
POTENCJAŁ TKWIĄCY W ROŚLINACH

POWYŻEJ 92% SKŁADNIKÓW POCHODZENIA NATURALNEGO 



BOTANIC HARMONY to profesjonalne kosmetyki do włosów, które tworzą harmonijne kompozycje  
zabiegów do spersonalizowanej pielęgnacji oraz ochrony włosów i skóry głowy. 

Nowa linia kosmetyków Botanic Harmony to produkty powstałe na bazie starannie  
wyselekcjonowanych naturalnych i certyfikowanych składników. Oparta na prostych recepturach            
i procesach wytwarzania, gwarantuje doskonałe rezultaty. 

Składniki aktywne, oleje tłoczone na zimno i ekstrakty zawarte w produktach, zostały pozyskane w 
zrównoważony sposób z odnawialnych źródeł, aby mogły zostać zamknięte w wegańskich formułach o 
udowodnionej sile działania. 

Botanic Harmony przekształca standardową pielęgnację włosów w świadome, wyspecjalizowane 
zabiegi. 

PIELĘGNACJA WŁOSÓW
     Objętość, lekkość

     Wzmocnienie odporności, ochrona 
     przed zanieczyszczeniami

     Lśniące refleksy, łatwe rozczesywanie

     Intensywne nawilżenie

PIELĘGNACJA SKÓRY GŁOWY
     Oczyszczanie tłustej skóry głowy

     Sucha, problematyczna skóra głowy

     Detoks skóry głowy i włosów

RYTUAŁY BOTANIC HARMONY:



BOTANIC HARMONY to profesjonalne kosmetyki do włosów, które tworzą harmonijne kompozycje  
zabiegów do spersonalizowanej pielęgnacji oraz ochrony włosów i skóry głowy. 

Nowa linia kosmetyków Botanic Harmony to produkty powstałe na bazie starannie  
wyselekcjonowanych naturalnych i certyfikowanych składników. Oparta na prostych recepturach            
i procesach wytwarzania, gwarantuje doskonałe rezultaty. 

Składniki aktywne, oleje tłoczone na zimno i ekstrakty zawarte w produktach, zostały pozyskane w 
zrównoważony sposób z odnawialnych źródeł, aby mogły zostać zamknięte w wegańskich formułach o 
udowodnionej sile działania. 

Botanic Harmony przekształca standardową pielęgnację włosów w świadome, wyspecjalizowane 
zabiegi. 

PIELĘGNACJA WŁOSÓW
     Objętość, lekkość

     Wzmocnienie odporności, ochrona 
     przed zanieczyszczeniami

     Lśniące refleksy, łatwe rozczesywanie

     Intensywne nawilżenie

PIELĘGNACJA SKÓRY GŁOWY
     Oczyszczanie tłustej skóry głowy

     Sucha, problematyczna skóra głowy

     Detoks skóry głowy i włosów

RYTUAŁY BOTANIC HARMONY:



Sucha, swędząca 
skóra głowy

Oczyszczenie tłustej, 
nadpotliwej skóry głowy

Detoks skóry 
głowy i włosów

Baza oczyszczająca  na skórę głowy (masaż 5 min) delikatne źródło ciepła 15-20 minut + spłukiwanie+ Szampon pH 4,5 x 2 + spłukiwanie + Mleczko pH 3,5 na skórę 
głowy, długość i końce 3-5 min + spłukiwanie + Odżywka pH 4,5 + suszenie
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Baza oczyszczająca na skórę głowy (masaż) 10 – 15 min + spłukiwanie + Szampon pH 6,5 x2+ spłukiwanie + Mleczko pH 3,5 na skórę głowy + Maska 
pH 4,5  na długość i końce + spłukiwanie + Odżywka pH 4,5 +suszenie

Olejek wmasować w skórę głowy 3-5 min (nie spłukiwać) + Szampon pH 4,5 + spłukiwanie + Mleczko pH 3,5 na skórę głowy + Maska pH 4,5  na długość i końce 
źródło ciepła 10-15 minut + spłukiwanie + Odżywka pH 4,5 + suszenie + Olejek  (na długość i końce)

Baza oczyszczająca  na skórę głowy (masaż) 10 – 15 min + spłukiwanie + Szampon pH 6,5 x2 + spłukiwanie + Mleczko pH 3,5* na skórę głowy, długość 
i końcówki 3-5 min  + spłukiwanie + Odżywka pH 4,5 + suszenie

Baza oczyszczająca na skórę głowy (masaż) 10 – 15 min + spłukiwanie + Szampon pH 6,5 x2 + spłukiwanie +  Mleczko pH 3,5 na skórę głowy + Maska pH 4,5 na 
długość i końce + spłukiwanie + Odżywka pH 4,5 + suszenie + Olejek  (na długość i końce)
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RODZAJ PROCEDURA

RYTUAŁY BOTANIC HARMONY



Sucha, swędząca 
skóra głowy

Oczyszczenie tłustej, 
nadpotliwej skóry głowy

Detoks skóry 
głowy i włosów

Baza oczyszczająca  na skórę głowy (masaż 5 min) delikatne źródło ciepła 15-20 minut + spłukiwanie+ Szampon pH 4,5 x 2 + spłukiwanie + Mleczko pH 3,5 na skórę 
głowy, długość i końce 3-5 min + spłukiwanie + Odżywka pH 4,5 + suszenie
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Baza oczyszczająca na skórę głowy (masaż) 10 – 15 min + spłukiwanie + Szampon pH 6,5 x2+ spłukiwanie + Mleczko pH 3,5 na skórę głowy + Maska 
pH 4,5  na długość i końce + spłukiwanie + Odżywka pH 4,5 +suszenie

Olejek wmasować w skórę głowy 3-5 min (nie spłukiwać) + Szampon pH 4,5 + spłukiwanie + Mleczko pH 3,5 na skórę głowy + Maska pH 4,5  na długość i końce 
źródło ciepła 10-15 minut + spłukiwanie + Odżywka pH 4,5 + suszenie + Olejek  (na długość i końce)

Baza oczyszczająca  na skórę głowy (masaż) 10 – 15 min + spłukiwanie + Szampon pH 6,5 x2 + spłukiwanie + Mleczko pH 3,5* na skórę głowy, długość 
i końcówki 3-5 min  + spłukiwanie + Odżywka pH 4,5 + suszenie

