
Wykorzystywany jest zarówno jako składnik zdrowej żywności, jak też i jako wspaniały produkt kosmetyczny. Jest
olejem roślinnym, który najlepiej pasuje do warstwy lipidowej skóry i dlatego stanowi tak skuteczny naturalny
środek przeciw jej starzeniu się. Witamina A przeciwdziała suchości skóry i warg. Ponadto olej z oliwek jest bogaty
w skwalen, który przenika do głębszych warstw skóry, ożywiając ją, kiedy jest osłabiona przez promieniowanie
słoneczne i agresywne środki czyszczące. Zawiera też nienasycone kwasy tłuszczowe, jak kwas linolowy i linolenowy,
które zapobiegają chorobom skóry, takim na przykład jak trądzik. Dzięki działaniu kojącemu i regenerującemu, olej z oliwek jest
doskonały dla skóry suchej i łagodzi podrażnienia, stany zapalne, zaczerwienienia. Jest bardzo dobrze tolerowany nawet przez skórę
wyjątkowo wrażliwą i można go bezpiecznie stosować nawet w okresie ciąży.
Występuje w: Baza cera sucha / krem BB Sublime
OLEJ SŁONECZNIKOWY
Olej słonecznikowy jest pozyskiwany z rośliny o tej samej nazwie, której nazwa naukowa to Helianthus annuus
(słonecznik zwyczajny), pochodzącej z kontynentu amerykańskiego, ale obecnej także i w naszym kraju. Olej ten
składa się z nienasyconych kwasów tłuszczowych, o świetnych właściwościach przeciwutleniających, witaminy
E, witaminy K i fotosteroli. Witamina E spowalnia proces starzenia się komórek oraz ma działanie odżywiające na
tkankę skóry, chroni przed szkodliwym działaniem promieni słonecznych, zanieczyszczeniem i starzeniem się. Olej
słonecznikowy, uważany za składnik bezpieczny, ma doskonałe właściwości nawilżające, odżywcze i zmiękczające,
co sprawia, że świetnie nadaje się do stosowania w produktach kosmetycznych. Wzmacnia naturalną barierę
ochronną skóry, zmiękcza naskórek i regeneruje. Wykazuje działanie antyoksydacyjne i przeciwzapalne. Jest idealny do cery tłustej
i mieszanej. Dodatkowo normalizuje wydzielanie sebum, a działanie przeciwzapalne pozwala na szybsze uporanie się z trądzikiem i
wypryskami.
Występuje w: Płyn do demakijażu - dwufazowy balsam
OLEJ AVOCADO
TAwocado jest owocem smaczliwki właściwej (Persea Americana), średniej wielkości drzewa, pochodzącego
z szerokiej strefy, rozciągającej się od środkowo-zachodniej, górzystej części Meksyku, po wybrzeże Ameryki
Środkowej. Olej ten jest zimnotłoczony lub pozyskiwany poprzez odwirowanie miąższu. Ten cenny produkt jest
wykorzystywany w branży spożywczej i kosmetycznej. Posiada podobne właściwiści do oleju z oliwek – jest
bogaty w kwasy tłuszczowe, witaminę A oraz witaminę E, a jego doskonałe właściwości odżywcze i regeneracyjne
sprawiają że posiada wprost idealne właściwości lecznicze dla skóry wysuszonej, pozbawionej witalności,
szorstkiej, odwodnionej, skóry z wypryskami czy poszarzałej. Składniki funkcjonalne znajdujące się w jego owocach
charakteryzują się działaniem ożywiającym na tkankę skóry, a później działają one nawilżająco i zwiększają jej elastyczność.
Występuje w: Bronzer 03 rozświetlający/ Bronzer matujący 01,02/ Puder kompaktowy 01,02,03,04
Występuje w: korektor sublime/ fluid kryjąco matujący sublime 01, 02, 03, 04, 05, 06

OLEJ MORELOWY
Ten olej roślinny nadaje się idealnie do pielęgnacji skóry. Olej pozyskuje się z pestek moreli poprzez zimnotłoczenie.
Olej morelowy stanowi jeden z najsilniejszych naturalnych przeciwutleniaczy, zapobiegając powstawaniu komórek
nowotworowych. Ze względu na jego uelastyczniające, zmiękczające oraz ochronnie działanie na skórę, znajduje on
zastosowanie w produkcji kremów nawilżających skórę suchą, do stymulacji wydzielania sebum i regulacji warstwy
hydrolipidowej. Właściwości antyoksydacyjne posiada dzięki wysokiej zawartości witaminy E, która wzmacnia
naturalną barierę ochronną organizmu jednocześnie pomagając w zwalczaniu problemów w obrembie układu
sercowo-naczyniowego. W sposób naturalny zapobiega starzeniu się skóry, głęboko ją nawilżając, usuwając jej
naturalne oznaki starzenia się i chroni ją przed wpływem warunków atmosferycznych. Dzięki obecności fitosteroli, mikrokrążenie w
skórze ulega poprawie i stanowi skuteczną barierę przed szkodliwym działaniem promieni UV.
Występuje w: Korektor nr 18,19/ Baza cera sucha/ Bronzer matujący 01,02/ Bronzer rozświetlający 03/ Krem BB Sublime/ Korektor
Sublime/ Cień w kredce KINGSIZE nr 12,14,22,23/Puder kompakt nr 01,02,03,04/ Pomadka w kredce KINGSIZE nr 15,16,17,21,24,25,26/
Kredka do oka i cień DUO KINGSIZE nr 01, 02/ Pomadka DUO KINGSIZE 01

SKŁADNIKI
OPIS I WYSTĘPOWANIE SKŁADNIKÓW W KOSMETYKACH puroBIO
OLEJ KARANJA
Karanja jest indyjską rośliną rosnącą w stanie Ćennaj w Indiach Południowych i jest tradycyjnie używana w
medycynie ajuwerdyjskiej. Ekstrakcji naturalnego oleju karanja dokonuje się z jego nasion metodą tłoczenia na
zimno a następnie filtracji. Roślina ta ma szereg korzystnych właściwości zdrowotnych - przeciwdziała starzeniu się,
ma intensywne działanie kojące, odżywcze, regeneracyjne, nawilżające, działa pobudzająco. Ponadto posiada silne
działanie przeciwbakteryjne i przeciwgrzybicze i z tego powodu jest bardzo potrzebna w produkcji kosmetyków
do oczyszczania i pielęgnacji skóry. Skutecznie poprawia pigmentację skóry. Jest też często wykorzystywana w
leczeniu skóry zmęczonej, pomarszczonej i do leczenia odbarwień skóry. Jej olej stosuje się do ochrony skóry przed
promieniami słonecznymi i przeciwko jej starzeniu się. Ma on często działanie antyseptyczne.
Występuje w: Puder kompakt 01,02,03,04/ Bronzer matujący 01,02/ Bronzer rozświetlający 03

HYDROLAT SAŁWIOWY/ WODA KWIATOWA
Hydrolaty czyli wody kwiatowe są ubocznym produktem pozyskiwania różnych olejków eterycznych w procesie
destylacji, ale różnią się od nich, ponieważ składają się one z ich własnych cząsteczek i są one rozpuszczalne w
wodzie. Hydrolat szałwiowy działa rewitalizująco, przeciwzapalnie i pozostawia na skórze ładny zapach. Skutecznie
usuwa niedoskonałości cery tłustej, zanieczyszczonej. Włączony podczas frakcji wodnej produkcji kremów, dobrze
przeciwdziała nadmiernemu poceniu. Ze względu na posiadane właściwości antybakteryjne doskonale nadaje się
do cery z problemami skórnymi .
Występuje w: cała seria Sublime :Korektory sublime/ krem BB sublime/ fluid kryjąco- matujący Sublime 01,02,03,04,05,06

WODA KWIATOWA (HYDROLAT) Z BAMBUSA
THydrolaty, czyli rośliny aromatyczne, są ubocznym produktem pozyskiwania różnych olejków eterycznych w
procesie destylacji, ale różnią się od nich, ponieważ składają się one z ich własnych cząsteczek i są one rozpuszczalne
w wodzie. Hydrolaty nadają się idealnie do stosowania na skórę każdego rodzaju, ponieważ są bardzo delikatnie i
działają nieagresywnie. Hydrolat z bambusa działa nawilżająco i kojąco, i z tego względu można go z doskonałym
skutkiem stosować na skórę suchą i wrażliwą. Duża zawartość krzemionki powoduje, że skóra twarzy staje się
niezwykle delikatna w dotyku. Stosowana w produktach takich jak kremy czy balsamy, na długo pozostawia skórę
matową i aksamitną. Idealna dla każdego rodzaju skóry, ponieważ jest bardzo delikatna.
Występuje w: baza cera sucha/ Mascara wydłużająco-podkręcająca/ IMPECCABLE nr 01,02,03/ Mascara pogrubiająca Glorius black

