
Produse cu extracte naturale,
fără conservanți, coloranți

sau arome sintetice.

Efect hidratant, emolient şi protector; 
recomandat pentru îngrijirea buzelor
uscate, crăpate şi afectate de factorii

externi (radiaţii UV, căldură,frig 
excesiv, vânt).



 Extractul din echinacea stimulează regenerarea

țesuturilor degradate sub influența factorilor externi

nocivi (vânt, frig), ajută la epitelizarea leziunilor care se 

vindecă greu, având și un ușor efect antiseptic.

 Baza alcătuită din extracte uleioase din 

plante (sâmburi de struguri, morcov) și excipienți

naturali (unt de cacao, ulei de ricin, ceară de 

albine) determină emolierea buzelor uscate.

 După aplicare, nu lasă senzație de gras, are aromă

plăcută, caracteristică extractelor din plante și gust 

ușor dulce.



 Extractele din merișor, afine și lemn dulce imprimă

produsului proprietăți antioxidante, emoliente și

astringente.

 După aplicare, nu lasă senzație de gras, are aromă

plăcută, fructată și gust ușor dulce, 

datorită extractului de lemn dulce.

 Principii active:

extracte și extracte uleioase din plante (merișor, afine, 

lemn dulce, sâmburi de struguri, morcov), unt de 

cacao, ceara de albine, ulei de ricin.



 Datorită extractelor naturale din compoziție (Aloe 

vera, coada șoricelului, viță de vie, merișor și lemn

dulce), produsulare acțiune puternic hidratantă și

tonică asupra buzelor.

 După aplicare, nu lasă senzație de gras, are aromă

plăcută, caracteristică extractelor din plante și gust 

ușor dulce.

 Principii active:

extracte și extracte uleioase din plante (Aloe vera, 

coada șoricelului, viță de vie, merișor și lemn dulce, 

sâmburi de struguri, morcov), unt de cacao, ceara de 

albine, ulei de ricin.



 Compușii bioactivi din propolis, datorită acțiunii
antimicrobiene și astringente, recomandă utilizarea
lipstick-ului, pentru hidratarea și regenerarea buzelor
lezate, afectate de factorii externi (radiații UV, 
căldură/frig excesiv, vânt, agenți chimici).

 Extractele uleioase din sâmburi de struguri și
morcov, potențează efectul emolient și regenerator.

 După aplicare, nu lasă senzație de gras, are aromă
plăcută, balsamică, specifică propolisului și gust ușor
dulce.

 Principii active:
extracte și extracte uleioase din plante (propolis, 
sâmburi de struguri, morcov), unt de cacao, ceara de 
albine, ulei de ricin.



 Lipstick protector cu dioxid de titan, recomandat

pentru protecția și îngrijirea buzelor, împotriva

factorilor de mediu, în special împotriva radiațiilor

UV.

 Compoziția produsului alătură baza constituită din ceara

naturală și ceruri sintetice cu principiile active (extracte

uleioase din catină și semințe de struguri, dioxid de 

titan, unt de cacao și unt de shea, oxibenzonă), cu rol

protector împotriva radiațiilor solare (FPS:15)

 Principii active:

unt de shea, unt de cacao, extracte uleioase (cătină, 

semințe de struguri), oxibenzonă, dioxid de titan.