Baza oczyszczająca na skórę głowy (masaż) 10 – 15 min + spłukiwanie + Szampon pH 6,5 x2 + spłukiwanie +  Mleczko pH 3,5 na skórę głowy + Maska pH 4,5 na 
długość i końce + spłukiwanie + Odżywka pH 4,5 + suszenie + Olejek  (na długość i końce)

+ + + + + + + + +

+ + + + + + + +
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RODZAJ PROCEDURA

RYTUAŁY BOTANIC HARMONY

Wzmocnienie odporności, 
ochrona przed 

zanieczyszczeniami

Objętość, lekkość
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Lśniące refleksy, łatwe 
rozczesywanie

+

Intensywne nawilżenie

Szampon pH 4,5  x 2 +  spłukiwanie + mleczko pH 3,5 na skórę głowy+ Maska pH 4,5* na długość i końce + spłukiwanie + suszenie

Szampon pH 4,5  x 2 + spłukiwanie +  mleczko pH 3,5* na skórę głowy, długość i końcówki + spłukiwanie + Odżywka pH 4,5 + suszenie

Szampon pH 4,5  x 2 + mleczko pH 3,5 na skórę głowy + Maska pH 4,5 na długość i końce + spłukiwanie + Odżywka pH 4,5 + suszenie

Szampon pH 6,5 x 2 + spłukiwanie + Baza oczyszczająca na skórę głowy ( masaż) 5 – 10 min + spłukiwanie+ Szampon pH 4,5  + spłukiwanie + mleczko pH 3,5* skórę 
głowy + Maska pH 4,5* na długość i końce źródło ciepła 10 -15 minut + spłukiwanie + Odżywka pH 4,5 + suszenie + Olejek  na długość i końce

Szampon pH 4,5 x 2+ spłukiwanie + Maska pH 4,5* na długość i końce źródło ciepła 10 -15 minut + spłukiwanie + Odżywka pH 4,5 + suszenie + Olejek  na długość i końce

Szampon pH 6,5  + spłukiwanie+  Szampon pH 4,5  + spłukiwanie + Maska pH 4,5 na długość i końcówki źródło ciepła 10 -15 minut + spłukiwanie + Odżywka pH 4,5 + suszenie 

Szampon pH 6,5 + spłukiwanie+ Szampon pH 4,5  + spłukiwanie + Maska pH 4,5* na długość i końcówki źródło ciepła 10 -15 minut + spłukiwanie + suszenie

Szampon pH 6,5  + spłukiwanie+  Szampon pH 4,5  + spłukiwanie + Maska pH 4,5   na długość i końcówki źródło ciepła 10 -15 minut + spłukiwanie + Odżywka pH 4,5 
+ suszenie + Olejek  na długość i końce

+ + + + + + + + +++
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RODZAJ PROCEDURA

*Olejek dodawać do Mleczka pH 3,5  lub Maski pH 4,5 w ilości 2-3 porcji, w przypadku włosów cienkich, bez objętości aby zwiększyć odżywienie bez obciążenia. Baza oczyszczająca 
musi zostać bardzo dokładnie wypłukana z włosów! 



BAZA OCZYSZCZAJĄCA
94% SKŁADNIKÓW POCHODZENIA NATURALNEGO

Baza oczyszczająca do skóry głowy oparta na naturalnym mydle kastylijskim. Odblokowuje mieszki 
włosowe, działa złuszczająco, przeciwłupieżowo i antybakteryjnie. Sposób użycia: nałożyć na 
wilgotną skórę głowy. Pozostawić na 10-30 min, obficie spłukać i umyć szamponem.

Unikalne składniki aktywne:
     Mydło kastylijskie      Ekstrakt z jałowca pospolitego      Betaina z buraków cukrowych                       
     Lipoglicyna

WSKAZÓWKI:
     Intensywny masaż skóry głowy zwiększy efekt oczyszczenia mieszków włosowych .
     W przypadku łojotokowej skóry głowy wykonujemy lekki masaż bez nacisku, aby nie pobudzić  
     gruczołów łojowych.
     Nie stosować na włosach mocno rozjaśnionych, uszkodzonych.
      Nie zaleca się nakładać bezpośrednio po koloryzacji włosów (wymyje kolor do 1-2 tonów). 
     Należy odczekać co najmniej 2 tygodnie.
     Zawsze po użyciu Bazy oczyszczającej (pH~9) należy zastosować Mleczko pH 3,5 w celu 
     przywrócenia właściwego odczynu włosów i skóry głowy.
     Działaniem przypomina peeling enzymatyczny (jednak nim nie jest!) rozpuszcza zanieczyszczenia 
     zalegające w mieszkach włosowych.
     Stosować nie częściej niż 2 razy w tygodniu.

Fakty o formule:  
Liczba użytych surowców 7      Oleje mineralne NIE      Wazelina NIE      Woski syntetyczne NIE      Silikony NIE      Parabeny NIE 
Glikol propylenowy NIE     Etanoloamina NIE     PEG NIE     SLES NIE     ALS NIE     SCS NIE     Syntetyczne barwniki NIE       Ftalany NIE     
Kompozycja zapachowa TAK     Alergeny NIE     Alkohol etylowy NIE     Alkohol izopropylowy NIE    EDTA NIE     Surowce                   
pochodzenia zwierzęcego NIE     Chlorek sodu (sól) TAK     Konserwanty TAK     BHA /BHT NIE     Testowana dermatologicznie TAK

Fakty o opakowaniu:
Wszystkie komponenty nadają się do recyklingu (PET, PP)

Ingredients: Aqua, Potassium Oleate, Potassium Cocoate, Glycerin, Betaine, Caprylol Glycine, Juniperus Communis Fruit 
Extract, Potassium Citrate, Citric Acid, Sodium Chloride, Parfum, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate.

Notatki

...........................................................................................................................................................................

150 ML SZAMPON pH 6,5
98,9% SKŁADNIKÓW POCHODZENIA NATURALNEGO

Szampon o neutralnym pH. Oczyszcza włosy z zanieczyszczeń środowiskowych, pozostałości 
kosmetyków oraz pomaga usunąć nadmiar zrogowaciałego naskórka. Sprawia, że skóra po użyciu 
szamponu intensywniej wchłania składniki aktywne z zastosowanych po nim kuracji. Nie polecany 
do codziennego stosowania. Sposób użycia: nanieść na mokre włosy, dokładnie wmasować, 
następnie spłukać letnią wodą. 