SOK JABŁKOWY
Sok Jabłkowy jest najlepszym przeciwutleniaczem, pięciokrotnie skuteczniejszym niż witamina C czy E. Usuwa z
naszego organizmu wolne rodniki odpowiedzialne m.in. za starzenie się komórek czy powstawanie nowotworów.
Sok ten otrzymuje się w wyniku maceracji oraz wytłaczania owoców jabłoni. Drzewo to może osiągać wysokość
8 metrów i wywodzi się z Azji Środkowej, a pojawiło się już w epoce neolitu. Walerianian izoamylu jest bogaty w
flawonidy, pektynę, kwas cytrynowy, kwas jabłkowy, wodę, białka, cukry proste takie jak fruktoza, sole mineralne,
witaminy A, PP, B1 i B2. Jego wyjątkowe właściwości sprawiają, że stanowi on swoiste panaceum na choroby skóry
i całego organizmu ludzkiego. Oprócz ochrony naszego żołądka i zapobieganiu rakowi i chorobie Alzheimera,
zawiera wysokie stężenie przeciwutleniaczy w postaci pierwiastków i witamin, które pomagają nawilżyć i utrzymać naszą skórę w
doskonałej kondycji oraz leczą zniszczone włosy.
Występuje w: Płyn do demakijażu- dwufazowy balsam

SKŁADNIKI
OPIS I WYSTĘPOWANIE SKŁADNIKÓW W KOSMETYKACH puroBIO
MASŁO SHEA
Masło shea jest cennym składnikiem otrzymywanym z pestki owoców drzewa rosnącego w Afryce Środkowej.
Jest tam nadal ekstrahowane przy zachowaniu tradycyjnej procedury, umożliwiającej utrzymanie wszystkich
jego drogocennych składników aktywnych. Od wieków znajduje szerokie zastosowanie ze względu na swoje
wprost nadzwyczajne właściwości regeneracyjne. Jego zastosowanie w dermatologii i kosmetologii wynika z
obecności witaminy E, jak też z wyjątkowego działania zabliźniającego, zmiękczającego, uelastyczniającego,
przeciwutleniającego i kojącego. Jest bardzo cenny ze względu na wysoką zawartość substancji niezmydlających
się, niezbędnych do utrzymania naturalnej elastyczności skóry, gdyż przyczyniają się one do wytwarzania kolagenu
i elastyny. To doskonałe naturalne przeciwdziałanie starzeniu się skóry i działanie tonizujące. Jego składniki wspaniale nawilżają i
przeciwdziałają wysuszaniu skóry, by doskonale chronić ją przed promieniami słonecznymi, wiatrem i mrozem.
Występuje w: Baza do cery suchej / Sublime BB cream/ Bronzer 03 rozświetlający/ Bronzer matujący 01,02/ Fluid kryjąco-matujący
Sublime nr 01,02,03,04,05,06/ Puder kompaktowy 01,02,03,04
OLEJ ZE SŁODKICH MIGDAŁÓW
Olej migdałowy pozyskuje się poprzez wyciskanie nasion z pestki drzew migdałowych, które mogą być słodkie lub
gorzkie. Jego zmiękczająca i uelastyczniająca formuła sprawia, że znajduje idealne zastosowanie w kosmetykach
i dermokosmetykach o działaniu nawilżającym i kojącym . Zawiera witaminy A i E, które nazywane są witaminami
młodości. Ich zawartość w kosmetykach pomaga zachować skórze jędrność i elastyczność oraz spowolnić proces
starzenia się skóry. Chronią skórę przed szkodliwym wpływem wolnych rodników i utratą wody z komórek.
Dlatego zamiast po krem przeciwzmarszczkowy, warto sięgnąć właśnie po olejek migdałowy. Można go aplikować
bezpośrednio na skórę twarzy albo dodać do ulubionego kremu i wzmocnić jego działanie. Olejek migdałowy
zastąpi także krem nawilżający, za co pokochają go osoby z bardzo suchą i wrażliwą skórą.
Występuje w: Kredka do oka KAYAL nr 01,02,03,04,05,06/ Kredka do brwi/ Konturówka LIP/EYE nr 08,09,10,20,29,30/ Kredka do oka i cień
DUO KINGSIZE nr 01, 02/
OLEJ Z ROKITNIKA
Rokitnik zwyczajny jest krzewem, którego owoce były dawniej stosowane przez wojsko jako żywność
wysokoenergetyczna, a obecnie jest używany w innych dziedzinach – jako składnik produktów pochodzenia
roślinnego, wspomagających odchudzanie i w produktach kosmetycznych. W wyniku specjalnego procesu
oddzielania miąższu od owocu, otrzymuje się czerwonej barwy olej o owocowym zapachu, o wysokiej zawartości
kwasów palmitynowego i palmitooleinowego (składnika wchodzącego w skład związków budulcowych ludzkiej
skóry) oraz kwau tłuszczowego Omega 7. Owoce rokitnika zawierają głównie witaminę C, witaminę A, witaminę E,
witaminy z grupy B oraz witaminę P. Zawierają one też takie minerały jak żelazo, wapń, magnez i miedź. Posiadają
doskonałe właściwości uelastyczniające, regeneracyjne i przeciwdziałają starzeniu się skóry. Kosmetyki w których podstawowym
składnikiem jest rokitnik mają właściwości kojące, zmiękczające i regeneracyjne oraz zmniejszają przekrwienie skóry. Olej wspomaga
również gojenie blizn pourazowych potrądzikowych, rozstępów, egzem, stanów zapalnych i alergicznych skóry.
Występuje w: Płyn do demakijażu- dwufazowy balsam
OLEJ SEZAMOWY
Olej sezamowy pozyskuje się z nasion sezamu indyjskiego (Sesamum indicu).Może osiągać wysokość 50 cm,
posiada rurkowate białe kwiaty, a jego nasiona są tak małe, że w jednym gramie mieści się ich aż 500. Jest bogaty
w kwas linolowy i oleinowy oraz w kilka minerałów takich jak cynk, fosfor, magnez, potas, wapń i żelazo. Od zawsze
był wykorzystywany jako naturalny środek leczniczy. Posiada też dużo witamin, zwłaszcza witaminę A, witaminę
E i witaminy z grupy B (B1, B2, B3). Ma dobroczynny wpływ na nasze zdrowie i można go stosować w produktach
dietetycznych, leczniczych i kosmetycznych. Obecność przeciwutleniaczy poza wydłużeniem jego okresu trwałości,
przeciwdziała starzeniu się oraz udaremnia działanie wolnych rodników. Stosuje się go także do łagodzenia skutków
oparzeń słonecznych, w celu poprawienia kondycji skóry twarzy oraz do usuwania defektów skóry w leczeniu trądziku. Ponadto uważa
się, że olej sezamowy pomaga w szybkim gojeniu się i działa ochronnie na zadrapania i otarcia naskórka i w leczeniu wyprysków.
Występuje w: Kredka do oka KAYAL nr 01,02,03,04,05,06/ Kredka do brwi/ Konturówka LIP/EYE nr 08,09,10,20,29,30/ Kredka do oka i cień
DUO KINGSIZE nr 01, 02

SKŁADNIKI
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EKSTRAKT Z CZERWONYCH WINOGRON
Ekstrakt z czerwonych winogron pochodzi z liści winorośli właściwej (Vitis vinifera), pnącza należącego do rodziny
winoroślowatych (Vitaceae). Występuje w postaci ciemnoczerwonego proszku. Posiada niezwykłe właściwości
lecznicze – działa naczynioochronnie, ściągająco, rozkurczowo oraz antyoksydacyjnie. Jest stosowany w leczeniu
zachorowań żylnego obiegu krwi, niewydolności krążenia żylnego, w procesach zapalnych oraz wzmacnia
kruchość ścian naczyń włosowatych. Posiada niezwykle właściwości przeciwutleniające i działa jako ochronna
błon komórkowych. Ten ekstrakt roślinny stosowany jest w leczeniu kuperozy i w celu ochrony cery wrażliwej i
podrażnionej. Stosuje się go w kosmetologii także ze względu na fakt, że przeciwdziała on procesom starzenia
się. Spowalnia procesy starzenia skóry, spowodowane np. promieniowaniem UV lub dymem papierosowym. Posiada także działanie
przeciwzapalne.
Występuje: Fluid kryjąco-matujący Sublime nr. 01, 02, 03, 04, 05, 06
OLEJ SOJOWY
Olej sojowy otrzymuje się w wyniku ekstrakcji nasion soi. Jest bogaty w tłuszcze wielonienasycone wśród
których znajdują się kwas linylowy oraz alfa-linylowy. Surowy olej sojowy używa się zwykle jako naturalny środek
zmiękczający skórę, ponieważ pomaga jej zachować młodzieńczy wygląd. Ponadto posiada doskonałe właściwości
nawilżające, tworząc na skórze warstwę ochronną, spowalnia jej odwodnienie oraz znacznie poprawia jej barwę i
elastyczność.
Występuje w: Kredka do oka i cień DUO KINGSIZE nr 01, 02/ Pomadka DUO KINGSIZE/ Pomadka w kredce KINGSIZE nr
12,14,15,16,17,21,24,25,26/ Korektor nr 18,19/ Cień w kredce KINGSIZE 22,23/ Korektor correttivo nr 31,32,33,34/
PUDER RYŻOWY
Puder ryżowy (mąka ryżowa) jest drobnoziarnistą substancją otrzymywaną w wyniku przerobu ziarna ryżu
siewnego (Oryza sativa). Od dawna kobiety Dalekiego Wschodu wykorzystują jej biały proszek o trudno
wyczuwalnej konsystencji, dzięki temu ich skóra pozostaje jasna i bez skazy. Znajduje zastosowanie w różnych
dziedzinach ze względu na jej właściwości kojące, absorbcyjne, matujące, przeciwzapalne i deodoryzujące. Jako
składnik kosmetyków stanowi naturalny środek do pielęgnacji urody, ze względu na swoją miałkość działa bardzo
korzystnie na skórę wrżliwą. Umożliwia nałożenie makijażu nie wpływając na kolor podkładu. Dzięki świetnym
właściwościom chłodzącym, nadaje się idealnie do łagodzenia podrażnienia, zaczerwienienia oraz świądu
wywołanych przez pokrzywkę, łuszczycę i stany zapalne skóry.
Występuje w: Cień mono eko nr 02,03,04,08,10,11,12,13,14/ Bronzer 03 rozświetlający/ Bronzer matujący 01,02/ Puder kompaktowy
01,02,03,04/ Puder sypki PRIMER/

