
 

 

Organický noční krém z pískavice a meruňkového oleje 

 

SLOŽENÍ: 

1. Aqua: Voda. Rozpouští jiné látky. 
 
2. Linum Usitatissimum (Linseed) Seed Extract: Výtažek ze lnu setého. Z organické farmy. Vyhlazuje pokožku, snižuje 
svědění (určen pro hodně přecitlivělou pokožku) pečuje o suchou a šupinatou kůži.  
 
3. Medicago Sativa Extract: Výtažek z rostlinky tolice vojtěška. Z organické farmy. Vytváří dobrý pocit na pokožce.  
 
4. Triticum Aestivum Seed Extract:  Výtažek z pšenice seté. Z organické farmy. Zjemňuje pokožku. 
 
5. Prunus Armeniaca Kernel Oil:  Je to olej z jader meruněk. Rostlinného původu z organické farmy. Zjemňuje a 
vyhlazuje pokožku a udržuje ji v dobrém stavu. 
 
6. Macadamia Ternifolia: Makadamový ořech. Z organické farmy, Zjemňuje a změkčuje pokožku. 
 
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. Simmondsia Chinensis Oil: Výtažek 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.  
 
9. Glyceryl Stearate: Jedná se o emulgátor rostlinného původu. Vzniká sloučením kyseliny z rostlin a glycerolu, který se 
připravuje pomocí kvasinek z přírodních tuků. Používá se, aby smíchal dvě neslučitelně kapaliny, jako je olej a voda a 
vytvořil emulzi. Zjemňuje a vyhlazuje pokožku.  
 
10. Cetyl Alcohol: Vyrábí se z  rostlinných olejů (kokosový, palmový atd.) Pomáhá sloučit nemísitelné kapaliny a snižuje 
průhlednost kosmetiky. Zjemňuje a vyhlazuje pokožku.  
 
11. 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).  
 
12. Ascorbyl Palmitate: Jedná se o vitamin C, který je vytvořen z kyseliny askorbové a palmitové kyseliny. Má hojivé 
účinky, podporuje obnovu buněk, chrání kůži před volnými radikály, vyhlazuje pokožku.  
 
13. Persea Gratissima Oil: Avokádový olej z organické farmy. Podporuje obnovu buněk a regeneraci pokožky. Má 
protizánětlivé účinky, zjemňuje a uklidňuje podrážděnou pokožku. Je bohatý na vitaminy A, B, D, E. 
 
14. Glycerin: Rostlinného původu. Rozpouští jiné látky, činí pleť hladší a pomáhá ji hydratovat. 
 
15. Xanthan Gum:  Vyrábí se z hnědých mořských řas. Stabilizuje emulze a tvoří konzistenci gelu.  
 
16. Pisum Sativum: Hrách setý. Z organické farmy. Má antioxidační a regenerační účinky. Bohatý na vitaminy B1, B2 a 
B3. 
 
17. Magnesium Sulfate: Hořká sůl je minerál, který zabraňuje infekci kůže. 
 
18. Zinc Sulfate: Minerál síran zinečnatý. Snižuje aktivitu mikroorganismu na kůži. 
 
19. Trigonella Foenum Graecum Extract: Výtažek z pískavice. Z organické farmy. Udržuje pokožku v dobrém stavu. 
 
20. 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.   
 



 

 

21. Nicotinamide: Niacin nebo-li vitamin B3. Vyhlazuje pokožku, rozšiřuje cévy, podporuje krevní oběh a obnovu 
buněk.  
 
22. Retinyl Palmitate: Jedná se o vitamin A. Působí proti škodlivým účinkům volných radikálů, a tak zpomaluje stárnutí 
pokožky, zlepšuje elastičnost kůže, zvyšuje odolnost kůže a sliznic proti infekci.  
 
23. 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).  
 
24. Ocimum Basilicum Extract: Extrakt z bazalky pravé. Z organické farmy. Má antiseptické, protizánětlivé a uklidňující 
účinky. 
 
25. Pyrus Cydonia Extract: Extrakt z kdouloně obecné. Původem z organické farmy. Protizánětlivé účinky, napomáhá 
při potížích s pokožkou, udržuje ji v dobrém stavu. 
 
26. Hyaluronic Acid: Kyselina hyaluronová. Zvyšuje obsah vody v pleti a pomáhá ji udržovat hebkou, hladkou a v 
dobrém stavu. Pojímá a zadržuje vlhkost v pleti. 
 
27. Benzyl Alcohol: Tato látka se vyskytuje ve vonných květech, rozpouští jiné látky, bráni rozvoji mikroorganizmů v 
kosmetice, je tak dobře snášenlivá, že může být i v očních kapkách. 
 
28. Benzoic Acid:  Benzoové kyseliny se vyskytují v mnoha druzích ovoce, rostlin a plodů. Brání rozvoji mikroorganizmů 
v kosmetice. 
 
29. Sorbic Acid: Je to bílý prášek volně dostupný v přírodě např. v bobulích horských stromů - jeřábů. Brání rozvoji 
mikroorganizmů v kosmetice a je to nejméně škodlivý konzervant ze všech.  
 
30. Citrus Aurantium Dulcis Oil: Olej z pomeranče červeného. Z organické farmy. Velmi dobře působí na kůži. 
Antibakteriální účinky. 
 
31. Rosa Damascena Distillate: Je to vodný roztok obsahující prchavé oleje získané destilací květu damašské růže. Z 
organické farmy. Chrání pokožku před škodlivými vnějšími vlivy. 
 
32. Citrus Aurantium Amara Oil: Olej z citroníku hořkého. Z organické farmy. Působí antisepticky a udržuje pokožku v 
dobrém stavu. 
 
33. Vitis Vinifera Juice: Je to réva vinná. Z organické farmy. Chrání pokožku, odstraňuje z produktů nepříjemný zápach. 
 
34. Agave Americana. Šťáva z agáve americké. Z organické farmy. 