Unikalne składniki aktywne:
     Roślinne składniki myjące       Betaina z buraków cukrowych      Ekstrakt z jałowca pospolitego

WSKAZÓWKI:
     Delikatnie rozchyla łuski włosa i skutecznie oczyszcza włosy i skórę głowy.
     Zawiera naturalne, kokosowe składniki myjące.
     Jeśli włosy są cienkie lub bardzo zniszczone na końcach, można je zabezpieczyć poprzez
     dodanie do szamponu kilku kropel Olejku. 
     Nie polecany do codziennego stosowania.

Fakty o formule:  
Liczba użytych surowców 11      Oleje mineralne NIE      Wazelina NIE      Woski syntetyczne NIE      Silikony NIE      Parabeny NIE 
Glikol propylenowy NIE     Etanoloamina NIE     PEG NIE     SLES NIE     ALS NIE     SCS TAK     Syntetyczne barwniki NIE       Ftalany NIE     
Kompozycja zapachowa TAK     Alergeny NIE     Alkohol etylowy NIE     Alkohol izopropylowy NIE    EDTA NIE     Surowce                   
pochodzenia zwierzęcego NIE     Chlorek sodu (sól) NIE     Konserwanty TAK     BHA /BHT NIE     Testowana dermatologicznie TAK

Fakty o opakowaniu:
Wszystkie komponenty nadają się do recyklingu (PET, PP)

Ingredients: Aqua, Sodium Coco-Sulfate, Coco-Glucoside,  Coco-Betaine, Betaine, Glycerin, Juniperus Communis Fruit 
Extract, Malic Acid, Parfum, Tetrasodium Glutamate Diacetate, Citric Acid, Magnesium Nitrate, 
Methylchloroisothiazolinone, Magnesium Chloride, Methylisothiazolinone, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate.

Notatki

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

500 ML



BAZA OCZYSZCZAJĄCA
94% SKŁADNIKÓW POCHODZENIA NATURALNEGO

Baza oczyszczająca do skóry głowy oparta na naturalnym mydle kastylijskim. Odblokowuje mieszki 
włosowe, działa złuszczająco, przeciwłupieżowo i antybakteryjnie. Sposób użycia: nałożyć na 
wilgotną skórę głowy. Pozostawić na 10-30 min, obficie spłukać i umyć szamponem.

Unikalne składniki aktywne:
     Mydło kastylijskie      Ekstrakt z jałowca pospolitego      Betaina z buraków cukrowych                       
     Lipoglicyna

WSKAZÓWKI:
     Intensywny masaż skóry głowy zwiększy efekt oczyszczenia mieszków włosowych .
     W przypadku łojotokowej skóry głowy wykonujemy lekki masaż bez nacisku, aby nie pobudzić  
     gruczołów łojowych.
     Nie stosować na włosach mocno rozjaśnionych, uszkodzonych.
      Nie zaleca się nakładać bezpośrednio po koloryzacji włosów (wymyje kolor do 1-2 tonów). 
     Należy odczekać co najmniej 2 tygodnie.
     Zawsze po użyciu Bazy oczyszczającej (pH~9) należy zastosować Mleczko pH 3,5 w celu 
     przywrócenia właściwego odczynu włosów i skóry głowy.
     Działaniem przypomina peeling enzymatyczny (jednak nim nie jest!) rozpuszcza zanieczyszczenia 
     zalegające w mieszkach włosowych.
     Stosować nie częściej niż 2 razy w tygodniu.

Fakty o formule:  
Liczba użytych surowców 7      Oleje mineralne NIE      Wazelina NIE      Woski syntetyczne NIE      Silikony NIE      Parabeny NIE 
Glikol propylenowy NIE     Etanoloamina NIE     PEG NIE     SLES NIE     ALS NIE     SCS NIE     Syntetyczne barwniki NIE       Ftalany NIE     
Kompozycja zapachowa TAK     Alergeny NIE     Alkohol etylowy NIE     Alkohol izopropylowy NIE    EDTA NIE     Surowce                   
pochodzenia zwierzęcego NIE     Chlorek sodu (sól) TAK     Konserwanty TAK     BHA /BHT NIE     Testowana dermatologicznie TAK

Fakty o opakowaniu:
Wszystkie komponenty nadają się do recyklingu (PET, PP)

Ingredients: Aqua, Potassium Oleate, Potassium Cocoate, Glycerin, Betaine, Caprylol Glycine, Juniperus Communis Fruit 
Extract, Potassium Citrate, Citric Acid, Sodium Chloride, Parfum, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate.

Notatki

...........................................................................................................................................................................

150 ML SZAMPON pH 6,5
98,9% SKŁADNIKÓW POCHODZENIA NATURALNEGO

Szampon o neutralnym pH. Oczyszcza włosy z zanieczyszczeń środowiskowych, pozostałości 
kosmetyków oraz pomaga usunąć nadmiar zrogowaciałego naskórka. Sprawia, że skóra po użyciu 
szamponu intensywniej wchłania składniki aktywne z zastosowanych po nim kuracji. Nie polecany 
do codziennego stosowania. Sposób użycia: nanieść na mokre włosy, dokładnie wmasować, 
następnie spłukać letnią wodą. 

Unikalne składniki aktywne:
     Roślinne składniki myjące       Betaina z buraków cukrowych      Ekstrakt z jałowca pospolitego

WSKAZÓWKI:
     Delikatnie rozchyla łuski włosa i skutecznie oczyszcza włosy i skórę głowy.
     Zawiera naturalne, kokosowe składniki myjące.
     Jeśli włosy są cienkie lub bardzo zniszczone na końcach, można je zabezpieczyć poprzez
     dodanie do szamponu kilku kropel Olejku. 
     Nie polecany do codziennego stosowania.