EKSTRAKT Z ALOESU
Zasięg występowania roślin z tego rodzaju obejmuje Półwysep Arabski, Afrykę i Madagaskar. Szczególnie cenną
częścią aloesu są jego liście, w których zawartych jest największa ilość substancji śluzowych. Aloes należy do
silnych antyoksydantów (witaminy A, C, E) oraz substancji o właściwościach nawilżająco-regenerujących dlatego
jest często wykorzystywany jako składnik produktów kosmetycznych. W składzie ekstraktu aloesu pozyskiwanego z
jego liści, znajdziemy również takie substancje, jak: witaminy z grupy B, beta karoten, cholina i witamina C; minerały
( m.in. wapń, żelazo, potas, chrom); aminokwasy, nienasycone kwasy tłuszczowe, substancje przeciwbakteryjne,
przeciwbólowe i przeciwzapalne; enzymy (amylaza, lipaza); ligniny, czyli substancje o działaniu penetracyjnym;
odkażające saponiny, czy cukry. Aloes stosowany jest także bardzo często jako preparat wspomagający leczenie wielu schorzeń
dermatologicznych, takich jak: oparzenia, owrzodzenia, opuchlizna, łuszczyca, trądzik, opryszczka, grzybica.
Występuje w: Mascara LAM
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RÓŻENIEC GÓRSKI
Różeniec górski jest rośliną szeroko rozpowszechnioną w górzystych regionach Europy, Syberii i Laponii. Tam, gdzie
występuje jego nazwa oznacza “złoty korzeń” ze względu na jego mnogość zastosowań. Jest skład jest bogaty w
organiczne kwasy i olejki eteryczne. Jako składnik kosmetyków, ceniony jest ze względu na swoje silne działanie
antyoksydacyjne, niwelujące procesy starzenia się skóry. Szczególnie polecany jest w pielęgnacji skóry wrażliwej.
Naturalnie reguluje jej odporność, zapobiega powstawaniu reakcji alergicznych, a także chroni przed szkodliwym
wpływem czynników zewnętrznych. Stymuluje regenerację skóry, wygładza, oczyszcza i dezynfekuje. Jego
pobudzające, energetyzujące i nawilżające działanie jest idealne do zastosowań w okolicach oczu.
Występuje w: Mascara IMPECCABLE / Mascara Glorius black

OLEJ RYCYNOWY
Olej rycynowy pozyskiwany jest poprzez tłoczenie na zimno nasion rącznika pospolitego , który stosuje się do
pielęgnacji włosów, skóry i rzęs oraz do użytku zewnętrznego. Olej rycynowy charakteryzuje się wysoką zawartością
kwasu rycynolowego, nienasyconego kwasu tłuszczowego w postaci trójglicerydów i niedostępnego w formie
innych substratów lipidowych. Budową i właściwościami przypomina keratynę, obecną głównie we włosach i
paznokciach i także używaną jako środek nawilżający. Stosowany na skórę, tworzy powłokę redukującą parowanie
z niej wody. Olej rycynowy używa się także aby dodać objętości rzęsom. Wzmacnia on i odbudowuje włosy oraz
powoduje, że stają się one wyjątkowo miękkie.
Występuje w: Płyn do demakijażu- dwufazowy balsam/ Pomadki

SKROBIA KUKURYDZIANA
Skrobia kukurydziana jest półprzeźroczysta, w zależności od odmiany ma barwę od białej do żółtawej. Otrzymuje się
ją z przerobu bielma ziarna kukurydzy, metodą przemiału na mokro. Dzięki wysokiej zawartości witaminy E pomaga
utrzymać skórę miękką i przywrócić jej blask. Ma silne właściwości adsorpcyjne, doskonale wchłania sebum i wilgoć
ze skóry. Podobnie jak puder ryżowy jest polecana do cery tłustej lub mieszanej z nadmierną produkcją sebum.
Skóra po aplikacji skrobi staje się matowa, gładka i aksamitna.
Występuje w: Cień mono eko nr 02,03,04,08,10,11,12,13,14/ Bronzer 03 rozświetlający/ Fluid kryjąco-matujący
Sublime nr 01,02,03,04,05,06/ Puder kompaktowy 01,02,03,04/ Puder sypki primer/
Występuje w: korektor sublime/ fluid kryjąco matujący sublime 01, 02, 03, 04, 05, 06

KAOLIN
Kaolin jest uwodnionym krzemianem glinu, należącym do grupy glinek. Jest miękki i jedwabisty, ułatwia
rozprowadzanie kosmetyków. Nie jest całkowicie transparentny, ma bardzo słabe właściwości kryjące. Nie zmienia
w znaczny sposób barwy pigmentów, jedynie je rozjaśnia. Posiada również duże właściwości absorbcyjne oraz
działanie matujące. Ta biała glinka stanow także idealne rozwiązanie dla przeciwdziałania niedoskonałościom cery
tłustej.
Występuje w: Mascara wydłużająco-podkręcająca IMPECCABLE, Mascara pogrubiająca Glorius black
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GLICERYNA ROŚLINNA
Roślinna gliceryna, występująca też pod nazwą glicerol, jest związkiem organicznym występującym w lipidach,
fosfolipidach i glikolipidach. W przyrodzie występuje w organizmach ludzi i zwierząt i jest produktem metabolizmu
(pochodzi z beta-oksydacji) kwasów tłuszczowych. Gliceryna roslinna to również jedna z najstarszych substancji
wykorzystywanych do nawilżenia skóry. Swoje właściwości zawdzięcza bardzo małej cząsteczce, przez co
ma zdolność wnikania w skórę bardzo głęboko – dzięki temu utrzymuje jej właściwe nawilżenie zarówno na
powierzchni jak i w warstwie rogowej. Gliceryna ma doskonałe właściwości łagodzące, idealnie nawilża przesuszony
naskórek skłonny do pęknięć i nieprawidłowego rogowacenia, pozostawiając uczycie gładkości i miękkości.
Wygładza, poprawia elastyczność, reguluje procesy prawidłowej odnowy naskórka.
Występuje w: Korektor sublime/ Cien mono eko nr 01,05,06,07,09,15,16/ Płyn do demakijażu- dwufazowy balsam/ Mascara LAM/

TOKOFEROL
Tokoferol działa efektywnie w kosmetykach zawierających filtry przeciwsłoneczne, ponieważ ma zdolność
podwyższania faktorów ochronnych .Zapewnia ochronę przed utlenieniem i zniszczeniem lipidy naskórka,
włókien kolagenowych oraz elastyczności skóry. Ponadto skutecznie łagodzi podrażnienia dosłoneczne, jak
również wywodzące się z poparzeń, a także działa przeciwzapalnie oraz przeciwobrzękowo. Dobrze wnika w skórę
i odżywia ją. Przyczynia się do hamowania procesów starzenia się skóry przez to, że wbudowuje się w „cement
międzykomórkowy” naskórka i błony jego komórek. Zwiększa elastyczność skóry, jej nawilżenie, ujędrnienie,
gładkość oraz napięcie. Przez to, że normalizuje powstawanie kolagenu, powstrzymuje zbyt duży wzrost tkanki
łącznej i jej nadmierne sieciowanie. Wzmaga także możliwości wiązania wilgoci w skórze.
Występuje w: Mascara wydłużająco-podkręcająca IMPECCABLE nr 01,02,03/ Mascara pogrubiająca Glorius black/ Mascara LAM/Fluid
kryjąco-matujący Sublime nr 01,02,03,04,05,06/ Baza cera tłusta/ Krem BB Sublime/ Korektor Sublime/ Cienie mono eko
KWAS GLUKURONOWY
Kwas glukuronowy jest związkiem organicznym należącym do kategorii kwasów aldonowych. Dla człowieka kwas
glukuronowy jest ważny ze względu na jego niezwykłe właściwości detoksykacyjne. W istocie związek ten dzięki
obecności enzymu UDP-glukuronylotransferazy wykazuje tendencję do łączenia się z kilkoma endogennymi,
działającymi toksycznie substancjami, przekształcając je w rozpuszczalne w wodzie glukuroniany, błyskawicznie
wydalane przez nerki. Jej humektanty skutecznie przeciwdziałają odwodnieniu i powodują, że skóra jest jędrna,
nawilżona i zdrowa. Występuje w tkance łącznej i wraz z N-acetyloglukozaminą tworzy kwas hialuronowy.
Występuje w: Mascara wydłużająco-podkręcająca IMPECCABLE nr 01,02,03/ Mascara pogrubiająca Glorius black
Występuje w: korektor sublime/ fluid kryjąco matujący sublime 01, 02, 03, 04, 05, 06

KRZEMIONKA
Krzemionka to to dwutlenek krzemu- substancja mineralna pochodzenia naturalnego. Ma barwę białą, ale po
aplikacji na skórze staje się całkowicie transparentna. Jest bardzo gładka i jedwabista w dotyku. Dodana do pudru
lub podkładu zwiększa jego sypkość i powoduje, że kosmetyk rozprowadza się bardzo przyjemnie. Silnie adsorbuje
sebum oraz wilgoć. Ma silne właściwości matujące.

