
 

 

Organické omlazující sérum z perily a růže 

 

SLOŽENÍ: 

1. Daucus Carota Juice  - Je to kapalina z čerstvé dužiny mrkve. Rostlinného původu z organické farmy. Zjemňuje a 

vyhlazuje pokožku.  

 

2. Aqua - Voda. Rozpouští jiné látky. 

 

3. Linseed Acid -  Jsou to mastné kyseliny získané ze lněného oleje, původem z organické farmy. Zjemňuje a vyhlazuje 

pokožku, pomáhá udržovat čistotu.  

 

4. Rosa Damascena - Je to výtažek s květu damašské růže. Z organické farmy. Zklidňuje, zabraňuje infekci a příjemně 

působí na pokožku. 

 

5. Asparagus Officinalis Extract  - Je to výtažek z vrcholů a stonků chřestu lékařského. Z organické farmy. Udržuje 

pokožku v dobrém stavu.  

 

6. Perilla Ocymoides Extract  - Je to výtažek z listu keře perilla. Rostlinného původu z organické farmy. Vytváří 

příjemný pocit na pokožce. 

 

7. Sesamum Indicum Oil - Jedná se o olej ze semen sezamu indického, původem z organické farmy. Zjemňuje a 

vyhlazuje pokožku,udržuje ji v dobrém stavu, podporuje hojení, účinně bojuje proti toxinům, pohlcuje UV záření.  

 

8. Glycerin - Složka rostlinného původu z organické farmy. Rozpouští jiné látky, činí pleť hladší a pomáhá ji hydratovat. 

 

9. Simmondsia Chinensis Oil - Olej ze semen jojoby. Původem z organické farmy. K pokožce velmi přátelský, dobře se 

vstřebává, aniž by zanechal mastný film, bohatý na minerály a vitamin E.  

 

10. Calendula Officinalis Extract  - Výtažek z květu měsíčku lékařského. Z organické farmy. Má hojivé účinky, zjemňuje 

a vyhlazuje pokožku.  

 

11. Spinacia Oleracea Extract  - Je to výtažek z listu špenátu. Rostlinného původu z organické farmy. udržuje pokožku v 

dobrém stavu. 

 

12. Coriandrum Sativum Extract – Je to výtažek z listů a ovoce koriandru setého.  Rostlinného původu z organické 

farmy. Pomáhá kontrolovat tvorbu kožního mazu. 

 

13. Hibiscus Sabdariffa Extract -  Je to výtažek z květů  ibišku súdánského. Z organické farmy. Zjemňuje, vyhlazuje 

pokožku a udržuje ji v dobrém stavu.  

 

14. Tocopherol - Vitamin E. Zvyšuje vlhkost pokožky, vyhlazuje drobné vrásky, zabraňuje infekci, udržuje pokožku 

hebkou, má hojivé účinky, působí proti stárnutí  a chrání před přirozeným světlem (až SPF 10).  

 

15. Origanum Majorana Extract - Výtažek z majoránky zahradní. Z organické farmy. Pomáhá kontrolovat tvorbu 

kožního mazu, dodává pokožce příjemný pocit  svěžesti a je antiseptický (ničí choroboplodné mikroorganizmy).  

 

16. Xanthan Gum -  Vyrábí se z hnědých mořských řas. Stabilizuje emulze a tvoří konzistenci gelu.  

 

17. Lecithin - Je to extrakt ze sójových bobů. Zjemňuje a vyhlazuje pokožku, váže vlhkost a udržuje pokožku v dobrém 



 

 

stavu.  

 

18. Pantothenic Acid - Je to vitamin B5 a nachází se v různých rostlinných i živočišných původech. I její název pochází s 

řečtiny „všude se nacházejicí“. U přírodní kosmetiky – rostlinný původ. Vyhlazuje pokožku, obnovuje buňky a má 

hojivé účinky.  

 

19. Nicotinamide - s Niacin nebo-li vitamin B3. Vyhlazuje pokožku, rozšiřuje cévy, podporuje krevní oběh a obnovu 

buněk.  

 

20. Ascorbic Acid – Je to Vitamin C. Antioxidant, pomáhá hojení ran, stabilizuje PH pokožky, posiluje imunitní systém, 

podporuje obnovu buněk, vyhlazuje pokožku, chrání před volnými radikály. 

 

21. Sodium Benzoate - Je to sodná sůl. Brání rozvoji mikroorganizmů v kosmetice a tím ji konzervuje. 

 

22. Potassium Sorbate -  Sorban draselný. Brání v rozvoji mikroorganizmů v kosmetice a tím ji konzervuje. Vyskytuje se 

například v nezralém ovoci. 

 

23. Ubiquinone - Je to známý Koenzym Q10, který chrání pokožku hlavně před stárnutím a před škodlivými vnějšími 

vlivy. 

 

24. Salvia Sclarea Extract - Výtažek z Šalvěje muškátové. Z organické farmy. Uklidňující. Zabraňuje infekci. 

 

25. Geranium Robertianum Extract - Je to výtažek z  rostliny jménem kakost smrdutý. Z organické farmy. Stahuje póry 

a působí příjemně na pokožku. 

 

26. Rosmarinus Officinalis – Je to výtažek z listů rozmarýnu lékařského. Rostlinného původu z organické farmy. Snižuje 

aktivitu mikroorganizmů na kůži, stimulující a podporující krevní oběh, dává příjemnou svěžest na kůži.  

 