Fakty o formule:  
Liczba użytych surowców 11      Oleje mineralne NIE      Wazelina NIE      Woski syntetyczne NIE      Silikony NIE      Parabeny NIE 
Glikol propylenowy NIE     Etanoloamina NIE     PEG NIE     SLES NIE     ALS NIE     SCS TAK     Syntetyczne barwniki NIE       Ftalany NIE     
Kompozycja zapachowa TAK     Alergeny NIE     Alkohol etylowy NIE     Alkohol izopropylowy NIE    EDTA NIE     Surowce                   
pochodzenia zwierzęcego NIE     Chlorek sodu (sól) NIE     Konserwanty TAK     BHA /BHT NIE     Testowana dermatologicznie TAK

Fakty o opakowaniu:
Wszystkie komponenty nadają się do recyklingu (PET, PP)

Ingredients: Aqua, Sodium Coco-Sulfate, Coco-Glucoside,  Coco-Betaine, Betaine, Glycerin, Juniperus Communis Fruit 
Extract, Malic Acid, Parfum, Tetrasodium Glutamate Diacetate, Citric Acid, Magnesium Nitrate, 
Methylchloroisothiazolinone, Magnesium Chloride, Methylisothiazolinone, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate.

Notatki

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

500 ML



SZAMPON pH 4,5
98,3% SKŁADNIKÓW POCHODZENIA NATURALNEGO

Skutecznie, a zarazem delikatnie oczyszcza skórę głowy i  włosy. Blokuje przenikanie szkodliwych 
czynników, wzmacnia, uelastycznia i redukuje puszenie. Przeznaczony do częstego stosowania. 
Sposób użycia: nanieść na mokre włosy i dokładnie wmasować, następnie spłukać letnią wodą. 

Unikalne składniki aktywne:
     Roślinne składniki myjące       Betaina z buraków cukrowych        Ekstrakt z różeńca górskiego                    
     Ekstrakt z karczocha      Kwas jabłkowy

WSKAZÓWKI:
     Zawiera naturalne, kokosowe składniki myjące.
     Polecany również do pielęgnacji w domu.
     Chroni włosy przed zanieczyszczeniami z powietrza.
     Nie rozchyla łusek włosa.

Fakty o formule:  
Liczba użytych surowców 12      Oleje mineralne NIE      Wazelina NIE      Woski syntetyczne NIE      Silikony NIE      Parabeny NIE 
Glikol propylenowy NIE     Etanoloamina NIE     PEG NIE     SLES NIE     ALS NIE     SCS TAK     Syntetyczne barwniki NIE       Ftalany NIE     
Kompozycja zapachowa TAK     Alergeny NIE     Alkohol etylowy NIE     Alkohol izopropylowy NIE    EDTA NIE     Surowce                  
pochodzenia zwierzęcego NIE     Chlorek sodu (sól) NIE     Konserwanty TAK     BHA /BHT NIE     Testowana dermatologicznie TAK

Fakty o opakowaniu:
Wszystkie komponenty nadają się do recyklingu (PET, PP)

Ingredients: Aqua, Sodium Coco-Sulfate, Coco-Glucoside, Coco-Betaine, Betaine, Glycerin, Rhodiola Rosea Root Extract, 
Cynara Scolymus Leaf Extract, Propanediol, Gluconolactone, Calcium Gluconate, Caesalpinia Spinosa Gum, Parfum, Malic 
Acid, Citric Acid, Tetrasodium Glutamate Diacetate, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate.

Notatki

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

500 ML MLECZKO pH 3,5
98,3% SKŁADNIKÓW POCHODZENIA NATURALNEGO

Kojąca emulsja do skóry głowy. Łagodzi podrażnienia, głęboko nawilża, odżywia i wzmacnia 
barierę ochronną. Przywraca równowagę kwasowo-zasadową skóry głowy i włosów. Sposób 
użycia: równomiernie rozprowadzić na oczyszczonej skórze głowy. Pozostawić na 3-5 minut, 
spłukać.

Unikalne składniki aktywne:
      Betaina z buraków cukrowych      Olej z nasion malin zimnotłoczony      Olej z rokitnika zimnotłoczony
     Ekstrakt z jałowca pospolitego     Kwas jabłkowy     Silikon roślinny (naturalna alternatywa)

WSKAZÓWKI:
     Nie nakładać bezpośrednio na podrażnioną skórę głowy.
     Mleczko pH 3,5 stosować zawsze po użyciu Bazy oczyszczającej skórę głowy.
     Delikatny masaż skalpu spotęguje efekt nawilżenia skóry głowy i pobudzi krążenie.
     Zastosowanie źródła ciepła z podczerwienią daje najlepsze rezultaty odżywienia skóry głowy.
    W przypadku bardzo suchej skóry głowy zaleca się dodać kilka kropli Olejku, aby zwiększyć 
    odżywienie.

Fakty o formule:  
Liczba użytych surowców 11      Oleje mineralne NIE      Wazelina NIE      Woski syntetyczne NIE      Silikony NIE      Parabeny NIE 
Glikol propylenowy NIE     Etanoloamina NIE     PEG NIE     SLES NIE     ALS NIE     SCS NIE     Syntetyczne barwniki NIE       Ftalany NIE     
Kompozycja zapachowa TAK     Alergeny NIE     Alkohol etylowy NIE     Alkohol izopropylowy NIE    EDTA NIE     Surowce                     
pochodzenia zwierzęcego NIE     Chlorek sodu (sól) NIE     Konserwanty TAK     BHA /BHT NIE     Testowana dermatologicznie TAK

Fakty o opakowaniu:
Wszystkie komponenty nadają się do recyklingu (PET, PP)

Ingredients: Aqua, Cetearyl Alcohol, Betaine, Coco-Caprylate/Caprate, Malic Acid, Rubus Idaeus Seed Oil, Hippophae 
Rhamnoides Fruit Oil, Glycerin, Juniperus Communis Fruit Extract, Cetrimonium Methosulfate, Quaternium-91, Parfum, 
Sodium Benzoate, Potassium Sorbate.

Notatki

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

150 ML



SZAMPON pH 4,5
98,3% SKŁADNIKÓW POCHODZENIA NATURALNEGO

Skutecznie, a zarazem delikatnie oczyszcza skórę głowy i  włosy. Blokuje przenikanie szkodliwych 
czynników, wzmacnia, uelastycznia i redukuje puszenie. Przeznaczony do częstego stosowania. 
Sposób użycia: nanieść na mokre włosy i dokładnie wmasować, następnie spłukać letnią wodą. 