Występuje w: Mascara wydłużająco-podkręcająca IMPECCABLE nr 01,02,03/ Mascara LAM/ Mascara pogrubiająca Glorius black/
Puder kompaktowy 01,02,03,04/ Baza cera tłusta/ Baza cera sucha/ Bronzer matujący 01,02/ Fluid kryjąco-matujący Sublime nr
01,02,03,04,05,06/ Krem BB Sublime/ Korektor Sublime/ Puder sypki PRIMER/
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RAMNOZA
Remnoza jest cukrem obecnym w przyrodzie w w niektórych warzywach, rosnących w Brazylii, takich jak czapota
puszysta czy brzoza brodawkowata. Ten naturalny monosacharyd o sześciu atomach węgla wspaniale spowalnia
proces starzenia się skóry ponieważ potrafi on reaktywować fibroblasty które wpływają na elastyczność skóry,
stymulują syntezę kolagenu i elastyny oraz chronią wzrost komórek. Remnoza posiada właściwości komórek
bioaktywnych oraz działa przeciwzapalnie. Jego wyjątkowo małe cząsteczki penetrują skórę i zapobiega hipotonii
(wiotkości) mięśni twarzy i skutecznie zapobiega powstawaniu zmarszczek.
Występuje w: Mascara wydłużająco-podkręcająca IMPECCABLE nr 01,02,03/ Mascara pogrubiająca Glorius black

SKWALAN
Skwalan ma bardzo silne właściwości regeneracyjne i nawilżające. Uszczelnia on przestrzenie międzykomórkowe
(odbudowuje płaszcz lipidowy), zapobiegając w ten sposób nadmiernemu parowaniu wody z naskórka. Skwalan
odżywia skórę witalnymi składnikami, dostarczając substancji odżywczych, ponadto przedłuża działanie witamin
A i E, koenzymu Q10. Właściwości te sprawiają, że: głęboko nawilża i dotlenia skórę,redukuje drobne rysy
dojrzałości,redukuje przebarwienia oraz blizny trądzikowe,goi poparzenia słoneczne i podrażnienia, zapobiega
przebarwieniom skóry, zmarszczkom oraz utracie blasku, pomaga w leczeniu egzemy.
Występuje w: Cien mono eko nr 01,05,06,07,09,15,16

CUKIER Z TRZCINY CUKROWEJ
Trzcina cukrowa to indyjska bylina należąca do rodziny wiechlinowatych (Poaceae), gatunku cukrowca lekarskiego
(Saccharum officinarum). Jest powszechnie uprawiana w regionach tropikalnych i subtropikalnych. Naturalny cukier
brązowy, w porównaniu do tradycyjnej sacharozy pozyskiwanej z buraków cukrowych, zawiera mniej procent
sacharozy i jest bogatszy w sole mineralne – wapń, fosfor, potas, cynk, fluor, magnez oraz witaminy A, B1, B2, B6
i C. Posiada dużo kwasu glikolowego - alfa-hydroksykwasu (AHA), składnika kosmetycznygo o właściwościach
rozjaśniających i złuszczających, który jest także doskonałym środkiem antyseptycznym, ponieważ działa
oczyszczająco i zabija bakterie. Ponadto posiada również doskonałe właściwości nawilżające.
Występuje w: Płyn do demakijażu- dwufazowy balsam
MICA
Mica jest surowcem mineralnym otrzymywanym z serecytu i glinokrzemianu z grupy mik. Miki powszechnie
występują w przyrodzie w postaci małych kryształków granitu i skał metamorficznych. Występuje w wielu
odmianach - od perłowej do niemal matowej. Pudrom mika nadaje lekkości i powoduje, że rozprowadzają
się jedwabiście. Czysta, niewzbogacona mika jest sypka i nie zbryla się. Dodana do kosmetyków działa
przeciwzbrylająco. Kosmetyki zawierające jako główny składnik perłową mikę po aplikacji na skórę mają delikatny
połysk zbliżony do naturalnego połysku zdrowej skóry. Delikatny połysk pozwala na subtelne ożywienie twarzy oraz
na optycznie wygładzenie niedoskonałości. Poza tym że stanowi ona również świetny izolator doskonale reguluje
też wydzielanie sebum i ma działanie kojące.
Występuje w: Bronzer 03 rozświetlający/ Cienie mono eko / Puder sypki PRIMER/ Pomadki

INCI
SZCZEGÓŁOWY SPIS INCI
Podkład kryjąco matujący
Ingredients (INCI): salvia sclarea flower/leaf/stem water*, glycerin*, silica, octyldodecyl stearoyl stearate, octyldodecanol, sucrose palmitate, cetearyl alcohol, glyceryl
stearate, mica, potassium palmitoyl hydrolyzed wheat protein, glyceryl caprylate, oleic/linoleic/linolenic polyglycerides, zea mays starch*, tocopherol, vitis vinifera leaf
extract, aqua, butyrospermum parkii butter*, argania spinosa kernel oil*, parfum, microcrystalline cellulose, cellulose gum, cellulose, xanthan gum, silver may contain (+/-)
ci 77891, ci 77491, ci 77492, ci 77499
*ingredienti biologici/organic ingredients
Zawartość: 30 ml
Puder kompaktowy
Ingredients (INCI): mica, zea mays starch, silica, ci 77891, squalane, zinc stearate, ci 77492, tocopherol, glyceryl caprylate, ci 77491, parfum, oryza sativa powder, ci 77499,
butyrospermum parkii butter, macadamia ternifolia seed oil, prunus armeniaca kernel oil, persea gratissima oil, pongamia glabra seed oil, limonene, citronellol
*ingredienti biologici/organic ingredients
Zawartość: 9 g
Bronzer
Ingredients (INCI): mica, zea mays starch (zea mays (corn) starch)*, squalane, zinc stearate, silica, tocopherol, glyceryl caprylate, parfum (fragrance), oryza sativa powder
(oryza sativa (rice) powder)*, butyrospermum parkii butter (butyrospermum parkii (shea) butter)*, prunus armeniaca kernel oil (prunus armeniaca (apricot) kernel oil)*,
persea gratissima oil (persea gratissima (avocado) oil)*, pongamia glabra seed oil, macadamia ternifolia seed oil.may contain +/-: ci 77891 (titanium dioxide), ci 77491 (iron
oxides), ci 77492 (iron oxides), ci 77499 (iron oxides)
*ingredienti biologici/organic ingredients
Zawartość: 9 g
Korektor
18-Beige Aranciato: olus oil; octyldodecyl stearoyl stearate; c10-18 triglycerides; copernicia cerifera cera; glycine soja oil; prunus armeniaca kernel oil; hydrogenated
vegetable oil; mica; candelilla cera; polyglyceryl-3 diisostearate; glyceryl caprylate; tocopheryl acetate; sorbic acid. potrebbe contenere: c.i. 77891; c.i. 77492; c.i. 77491; c.i.
77499.
19-Verde Olivastro: olus oil; octyldodecyl stearoyl stearate; c10-18 triglycerides; copernicia cerifera cera; glycine soja oil; prunus armeniaca kernel oil; hydrogenated
vegetable oil; mica; candelilla cera; polyglyceryl-3 diisostearate; glyceryl caprylate; tocopheryl acetate; sorbic acid. potrebbe contenere: c.i. 77891; c.i. 77492; c.i. 77499; c.i.
77491
.*ingredienti biologici/organic ingredients
Zawartość: 7,50 g
Baza
Ingredients (INCI): phyllostachys nigra extract*, mica, sucrose palmitate, caprylic/capric triglyceride*, silica, parfum (fragrance), cetearyl alcohol, glyceryl stearate,
tocopherol, olive glycerides, potassium palmitoyl hydrolyzed wheat protein, glyceryl caprylate, sodium stearoyl lactylate, apricot kernel oil polyglyceryl-4 ester, aqua
(water), glycerin, microcrystalline cellulose, butyrospermum parkii butter (butyrospermum parkii (shea) butter)*, olea europaea fruit oil (olea europaea (olive) fruit oil) *,
cellulose gum, silver (77820), chlorella vulgaris extract, maris aqua (sea water), hydrolyzed algin, cellulose, xamthan gum
may contain +/-: ci 77891 (titanium dioxide), ci 77491 (iron oxides), ci 77492 (iron oxides), ci 77499 (iron oxides) ,ci 77019 (mica)
*ingredienti biologici/organic ingredients
Zawartość: 30 ml
Baza pod makijaż oczu
Ingredients (INCI): salvia sclarea flower/leaf/stem water (salvia sclarea (clary) flower/leaf/stem water)*, mica, sucrose palmitate,squalane, oleic/linoleic/linolenic
polyglycerides, parfum (fragrance), glyceryl stearate, cetearyl alcohol, aqua (water), olive glycerides, tocopherol, potassium palmitoyl hydrolyzed wheat protein, glyceryl
caprylate, apricot kernel oil polyglyceryl-4 ester , glycerin, microcrystalline cellulose, butyrospermum parkii butter (butyrospermum parkii (shea) butter), olea europaea
fruit oil (olea europaea (olive) fruit oil), cellulose gum, maris aqua (sea water), hydrolyzed algin, chlorella vulgaris extract, cellulose, xanthan gum, silica, ci 77820 (silver),
may contain +/-: ci 77891 (titanium dioxide), ci 77491 (iron oxides), ci 77492 (iron oxides), ci 77499 (iron oxides)
*ingredienti biologici/organic ingredients
Zawartość: 7 ml
Kredka Eyeliner Kajal
01 - Nero: octyldodecyl stearoyl stearate; c10-18 triglycerides; hydrogenated vegetable oil; prunus amygdalus dulcis oil; copernicia cerifera cera m olus oil; candelilla cera;
mica; sesamum indicum oil; polyglyceryl-3 diisostearate; glyceryl caprylate; tocopheryl acetate; sorbic acid. potrebbe contenere: c.i. 77499; c.i. 77891. EAN: 8051411360018
03 - Grigio: octyldodecyl stearoyl stearate; mica; c10-18 triglycerides; olus oil; prunus amygdalus dulcis oil m hydrogenated vegetable oil m copernicia cerifera cera;
candelilla cera; sesamum indicum oil; polyglyceryl-3 diisostearate; glyceryl caprylate; tocopheryl acetate; sorbic acid. potrebbe contenere: c.i. 77891; c.i. 77499; c.i. 77491;
c.i. 77492.
04 Blu elettrico: octyldodecyl stearoyl stearate m c10-18 triglycerides; hydrogenated vegetable oil; prunus amygdalus dulcis oil; copernicia cerifera cera; olus oil;
candelilla cera; mica; sesamum indicum oil; polyglyceryl-3 diisostearate; glyceryl caprylate; tocopheryl acetate; sorbic acid. potrebbe contenere: c.i. 77007; c.i. 77891. EAN:
8051411360049
05 - Viola: octyldodecyl stearoyl stearate; c10-18 triglycerides; hydrogenated vegetable oil; prunus amygdalus dulcis oil; copernicia cerifera cera; olus oil; mica; candelilla
cera; sesamum indicum oil; polyglyceryl-3 diisostearate; glyceryl caprylate; tocopheryl acetate; sorbic acid. potrebbe contenere: c.i. 77007; c.i. 77742; c.i. 77891; c.i. 77499
EAN: 8051411360056
06 Verde: octyldodecyl stearoyl stearate; c10-18 triglycerides; hydrogenated vegetable oil; prunus amygdalus dulcis oil; copernicia cerifera cera; olus oil; candelilla cera;
mica; sesamum indicum oil; talc; polyglyceryl-3 diisostearate; glyceryl caprylate; tocopheryl acetate; sorbic acid. potrebbe contenere: c.i. 77288; c.i. 77492; c.i. 77510; c.i.
77891; c.i. 77499.
*ingredienti biologici/organic ingredients
Zawartość: 3,80 g
Kredka konturówka LIP/EYE
20 - Magenta: octyldodecyl stearoyl stearate, c10-18 triglycerides, olus oil, mica, prunus amygdalus dulcis oil*, hydrogenated vegetable oil, copernicia cerifera cera,
candelilla cera, sesamum indicum oil*, polyglyceryl-3 diisostearate, glyceryl caprylate, tocopheryl acetate, talc, sorbic acid, ci 77491, ci 75470, ci 77742, ci 77891, ci 77510
10 - Brick Red (vegan): octyldodecyl stearoyl stearate; c10-18 triglycerides; hydrogenated vegetable oil; prunus amygdalus dulcis oil*;copernicia cerifera cera*; olus oil;
candelilla cera; mica; sesamum indicum oil*; polyglyceryl-3 diisostearate; glyceryl caprylate; tocopheryl acetate; sorbic acid. May contain: c.i. 77891; c.i. 77491; c.i. 77492; c.i.
77499.
08 - Pink (vegan): octyldodecyl stearoyl stearate; c10-18 triglycerides; hydrogenated vegetable oil; prunus amygdalus dulcis oil*;copernicia cerifera cera*; olus oil; candelilla
cera; mica; sesamum indicum oil*; polyglyceryl-3 diisostearate; glyceryl caprylate; tocopheryl acetate; sorbic acid. May contain : c.i. 77891; c.i. 77491.
09 - Red: octyldodecyl stearoyl stearate; mica; c10-18 triglycerides; prunus amygdalus dulcis oil*; hydrogenated vegetable oil; copernicia cerifera cera*; olus oil; candelilla
cera; sesamum indicum oil*; polyglyceryl-3 diisostearate; glyceryl caprylate; tocopherol. May contain: c.i. 75470; c.i. 77492; c.i. 77491; c.i. 77891.
02 - Ivory (vegan): octyldodecyl stearoyl stearate; mica; c10-18 triglycerides; olus oil; prunus amygdalus dulcis oil*; hydrogenated vegetable oil; copernicia cerifera cera*;
candelilla cera; sesamum indicum oil*; polyglyceryl-3 diisostearate; glyceryl caprylate; tocopheryl acetate; sorbic acid. May contain: c.i. 77891; c.i. 77492; c.i. 77288; c.i.
77491.