Unikalne składniki aktywne:
     Roślinne składniki myjące       Betaina z buraków cukrowych        Ekstrakt z różeńca górskiego                    
     Ekstrakt z karczocha      Kwas jabłkowy

WSKAZÓWKI:
     Zawiera naturalne, kokosowe składniki myjące.
     Polecany również do pielęgnacji w domu.
     Chroni włosy przed zanieczyszczeniami z powietrza.
     Nie rozchyla łusek włosa.

Fakty o formule:  
Liczba użytych surowców 12      Oleje mineralne NIE      Wazelina NIE      Woski syntetyczne NIE      Silikony NIE      Parabeny NIE 
Glikol propylenowy NIE     Etanoloamina NIE     PEG NIE     SLES NIE     ALS NIE     SCS TAK     Syntetyczne barwniki NIE       Ftalany NIE     
Kompozycja zapachowa TAK     Alergeny NIE     Alkohol etylowy NIE     Alkohol izopropylowy NIE    EDTA NIE     Surowce                  
pochodzenia zwierzęcego NIE     Chlorek sodu (sól) NIE     Konserwanty TAK     BHA /BHT NIE     Testowana dermatologicznie TAK

Fakty o opakowaniu:
Wszystkie komponenty nadają się do recyklingu (PET, PP)

Ingredients: Aqua, Sodium Coco-Sulfate, Coco-Glucoside, Coco-Betaine, Betaine, Glycerin, Rhodiola Rosea Root Extract, 
Cynara Scolymus Leaf Extract, Propanediol, Gluconolactone, Calcium Gluconate, Caesalpinia Spinosa Gum, Parfum, Malic 
Acid, Citric Acid, Tetrasodium Glutamate Diacetate, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate.

Notatki

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

500 ML MLECZKO pH 3,5
98,3% SKŁADNIKÓW POCHODZENIA NATURALNEGO

Kojąca emulsja do skóry głowy. Łagodzi podrażnienia, głęboko nawilża, odżywia i wzmacnia 
barierę ochronną. Przywraca równowagę kwasowo-zasadową skóry głowy i włosów. Sposób 
użycia: równomiernie rozprowadzić na oczyszczonej skórze głowy. Pozostawić na 3-5 minut, 
spłukać.

Unikalne składniki aktywne:
      Betaina z buraków cukrowych      Olej z nasion malin zimnotłoczony      Olej z rokitnika zimnotłoczony
     Ekstrakt z jałowca pospolitego     Kwas jabłkowy     Silikon roślinny (naturalna alternatywa)

WSKAZÓWKI:
     Nie nakładać bezpośrednio na podrażnioną skórę głowy.
     Mleczko pH 3,5 stosować zawsze po użyciu Bazy oczyszczającej skórę głowy.
     Delikatny masaż skalpu spotęguje efekt nawilżenia skóry głowy i pobudzi krążenie.
     Zastosowanie źródła ciepła z podczerwienią daje najlepsze rezultaty odżywienia skóry głowy.
    W przypadku bardzo suchej skóry głowy zaleca się dodać kilka kropli Olejku, aby zwiększyć 
    odżywienie.

Fakty o formule:  
Liczba użytych surowców 11      Oleje mineralne NIE      Wazelina NIE      Woski syntetyczne NIE      Silikony NIE      Parabeny NIE 
Glikol propylenowy NIE     Etanoloamina NIE     PEG NIE     SLES NIE     ALS NIE     SCS NIE     Syntetyczne barwniki NIE       Ftalany NIE     
Kompozycja zapachowa TAK     Alergeny NIE     Alkohol etylowy NIE     Alkohol izopropylowy NIE    EDTA NIE     Surowce                     
pochodzenia zwierzęcego NIE     Chlorek sodu (sól) NIE     Konserwanty TAK     BHA /BHT NIE     Testowana dermatologicznie TAK

Fakty o opakowaniu:
Wszystkie komponenty nadają się do recyklingu (PET, PP)

Ingredients: Aqua, Cetearyl Alcohol, Betaine, Coco-Caprylate/Caprate, Malic Acid, Rubus Idaeus Seed Oil, Hippophae 
Rhamnoides Fruit Oil, Glycerin, Juniperus Communis Fruit Extract, Cetrimonium Methosulfate, Quaternium-91, Parfum, 
Sodium Benzoate, Potassium Sorbate.

Notatki

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

150 ML



MASKA pH 4,5
98,4% SKŁADNIKÓW POCHODZENIA NATURALNEGO

Intensywnie wzmacniająca maska do włosów o działaniu ochronnym. Poprawia integralność 
strukturalną przeciwdziałając łamaniu się włosów, uelastycznia i blokuje przenikanie szkodliwych 
czynników środowiskowych. Pozostawia włosy miękkie, błyszczące, wygładzone, jędrne, bez 
efektu obciążenia. Sposób użycia: równomiernie rozprowadzić na oczyszczone, wilgotne włosy. 
Pozostawić na 3-5 min, spłukać.

Unikalne składniki aktywne:
     Betaina z buraków cukrowych      Olej z rokitnika zimnotłoczony      Ekstrakt z różeńca górskiego      
     Ekstrakt z karczocha      Kwas jabłkowy      Silikon roślinny (naturalna alternatywa)      
     Kondycjoner biodegradowalny

WSKAZÓWKI:
     Zastosowanie źródła ciepła daje najlepsze rezultaty odżywienia włosów.
     Polecana również do pielęgnacji domowej.
     W przypadku włosów cienkich, bez objętości zaleca się dodać kilka kropli Olejku, aby zwiększyć    
     ich odżywienie.
     Chroni włosy przed zanieczyszczeniem z powietrza.