INCI
SZCZEGÓŁOWY SPIS INCI

29 - Marsala: octyldodecyl stearoyl stearate, c10-18 triglycerides, hydrogenated vegetable oil, prunus amygdalus dulcis oil*, copernicia cerifera cera, olus oil, candelilla cera,
mica, sesamum indicum oil*, polyglyceryl-3 diisostearate, tocopherol, glyceryl caprylate, ci 77742, ci 77491, ci 77891, ci 75470
30 - Wine Red: octyldodecyl stearoyl stearate, c10-18 triglycerides, hydrogenated vegetable oil, prunus amygdalus dulcis oil*, copernicia cerifera cera, olus oil, candelilla
cera, mica, sesamum indicum oil*, polyglyceryl-3 diisostearate, tocopherol, glyceryl caprylate, ci 77742, ci 77491, ci 77891, ci 77499, ci 75470
35 - Bright Peach (vegan): octyldodecyl stearoyl stearate, c10-18 triglycerides, hydrogenated vegetable oil, prunus amygdalus dulcis (sweet almond) oil*, copernicia cerifera
(carnauba) wax, vegetable oil (olus oil), euphorbia cerifera (candelilla) wax, mica, sesamum indicum (sesame) seed oil*, polyglyceryl-3 diisostearate, glyceryl caprylate,
tocopheryl acetate, sorbic acid, ci 77891 (titanium dioxide), ci 77491 (iron oxides), ci 77492 (iron oxides), ci 77499 (iron oxides)
36 - Flamingo: octyldodecyl stearoyl stearate, mica, c10-18 triglycerides, hydrogenated vegetable oil, prunus amygdalus dulcis (sweet almond) oil*, copernicia cerifera
(carnauba) wax, vegetable oil (olus oil), euphorbia cerifera (candelilla) wax, sesamum indicum (sesame) seed oil*, polyglyceryl-3 diisostearate, glyceryl caprylate, tocopheryl
acetate, sorbic acid, ci 77891 (titanium dioxide), ci 75470 (carmine)
37 - Strawberry: mica, octyldodecyl stearoyl stearate, c10-18 triglycerides, hydrogenated vegetable oil, prunus amygdalus dulcis (sweet almond) oil*, copernicia cerifera
(carnauba) wax, vegetable oil (olus oil), euphorbia cerifera (candelilla) wax, sesamum indicum (sesame) seed oil*, polyglyceryl-3 diisostearate, glyceryl caprylate, tocopheryl
acetate, sorbic acid, ci 75470 (carmine), ci 77891 (titanium dioxide), ci 77492 (iron oxides)
38 - Cherry: mica, octyldodecyl stearoyl stearate, c10-18 triglycerides, hydrogenated vegetable oil, prunus amygdalus dulcis (sweet almond) oil*, copernicia cerifera
(carnauba) wax, vegetable oil (olus oil), euphorbia cerifera (candelilla) wax, sesamum indicum (sesame) seed oil*, polyglyceryl-3 diisostearate, glyceryl caprylate, tocopheryl
acetate, sorbic acid, ci 75470 (carmine), ci 77891 (titanium dioxide), ci 77499 (iron oxides), ci 77492 (iron oxides)
39 - Carmine: mica, octyldodecyl stearoyl stearate, c10-18 triglycerides, prunus amygdalus dulcis (sweet almond)* oil, hydrogenated , vegetable oil, copernicia cerifera
(carnauba) wax, vegetable oil (olus oil), euphorbia cerifera (candelilla) wax, sesamum indicum (sesame) seed oil*, polyglyceryl-3 diisostearate, tocopherol, glyceryl
caprylate, ci 75470 (carmine), ci 77492 (iron oxides)
40 - Crimson: octyldodecyl stearoyl stearate, c10-18 triglycerides, hydrogenated vegetable oil, prunus amygdalus dulcis (sweet almond) oil*, copernicia cerifera (carnauba)
wax, vegetable oil (olus oil), euphorbia cerifera (candelilla) wax, mica, sesamum indicum (sesame) seed oil*, polyglyceryl-3 diisostearate, glyceryl caprylate, tocopheryl
acetate, sorbic acid, ci 77491 (iron oxides), ci 75470 (carmine), ci 77499 (iron oxides)
*ingredienti biologici/organic ingredients
Cień KINGSIZE
11-“Grigio Scuro puroBIO”: octyldodecyl stearoyl stearate; olus oil; mica; c10-18 triglycerides; glycine soja oil; prunus armeniaca kernel oil; co- pernicia cerifera cera;
hydrogenated vegetable oil; candelilla cera; polyglyceryl-3 diisostearate; glyceryl caprylate; to- copheryl acetate; sorbic acid. potrebbe contenere: c.i. 77499; c.i. 77891.
12 - “Blu puroBIO”: octyldodecyl stearoyl stearate; olus oil; c10-18 triglycerides; mica; glycine soja oil; prunus armeniaca kernel oil; co- pernicia cerifera cera; hydrogenated
vegetable oil; candelilla cera; polyglyceryl-3 diisostearate; glyceryl caprylate; to- copheryl acetate; sorbic acid. potrebbe contenere: c.i. 77007; c.i. 77891.
13 - “Verde Prato puroBIO”: octyldodecyl stearoyl stearate; olus oil; c10-18 triglycerides; glycine soja oil; prunus armeniaca kernel oil; copernicia cerifera cera; mica;
hydrogenated vegetable oil; candelilla cera; polyglyceryl-3 diisostearate; silica; glyceryl caprylate; tocopheryl acetate; sorbic acid. potrebbe contenere: c.i. 77288; c.i. 77891;
c.i. 77499; c.i. 77491.
14 -“Marrone puroBIO”: olus oil; octyldodecyl stearoyl stearate; c10-18 triglycerides; copernicia cerifera cera; glycine soja oil; prunus arme- niaca kernel oil; hydrogenated
vegetable oil; mica; candelilla cera; polyglyceryl-3 diisostearate; glyceryl caprylate; to- copheryl acetate; sorbic acid. potrebbe contenere: c.i. 77891; c.i. 77499; c.i. 77491; c.i.
77492.
22 - “Lilla”: octyldodecyl stearoyl stearate, olus oil, mica, c10-18 triglycerides, glycine soja oil*, prunus armeniaca kernel oil*,copernicia cerifera cera*, hydrogenated
vegetable oil, candelilla cera, polyglyceryl-3 diisostearate, glyceryl caprylate, tocopheryl acetate, sorbic acid, ci 77491, ci 77742, ci 77891, ci 77007
23 - “Acquamarina” - octyldodecyl stearoyl stearate, olus oil, c10-18 triglycerides, glycine soja oil*, prunus armeniaca kernel oil*, copernicia cerifera cera*, mica,
hydrogenated vegetable oil, candelilla cera, polyglyceryl-3 diisostearate, silica, glyceryl caprylate, tocopheryl acetate, sorbic acid, ci 77891, ci 77007, ci 77492
*ingredienti biologici/organic ingredients
Pomadka w kredce KINGSIZE
15 - Rosa antico: octyldodecyl stearoyl stearate; olus oil; mica; c10-18 triglycerides; glycine soja oil; prunus armeniaca kernel oil; copernicia cerifera cera; hydrogenated
vegetable oil; candelilla cera; polyglyceryl-3 diisostearate; glyceryl caprylate; tocopheryl acetate; sorbic acid. potrebbe contenere: c.i. 77491; c.i. 77891.
16 - Rosso: olus oil; octyldodecyl stearoyl stearate; c10-18 triglycerides; copernicia cerifera cera; glycine soja oil; prunus armeniaca kernel oil; hydrogenated vegetable oil;
mica; candelilla cera; silica; polyglyceryl-3 diisostearate; glyceryl caprylate; tocopherol. potrebbe contenere: c.i. 77491; c.i. 75470; c.i. 77742; c.i. 77492; c.i. 77891.
17- Mattone: octyldodecyl stearoyl stearate; olus oil; c10-18 triglycerides; glycine soja oil; prunus armeniaca kernel oil; copernicia cerifera cera; hydrogenated vegetable oil;
candelilla cera; mica; polyglyceryl-3 diisostearate; glyceryl caprylate; tocopheryl acetate; sorbic acid. potrebbe contenere: c.i. 77491; c.i. 77891; c.i. 77492; c.i. 77499.21 –
21- Magenta: octyldodecyl stearoyl stearate, olus oil, c10-18 triglycerides, glycine soja oil*, prunus armeniaca kernel oil*,copernicia cerifera cera*, mica, hydrogenated
vegetable oil, candelilla cera, polyglyceryl-3 diisostearate, glyceryl caprylate, tocopheryl acetate, sorbic acid, talc, ci 77491, ci 75470, ci 77742, ci 77891, ci 77510
*ingredienti biologici/organic ingredients
Volumizing Mascara
Ingredients (INCI): ingredients: phyllostachys nigra extract*, silica, kaolin, isopropyl myristate, pullulan, cetearyl alcohol, parfum, sucrose palmitate, glyceryl stearate,
glyceryl rosinate, copernicia cerifera cera*, galactoarabinan, aqua, potassium palmitoyl hydrolyzed wheat protein, tocopherol, sorbitol, sodium stearoyl lactylate,
microcrystalline cellulose, cellulose gum, acacia senegal gum, trehalose, propanediol, glycerin, betaine, cellulose, saccharomyces cerevisiae extract, xanthan gum, ci 77820,
rhamnose, rhodiola rosea root extract, glucose, glucuronic acid may contain +/-: ci 77891 (titanium dioxide), ci 77491 (iron oxides), ci 77492 (iron oxides), ci 77499 (iron
oxides), ci 77007 (ultramarines), ci 77742 (manganese violet)
*ingredienti biologici/organic ingredients
Zawartość: 6 ml
Glorius Mascara
Ingredients (INCI): phyllostachys nigra extract, ci 77499, silica, kaolin, isopropyl myristate, pullulan, cetearyl alcohol, parfum, sucrose palmitate, glyceryl stearate, glyceryl
rosinate, copernicia cerifera cera, aqua, potassium palmitoyl hydrolyzed wheat protein, tocopherol, galactoarabinan, sorbitol, sodium stearoyl lactylate, microcrystalline
cellulose, cellulose gum, acacia senegal gum, trehalose, propanediol, glycerin, betaine , cellulose, xanthan gum, saccharomyces cerevisiae extract, ci 77820, rhamnose,
rhodiola rosea root extract, glucose, glucuronic acid
Zawartość: 6 ml
*ingredienti biologici/organic ingredients
MAX DUO pomadka
Matitone duo n.1 rossetto – all over rosa corallo: octyldodecyl stearoyl stearate, olus oil, mica, c10-18 triglycerides, glycine soja oil, prunus armeniaca kernel oil, copernicia
cerifera cera, hydrogenated vegetable oil, candelilla cera, polyglyceryl-3 diisostearate, glyceryl caprylate, silica, tocopheryl acetate, sorbic acid, può contenere: c.i. 77891, c.i.
77491
Matitone duo n.2 ombretto verde smeraldo: octyldodecyl stearoyl stearate, olus oil, c10-18 triglycerides, glycine soja oil, prunus armeniaca kernel oil, copernicia cerifera
cera, mica, hydrogenated vegetable oil, candelilla cera,talc, polyglyceryl-3 diisostearate, glyceryl caprylate, tocopheryl acetate, sorbic acid, può contenere: c.i. 77891, c.i.
77492, c.i. 77510, c.i. 77499
Zawartość: 4,20 g
*ingredienti biologici/organic ingredients

INCI
SZCZEGÓŁOWY SPIS INCI

MAX DUO cień
Matitone Duo n.1 kajal ottone ingredients: mica, octyldodecyl stearoyl stearate, c10-18 triglycerides, olus oil, prunus amygdalus dulcis oil, hydrogenated vegetable oil,
copernicia cerifera cera, candelilla cera, sesamum indicum oil, polyglyceryl-3 diisostearate, glyceryl caprylate, tocopheryl acetate, sorbic acid, può contenere: c.i. 77891, c.i.
77491, c.i. 77499, c.i. 77492
Matitone Duo n.1 ombretto ginger ingredients: octyldodecyl stearoyl stearate, olus oil, c10-18 triglycerides, mica, glycine soja oil, prunus armeniaca kernel oil, copernicia
cerifera cera, hydrogenated vegetable oil, candelilla cera,polyglyceryl-3 diisostearate, glyceryl caprylate, tocopheryl acetate, sorbic acid, può contenere: c.i. 77891, c.i.
77492, c.i. 77491
Matitone Duo n.2 kajal ottanio ingredients: octyldodecyl stearoyl stearate, mica, c10-18 triglycerides, olus oil, prunus amygdalus dulcis oil, hydrogenated vegetable oil,
copernicia cerifera cera, candelilla cera, sesamum indicum oil, talc, polyglyceryl-3 diisostearate, glyceryl caprylate, tocopheryl acetate, sorbic acid, può contenere: c.i. 77891,
c.i. 77007, c.i. 77492, c.i. 77510
Matitone Duo n.2 ombretto verde smeraldo ingredients: octyldodecyl stearoyl stearate, olus oil, c10-18 triglycerides, glycine soja oil, prunus armeniaca kernel oil,
copernicia cerifera cera, mica, hydrogenated vegetable oil, candelilla cera,talc, polyglyceryl-3 diisostearate, glyceryl caprylate, tocopheryl acetate, sorbic acid, può
contenere: c.i. 77891, c.i. 77492, c.i. 77510, c.i. 77499
*ingredienti biologici/organic ingredients
2-fazowy balsam do demakijażu
Ingredients (INCI): Aqua, Helianthus annus seed oil*, Pyrus malus fruit extract*, Coco-caprylate, Glycerin, Polyglyceryl-4 caprate, Saccharum officinarum extract*, Betaine,
Hippophae rhamnoides oil*, Ricinus communis seed oil, Tocopherol, Beta-sitosterol, Squalene, Sodium benzoate, Potassium sorbate, Parfum°
Zawartość: 200 ml
*organic ingredients °from natural origin
Korektor w płynie SUBLIME
Ingredients (INCI): Salvia Sclarea Flower/leaf/stem Water (Salvia Sclarea (Clary) Flower/leaf/stem Water)*, Octyldodecanol, Glycerin*, Sucrose Palmitate, Parfum (Fragrance),
Cetearyl Alcohol,glyceryl Stearate, Potassium Palmitoyl Hydrolyzed Wheat Protein, Oleic/linoleic/linolenic Polyglycerides, Silica, Glyceryl Caprylate, Tocopherol,
Microcrystalline Cellulose, Cellulose Gum, Argania Spinosa Kernel Oil*, Simmondsia Chinensis Seed Oil (Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seed Oil)*, Cellulose, May Contain
+/-: Ci 77891 (Titanium Dioxide), Ci 77491 (Iron Oxides), Ci 77492 (Iron Oxides), Ci 77499 (Iron Oxides)
Zawartość: 7 ml
*ingredienti biologici/organic ingredients
Korektor Corrective
N.31 Green (vegan): Vegetable Oil, Octyldodecyl Stearoyl Stearate, C10-18 Triglycerides, Copernicia Cerifera (Carnauba) Wax, Glycine Soja (Soybean) Oil*, Prunus Armeniaca
(Apricot) Kernel Oil*, Hydrogenated Vegetable Oil, Mica, Euphorbia Cerifera (Candelilla) Wax, Polyglyceryl-3 Diisostearate, Glyceryl Caprylate, Tocopherol, Talc, Ci 77891
(Titanium Dioxide), Ci 77288 (Chromium Oxide Greens), Ci 77492 (Iron Oxides), Ci 77491 (Iron Oxides), Ci 77510 (Ferric Ammonium Ferrocyanide)
N.32 Orange: Vegetable Oil, Octyldodecyl Stearoyl Stearate, Mica, C10-18 Triglycerides, Copernicia Cerifera (Carnauba) Wax, Glycine Soja (Soybean) Oil*, Prunus Armeniaca
(Apricot) Kernel Oil*, Hydrogenated Vegetable Oil, Euphorbia Cerifera (Candelilla) Wax, Polyglyceryl-3 Diisostearate, Tocopherol, Glyceryl Caprylate, Ci 77891 (Titanium
Dioxide), Ci 77492 ( Iron Oxides), Ci 75470 ( Carmine)
N.33 Yellow (vegan): Vegetable Oil, Octyldodecyl Stearoyl Stearate, C10-18 Triglycerides, Copernicia Cerifera (Carnauba) Wax, Glycine Soja (Soybean) Oil*, Prunus Armeniaca
(Apricot) Kernel Oil*, Hydrogenated Vegetable Oil, Mica, Euphorbia Cerifera (Candelilla) Wax, Polyglyceryl-3 Diisostearate, Tocopherol, Glyceryl Caprylate, Ci 77891
(Titanium Dioxide), Ci 77492 (Iron Oxides), Ci 77288 (Chromium Oxide Greens), Ci 77491 (Iron Oxides)
N.34 Lilac (vegan): Vegetable Oil, Octyldodecyl Stearoyl Stearate, C10-18 Triglycerides, Copernicia Cerifera (Carnauba) Wax, Mica, Glycine Soja (Soybean) Oil*, Prunus
Armeniaca (Apricot) Kernel Oil*, Hydrogenated Vegetable Oil, Euphorbia Cerifera (Candelilla) Wax, Polyglyceryl-3 Diisostearate, Tocopherol, Glyceryl Caprylate, Ci 77891
(Titanium Dioxide), Ci 77007 (Ultramarines), Ci 77742 (Manganese Violet), Ci 77499 (Iron Oxides)
Zawartość: 2,3 gr
*ingredienti biologici/organic ingredients
CIEŃ mono
01 Champagne: Mica, Ci 77891, Squalane, Glycerin*, Glyceryl Oleate Citrate, Parfum, Caprylic/capric Triglyceride, Tocopherol, Ci 77491, Simmondsia Chinensis Seed Oil*
02 Dove Grey: Mica, Ci 77891, Zea Mays Starch*, Oryza Sativa Powder*, Zinc Stearate, Ci 77492, Ci 77499, Squalane, Parfum, Tocopherol, Ci 77491, Simmondsia Chinensis
Seed Oil*
03 Brown: Mica, Ci 77891, Ci 77499, Ci 77491, Zea Mays Starch*, Ci 77742, Oryza Sativa Powder*, Zinc Stearate, Squalane, Parfum, Tocopherol, Simmondsia Chinensis Seed
Oil*
04 Black: Mica, Ci 77499, Zea Mays Starch*, Oryza Sativa Powder*, Zinc Stearate, Squalane, Parfum, Tocopherol, Simmondsia Chinensis Seed Oil*
05 Copper: Mica, Ci 77491, Squalane, Glycerin*, Glyceryl Oleate Citrate, Ci 77891, Parfum, Caprylic/capric Triglyceride, Tocopherol, Simmondsia Chinensis Seed Oil*
06 Violet: Mica, Ci 77491, Squalane, Glycerin*, Ci 77891, Glyceryl Oleate Citrate, Ci 77510, Parfum, Caprylic/capric Triglyceride, Tocopherol, Simmondsia Chinensis Seed Oil*
07 Blue: Ci 77891, Mica, Squalane, Glycerin*, Ci 77499, Glyceryl Oleate Citrate, Ci 77510, Parfum, Caprylic/capric Triglyceride, Tocopherol, Simmondsia Chinensis Seed Oil*
08 Forest Green: Mica, Ci 77007, Zea Mays Starch*, Ci 77492, Ci 77510, Oryza Sativa Powder*, Zinc Stearate, Ci 77499, Squalane, Parfum, Tocopherol, Simmondsia Chinensis
Seed Oil*
09 Ice Blue: Mica, Ci 77891, Squalane, Glycerin*, Glyceryl Oleate Citrate, Ci 77007, Parfum, Caprylic/capric Triglyceride, Tocopherol, Ci 77499, Ci 77510, Simmondsia
Chinensis Seed Oil*
10 Grey: Mica, Ci 77891, Zea Mays Starch*, Oryza Sativa Powder*, Ci 77499, Zinc Stearate, Ci 77007, Squalane, Parfum, Tocopherol, Simmondsia Chinensis Seed Oil*
11 Banana: Mica, Ci 77891 (Titanium Dioxide), Zea Mays (Corn) Starch*, Oryza Sativa (Rice) Powder*, Zinc Stearate, Ci 77492 (Iron Oxides), Squalane, Parfum (Fragrance),
Tocopherol, Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seed Oil*, Ci 77491 (Iron Oxides)
12 Peach: Mica, Ci 77891 (Titanium Dioxide), Zea Mays (Corn) Starch*, Oryza Sativa (Rice) Powder*, Ci 77492 (Iron Oxides), Zinc Stearate, Ci 77491 (Iron Oxides), Squalane,
Parfum (Fragrance), Tocopherol, Ci 77499 (Iron Oxides), Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seed Oil*
13 Marsala: Mica, Ci 77742 (Manganese Violet), Ci 77491 (Iron Oxides), Zea Mays (Corn) Starch*, Ci 77891 (Titanium Dioxide), Oryza Sativa (Rice) Powder*, Zinc Stearate,
Squalane, Parfum (Fragrance), Ci 77499 (Iron Oxides), Tocopherol, Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seed Oil*
14 Cold Brown: Mica, Ci 77492 (Iron Oxides), Ci 77499 (Iron Oxides), Ci 77491 (Iron Oxides), Zea Mays (Corn) Starch*, Ci 77891 (Titanium Dioxide), Oryza Sativa (Rice)
Powder*, Zinc Stearate, Squalane, Parfum (Fragrance), Tocopherol, Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seed Oil*
15 Dusky Pink: Mica, Ci 77891 (Titanium Dioxide), Squalane, Glycerin*, Glyceryl Oleate Citrate, Ci 77491 (Iron Oxides), Ci 77499 (Iron Oxides), Ci 77492 (Iron Oxides), Parfum
(Fragrance), Caprylic/capric Triglyceride, Tocopherol, Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seed Oil*
16 Brass: Mica, Ci 77891 (Titanium Dioxide), Squalane, Glycerin*, Ci 77288 (Chromium Oxide Green), Ci 77491 (Iron Oxides), Glyceryl Oleate Citrate, Ci 77891, Parfum
(Fragrance), Caprylic/capric Triglyceride, Tocopherol, Ci 77492 (Iron Oxides), Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seed Oil
Zawartość: 2,5 gr
*ingredienti biologici/organic ingredients