Fakty o formule:  
Liczba użytych surowców 12      Oleje mineralne NIE      Wazelina NIE      Woski syntetyczne NIE      Silikony NIE      Parabeny NIE 
Glikol propylenowy NIE     Etanoloamina NIE     PEG NIE     SLES NIE     ALS NIE     SCS NIE     Syntetyczne barwniki NIE       Ftalany NIE     
Kompozycja zapachowa TAK     Alergeny NIE     Alkohol etylowy NIE     Alkohol izopropylowy NIE    EDTA NIE     Surowce                       
pochodzenia zwierzęcego NIE     Chlorek sodu (sól) NIE     Konserwanty TAK     BHA /BHT NIE     Testowana dermatologicznie TAK

Fakty o opakowaniu:
Wszystkie komponenty nadają się do recyklingu (PET, PP)

Ingredients: Aqua, Cetearyl Alcohol, Coco-Caprylate/Caprate, Betaine, Hippophae Rhamnoides Fruit Oil, Rhodiola Rosea 
Root Extract, Propanediol, Cynara Scolymus Leaf Extract, Quaternium-91, Cetrimonium Methosulfate, Glycerin, Bis-(Isostea-
royl/Oleoyl Isopropyl) Dimonium Methosulfate, Malic Acid, Caesalpinia Spinosa Gum, Gluconolactone, Calcium Gluconate, 
Parfum, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate.

Notatki

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

500 ML ODŻYWKA  pH 4,5
98,5% SKŁADNIKÓW POCHODZENIA NATURALNEGO

Lekka odżywka bez spłukiwania. Wygładza, zwiększa elastyczność włosów i przeciwdziała ich 
puszeniu. Tworzy ochronną tarczę, wzmacnia naturalny blask włosów. Sposób użycia: przed 
użyciem energicznie wstrząsnąć. Rozpylić na lekko wilgotne włosy, nie spłukiwać.

Unikalne składniki aktywne:
     Betaina z buraków cukrowych      Kondycjoner biodegradowalny      Ekstrakt z różańca górskiego
     Ekstrakt z karczocha      Kwas jabłkowy

WSKAZÓWKI:
     Ułatwia modelowanie.
     Chroni włosy przed zanieczyszczeniem z powietrza.
     Polecana do pielęgnacji domowej.
     Zastosowana na włosach suchych nawilży, zdyscyplinuje bez efektu obciążenia.
     Podkreśli skręt włosów kręconych.

Fakty o formule:  
Liczba użytych surowców 9      Oleje mineralne NIE      Wazelina NIE      Woski syntetyczne NIE      Silikony NIE      Parabeny NIE 
Glikol propylenowy NIE     Etanoloamina NIE     PEG NIE     SLES NIE     ALS NIE     SCS NIE     Syntetyczne barwniki NIE       Ftalany NIE     
Kompozycja zapachowa TAK     Alergeny NIE     Alkohol etylowy NIE     Alkohol izopropylowy NIE    EDTA NIE     Surowce                  
pochodzenia zwierzęcego NIE     Chlorek sodu (sól) NIE     Konserwanty TAK     BHA /BHT NIE     Testowana dermatologicznie TAK

Fakty o opakowaniu:
Wszystkie komponenty nadają się do recyklingu (PET, PP)

Ingredients: Aqua, Betaine, Bis-(Isostearoyl/Oleoyl Isopropyl) Dimonium Methosulfate, Polyglyceryl-4-Caprate, Glycerin, 
Rhodiola Rosea Root Extract, Cynara Scolymus Leaf Extract, Propanediol, Caesalpinia Spinosa Gum, Gluconolactone, 
Calcium Gluconate, Parfum, Malic Acid, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate.

Notatki

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

150 ML



MASKA pH 4,5
98,4% SKŁADNIKÓW POCHODZENIA NATURALNEGO

Intensywnie wzmacniająca maska do włosów o działaniu ochronnym. Poprawia integralność 
strukturalną przeciwdziałając łamaniu się włosów, uelastycznia i blokuje przenikanie szkodliwych 
czynników środowiskowych. Pozostawia włosy miękkie, błyszczące, wygładzone, jędrne, bez 
efektu obciążenia. Sposób użycia: równomiernie rozprowadzić na oczyszczone, wilgotne włosy. 
Pozostawić na 3-5 min, spłukać.

Unikalne składniki aktywne:
     Betaina z buraków cukrowych      Olej z rokitnika zimnotłoczony      Ekstrakt z różeńca górskiego      
     Ekstrakt z karczocha      Kwas jabłkowy      Silikon roślinny (naturalna alternatywa)      
     Kondycjoner biodegradowalny

WSKAZÓWKI:
     Zastosowanie źródła ciepła daje najlepsze rezultaty odżywienia włosów.
     Polecana również do pielęgnacji domowej.
     W przypadku włosów cienkich, bez objętości zaleca się dodać kilka kropli Olejku, aby zwiększyć    
     ich odżywienie.
     Chroni włosy przed zanieczyszczeniem z powietrza.

Fakty o formule:  
Liczba użytych surowców 12      Oleje mineralne NIE      Wazelina NIE      Woski syntetyczne NIE      Silikony NIE      Parabeny NIE 
Glikol propylenowy NIE     Etanoloamina NIE     PEG NIE     SLES NIE     ALS NIE     SCS NIE     Syntetyczne barwniki NIE       Ftalany NIE     
Kompozycja zapachowa TAK     Alergeny NIE     Alkohol etylowy NIE     Alkohol izopropylowy NIE    EDTA NIE     Surowce                       
pochodzenia zwierzęcego NIE     Chlorek sodu (sól) NIE     Konserwanty TAK     BHA /BHT NIE     Testowana dermatologicznie TAK

Fakty o opakowaniu:
Wszystkie komponenty nadają się do recyklingu (PET, PP)

Ingredients: Aqua, Cetearyl Alcohol, Coco-Caprylate/Caprate, Betaine, Hippophae Rhamnoides Fruit Oil, Rhodiola Rosea 
Root Extract, Propanediol, Cynara Scolymus Leaf Extract, Quaternium-91, Cetrimonium Methosulfate, Glycerin, Bis-(Isostea-
royl/Oleoyl Isopropyl) Dimonium Methosulfate, Malic Acid, Caesalpinia Spinosa Gum, Gluconolactone, Calcium Gluconate, 
Parfum, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate.

Notatki

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

500 ML ODŻYWKA  pH 4,5
98,5% SKŁADNIKÓW POCHODZENIA NATURALNEGO

Lekka odżywka bez spłukiwania. Wygładza, zwiększa elastyczność włosów i przeciwdziała ich 
puszeniu. Tworzy ochronną tarczę, wzmacnia naturalny blask włosów. Sposób użycia: przed 
użyciem energicznie wstrząsnąć. Rozpylić na lekko wilgotne włosy, nie spłukiwać.