INCI
SZCZEGÓŁOWY SPIS INCI
KREM BB
Ingredients (INCI): Salvia Sclarea Flower/leaf/stem Water (Salvia Sclarea (Clary) Flower/leaf/stem Water)*, Squalane, Octyldodecanol, Polyglyceryl-10 Stearate, Parfum
(Fragrance), Polyglyceryl-10 Myristate, Mica, Silica, Olive Glycerides, Glyceryl Caprylate, Cetearyl Alcohol, Glyceryl Stearate, Sodium Stearoyl Lactylate, Aqua (Water),
Tocopherol, Apricot Kernel Oil Polyglyceryl-4 Ester , Glycerin, Microcrystalline Cellulose, Butyrospermum Parkii Butter (Butyrospermum Parkii (Shea) Butter), Olea Europaea
Fruit Oil (Olea Europaea (Olive) Fruit Oil), Cellulose Gum, Maris Aqua (Sea Water), Hydrolyzed Algin, Chlorella Vulgaris Extract, Cellulose, May Contain +/-: Ci 77891 (Titanium
Dioxide), Ci 77491 (Iron Oxides), Ci 77492 (Iron Oxides), Ci 77499 (Iron Oxides), Ci 77019(Mica)
Zawartość: 30 ml
*ingredienti biologici/organic ingredients
Mascara LAM
Ingredients (INCI): Aloe Barbadensis Leaf Juice*, Ci 77499(Iron Oxide), Silica, Dilinoleic Acid / Propanediol Copolymer, Glycerin*, Acacia Senegal Gum, Cetearyl Alcohol,
Glyceryl Stearate, Sucrose Palmitate, Sodium Stearoyl Lactylate, Tocopherol, Potassium Palmitoyl Hydrolyzed Wheat Protein, Glyceryl Rosinate, Benzyl Alcohol,
Microcrystalline Cellulose, Cellulose Gum, Dehydroacetic Acid, Cellulose, Aqua (Water)
Zawartość: 10 ml
*ingredienti biologici/organic ingredients
Pomadka
01 - Bright Peach (vegan): Ricinus Communis (Castor) Seed Oil*, Hydrogenated Castor Oil Dimer Dilinoleate, Coconut Alkanes, Ci 77891 (Titanium Dioxide), C10-18
Triglycerides, Ci 77007 (Ultramarines), Euphorbia Cerifera (Candelilla) Wax, Stearyl Behenate, Mica, Ci 77491 (Iron Oxides), Polyglyceryl-3 Diisostearate, Ci 77492 (Iron
Oxides), Coco- Caprylate/caprate, Ci 77742 (Manganese Violet), Glyceryl Rosinate, Parfum (Fragrance), Tocopherol, Ci 77499 (Iron Oxides)
02 - Pink Sand (vegan): Ricinus Communis (Castor) Seed Oil*, Hydrogenated Castor Oil Dimer Dilinoleate, Coconut Alkanes, Euphorbia Cerifera (Candelilla) Wax, C1018 Triglycerides, Ci 77742 (Manganese Violet), Mica, Stearyl Behenate, Ci 77891 (Titanium Dioxide), Polyglyceryl-3 Diisostearate, Coco-Caprylate/caprate, Ci 77007
(Ultramarines), Ci 77491 (Iron Oxides), Glyceryl Rosinate, Parfum (Fragrance), Tocopherol
03 - Flamingo: Ricinus Communis (Castor) Seed Oil*, Hydrogenated Castor Oil Dimer Dilinoleate, Coconut Alkanes, Mica, Ci 77891 (Titanium Dioxide), C10-18 Triglycerides,
Ci 77007 (Ultramarines), Euphorbia Cerifera (Candelilla) Wax, Stearyl Behenate, Ci 75470 (Carmine), Polyglyceryl-3 Diisostearate, Coco-Caprylate/caprate, Glyceryl Rosinate,
Parfum (Fragrance), Tocopherol, Ci 77491 (Iron Oxides)
04 - Strawberry: Ricinus Communis (Castor) Seed Oil*, Hydrogenated Castor Oil Dimer Dilinoleate, Ci 75470 (Carmine), Coconut Alkanes, C10-18 Triglycerides, Mica,
Ci 77891 (Titanium Dioxide), Euphorbia Cerifera (Candelilla) Wax, Stearyl Behenate, Polyglyceryl-3 Diisostearate, Coco-Caprylate/caprate, Glyceryl Rosinate, Parfum
(Fragrance), Ci 77492 (Iron Oxides), Tocopherol, Ci 77491 (Iron Oxides)
05 - Cherry: Ricinus Communis (Castor) Seed Oil*, Hydrogenated Castor Oil Dimer Dilinoleate, Ci 75470 (Carmine), Coconut Alkanes, C10-18 Triglycerides, Euphorbia
Cerifera (Candelilla) Wax, Ci 77891 (Titanium Dioxide), Stearyl Behenate, Mica, Polyglyceryl-3 Diisostearate, Ci 77499 (Iron Oxides), Coco-Caprylate/caprate, Parfum
(Fragrance), Glyceryl Rosinate, Tocopherol
06 - Brick Red: Ricinus Communis (Castor) Seed Oil *, Hydrogenated Castor Oil Dimer Dilinoleate, Coconut Alkanes, Ci 77891 (Titanium Dioxide), Ci 77491 (Iron Oxides), C1018 Triglycerides, Euphorbia Cerifera (Candelilla) Wax, Mica, Stearyl Behenate, Ci 75470 (Carmine), Polyglyceryl-3 Diisostearate, Ci 77742 (Manganese Violet), Coco-Caprylate/
caprate, Glyceryl Rosinate, Parfum (Fragrance), Tocopherol
07 - Carmine: Ricinus Communis (Castor) Seed Oil*, Hydrogenated Castor Oil Dimer Dilinoleate, Coconut Alkanes, Ci 77891 (Titanium Dioxide), Ci 75470 (Carmine), C10-18
Triglycerides, Euphorbia Cerifera (Candelilla) Wax, Stearyl Behenate, Mica, Ci 77491 (Iron Oxides), Polyglyceryl-3 Diisostearate, Coco-Caprylate/caprate, Parfum (Fragrance),
Glyceryl Rosinate, Tocopherol
08 - Crimson: Ricinus Communis (Castor) Seed Oil*, Hydrogenated Castor Oil Dimer Dilinoleate, Coconut Alkanes, Ci 75470 (Carmine), C10-18 Triglycerides, Euphorbia
Cerifera (Candelilla) Wax, Ci 77491 (Iron Oxides), Stearyl Behenate, Mica, Polyglyceryl-3 Diisostearate, Ci 77891 (Titanium Dioxide), Ci 77499 (Iron Oxides), Ci 77492 (Iron
Oxides), Coco-Caprylate/caprate, Glyceryl Rosinate, Parfum (Fragrance), Tocopherol
Zawartość: 3,5 gr
*ingredienti biologici/organic ingredients
Puder sypki PRIMER
Ingredients (INCI): Mica, Oryza Sativa Powder (Oryza Sativa (Rice) Powder)*, Zea Mays Starch (Zea Mays (Corn) Starch)*, Silica, Parfum (Fragrance), Tocopherol
Zawartość: 5 gr
*ingredienti biologici/organic ingredients

MERCHANDISING
Naszych partnerów handlowych wyposażamy między innymi w takie materiały jak: ekspozytory, dyptyki reklamowe, ulotki, torby
papierowe, pudełka prezentowe, małe pudełeczka gift, witryny na folii OWV, testery, próbki produktowe, etc.
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