Unikalne składniki aktywne:
     Betaina z buraków cukrowych      Kondycjoner biodegradowalny      Ekstrakt z różańca górskiego
     Ekstrakt z karczocha      Kwas jabłkowy

WSKAZÓWKI:
     Ułatwia modelowanie.
     Chroni włosy przed zanieczyszczeniem z powietrza.
     Polecana do pielęgnacji domowej.
     Zastosowana na włosach suchych nawilży, zdyscyplinuje bez efektu obciążenia.
     Podkreśli skręt włosów kręconych.

Fakty o formule:  
Liczba użytych surowców 9      Oleje mineralne NIE      Wazelina NIE      Woski syntetyczne NIE      Silikony NIE      Parabeny NIE 
Glikol propylenowy NIE     Etanoloamina NIE     PEG NIE     SLES NIE     ALS NIE     SCS NIE     Syntetyczne barwniki NIE       Ftalany NIE     
Kompozycja zapachowa TAK     Alergeny NIE     Alkohol etylowy NIE     Alkohol izopropylowy NIE    EDTA NIE     Surowce                  
pochodzenia zwierzęcego NIE     Chlorek sodu (sól) NIE     Konserwanty TAK     BHA /BHT NIE     Testowana dermatologicznie TAK

Fakty o opakowaniu:
Wszystkie komponenty nadają się do recyklingu (PET, PP)

Ingredients: Aqua, Betaine, Bis-(Isostearoyl/Oleoyl Isopropyl) Dimonium Methosulfate, Polyglyceryl-4-Caprate, Glycerin, 
Rhodiola Rosea Root Extract, Cynara Scolymus Leaf Extract, Propanediol, Caesalpinia Spinosa Gum, Gluconolactone, 
Calcium Gluconate, Parfum, Malic Acid, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate.

Notatki

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

150 ML



OLEJEK
99,4% SKŁADNIKÓW POCHODZENIA NATURALNEGO

Olejek do włosów na bazie naturalnych, lekkich emolientów z dodatkiem olejów zimnotłoczonych 
z nasion malin i rokitnika. Nadaje połysk, miękkość oraz redukuje puszenie się włosów. Tworzy 
naturalną warstwę ochronną. Nie obciąża. Sposób użycia: 3-4 krople rozprowadzić na suchych 
włosach, nie spłukiwać. 

Unikalne składniki aktywne:
     Frakcjonowany olej kokosowy      Olej z nasion malin zimnotłoczony      Olej z rokitnika zimnotłoczony
     Silikon roślinny (naturalna alternatywa)

WSKAZÓWKI:
     Dodanie Olejku do Szamponu pH 6,5 złagodzi właściwości myjące oraz zabezpieczy włosy 
     przed przesuszeniem.
     W przypadku włosów cienkich, bez objętości oraz bardzo suchej skóry głowy zaleca się dodać 
     kilka kropli Olejku do Maski pH 4,5 aby zwiększyć ich odżywienie. 
     Zastosowanie bezpośrednio na bardzo suchą skórę głowy intensywnie ją odżywi.

Fakty o formule:  
Liczba użytych surowców 5      Oleje mineralne NIE      Wazelina NIE      Woski syntetyczne NIE      Silikony NIE      Parabeny NIE 
Glikol propylenowy NIE     Etanoloamina NIE     PEG NIE     SLES NIE     ALS NIE     SCS NIE     Syntetyczne barwniki NIE       Ftalany NIE     
Kompozycja zapachowa TAK     Alergeny NIE     Alkohol etylowy NIE     Alkohol izopropylowy NIE    EDTA NIE     Surowce                  
pochodzenia zwierzęcego NIE     Chlorek sodu (sól) NIE     Konserwanty NIE     BHA /BHT NIE     Testowana dermatologicznie TAK

Fakty o opakowaniu:
Wszystkie komponenty nadają się do recyklingu (SZKŁO, PP)

Ingredients: Caprylic/ Capric Triglyceride, Coco-Caprylate/Caprate, Rubus Idaeus Seed Oil, Hippophae Rhamnoides Fruit 
Oil, Parfum.

Notatki

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

28 ML

1.  Aqua (woda) - pochodzenia mineralnego, oczyszczana osmotyczne. Baza kosmetyku. 
2.  Betaine (betaina) - ekstrahowana z buraków cukrowych. W 100% naturalny osmoprotektant. Jako pochodna aminokwasu o naturalnym 
powinowactwie do włosów, betaina zapewnia korzyści pielęgnacyjne oraz ochronne. Dzięki łatwemu przenikaniu do wnętrza włosa, silnie 
nawilża, wygładza powierzchnię włosa, redukuje puszenie, wydobywa naturalny blask.  
3.  Bis-(Isostearoyl/Oleoyl Isopropyl) Dimonium Methosulfate (kondycjoner włosów) -wytwarzany głównie ze składników odnawialnych, na 
bazie oleju rzepakowego. Zapewnia bardzo dobre układanie, nawilżenie i zmiękczenie włosów. Łatwo ulega biodegradacji.
4.  Caesalpinia Spinosa Gum (guma z drzewa Tara) – naturalny polimer, składnik konsystencjotwórczy, zagęszcza i stabilizuje emulsje. 
5.  Calcium Gluconate (glukonian wapnia) - substancja naturalna, pełni funkcje zabezpieczającą kosmetyk przed rozwojem bakterii, drożdży 
i pleśni. Aprobowany do stosowania w kosmetykach naturalnych.
6.  Capryloyl Glycine (lipoglicyna)- to łagodny i wielofunkcyjny środek myjący do skóry głowy. Dzięki zdolności do zmniejszania produkcji 
sebum i połączonej aktywności przeciwbakteryjnej zmniejsza efekt łupieżu. To lipo-aminokwas zdolny do zachowania lub przywrócenia 
naturalnej kwasowości skóry. Zaaprobowany przez EcoCert.
7.  Caprylic/Capric Triglyceride (trójgliceryd kaprylowo – kaprynowy) – emolient tłusty. Tworzy na powierzchni włosa i skóry warstwę 
ochronną, która zapobiega nadmiernemu odparowywaniu wody, przez co zmiękcza oraz wygładza skórę i włosy. Odpowiada za 
uzupełnienie niedoboru lipidów.
8.  Cetearyl Alcohol (alkohol cetylostearylowy) – alkohol tłuszczowy, którego głównymi składnikami są alkohol cetylowy i alkohol stearylowy. 
To emolient stabilizujący emulsję i nadający jej odpowiednią konsystencję. Zaaprobowany przez EcoCert.
9.  Cetrimonium Methosulfate (kondycjoner włosów) – wygładza powierzchnię włosów, nadaje miękkości i ułatwia rozczesywanie.
10.  Cirtric Acid (kwas cytrynowy) – należy do grupy alfahydroksykwasów (AHA), jest przeciwutleniaczem. Przywraca właściwe pH skórze                     
i włosom. W kosmetykach pełni rolę regulatora pH.
11.  Coco-Betaine (betaina kokosowa) – naturalna substancja myjąca, stabilizująca i poprawiająca jakość piany. Zwiększa lepkość 
preparatu. Zaaprobowana przez EcoCert.
12.  Coco-Caprylate/Caprate (estry kwasów kaprylowego i kaprynowego z alkoholami z oleju kokosowego) – nawilżający emolient o lekkim,  
jedwabistym odczuciu. To naturalna alternatywa dla silikonów. Nie obciąża włosów.
13.  Coco-Glucoside (koko glukozydy) – łagodna substancja myjąca pochodzenia naturalnego, pozyskiwana ze skrobi kukurydzianej i oleju 
kokosowego. Obniża odtłuszczający wpływ środków myjących. Skutecznie nawilża i zapobiega wysuszaniu włosów i skóry głowy.
14.  Cynara Scolymus Leaf Extract (ekstrakt z liści karczocha) - składnik aktywny, który utrzymuje kohezję łusek osłonki. W efekcie zachowana 
jest zewnętrzna warstwa ochronna włosów, która blokuje przenikanie szkodliwych czynników. Dzięki temu wewnętrzna warstwa włosa jest 
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OLEJEK
99,4% SKŁADNIKÓW POCHODZENIA NATURALNEGO

Olejek do włosów na bazie naturalnych, lekkich emolientów z dodatkiem olejów zimnotłoczonych 
z nasion malin i rokitnika. Nadaje połysk, miękkość oraz redukuje puszenie się włosów. Tworzy 
naturalną warstwę ochronną. Nie obciąża. Sposób użycia: 3-4 krople rozprowadzić na suchych 
włosach, nie spłukiwać. 

Unikalne składniki aktywne:
     Frakcjonowany olej kokosowy      Olej z nasion malin zimnotłoczony      Olej z rokitnika zimnotłoczony
     Silikon roślinny (naturalna alternatywa)

WSKAZÓWKI:
     Dodanie Olejku do Szamponu pH 6,5 złagodzi właściwości myjące oraz zabezpieczy włosy 
     przed przesuszeniem.
     W przypadku włosów cienkich, bez objętości oraz bardzo suchej skóry głowy zaleca się dodać 
     kilka kropli Olejku do Maski pH 4,5 aby zwiększyć ich odżywienie. 
     Zastosowanie bezpośrednio na bardzo suchą skórę głowy intensywnie ją odżywi.

Fakty o formule:  
Liczba użytych surowców 5      Oleje mineralne NIE      Wazelina NIE      Woski syntetyczne NIE      Silikony NIE      Parabeny NIE 
Glikol propylenowy NIE     Etanoloamina NIE     PEG NIE     SLES NIE     ALS NIE     SCS NIE     Syntetyczne barwniki NIE       Ftalany NIE     
Kompozycja zapachowa TAK     Alergeny NIE     Alkohol etylowy NIE     Alkohol izopropylowy NIE    EDTA NIE     Surowce                  
pochodzenia zwierzęcego NIE     Chlorek sodu (sól) NIE     Konserwanty NIE     BHA /BHT NIE     Testowana dermatologicznie TAK

Fakty o opakowaniu:
Wszystkie komponenty nadają się do recyklingu (SZKŁO, PP)

Ingredients: Caprylic/ Capric Triglyceride, Coco-Caprylate/Caprate, Rubus Idaeus Seed Oil, Hippophae Rhamnoides Fruit 
Oil, Parfum.

Notatki

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

28 ML

1.  Aqua (woda) - pochodzenia mineralnego, oczyszczana osmotyczne. Baza kosmetyku. 
2.  Betaine (betaina) - ekstrahowana z buraków cukrowych. W 100% naturalny osmoprotektant. Jako pochodna aminokwasu o naturalnym 
powinowactwie do włosów, betaina zapewnia korzyści pielęgnacyjne oraz ochronne. Dzięki łatwemu przenikaniu do wnętrza włosa, silnie 
nawilża, wygładza powierzchnię włosa, redukuje puszenie, wydobywa naturalny blask.  
3.  Bis-(Isostearoyl/Oleoyl Isopropyl) Dimonium Methosulfate (kondycjoner włosów) -wytwarzany głównie ze składników odnawialnych, na 
bazie oleju rzepakowego. Zapewnia bardzo dobre układanie, nawilżenie i zmiękczenie włosów. Łatwo ulega biodegradacji.
4.  Caesalpinia Spinosa Gum (guma z drzewa Tara) – naturalny polimer, składnik konsystencjotwórczy, zagęszcza i stabilizuje emulsje. 
5.  Calcium Gluconate (glukonian wapnia) - substancja naturalna, pełni funkcje zabezpieczającą kosmetyk przed rozwojem bakterii, drożdży 
i pleśni. Aprobowany do stosowania w kosmetykach naturalnych.
6.  Capryloyl Glycine (lipoglicyna)- to łagodny i wielofunkcyjny środek myjący do skóry głowy. Dzięki zdolności do zmniejszania produkcji 
sebum i połączonej aktywności przeciwbakteryjnej zmniejsza efekt łupieżu. To lipo-aminokwas zdolny do zachowania lub przywrócenia 
naturalnej kwasowości skóry. Zaaprobowany przez EcoCert.
7.  Caprylic/Capric Triglyceride (trójgliceryd kaprylowo – kaprynowy) – emolient tłusty. Tworzy na powierzchni włosa i skóry warstwę 
ochronną, która zapobiega nadmiernemu odparowywaniu wody, przez co zmiękcza oraz wygładza skórę i włosy. Odpowiada za 
uzupełnienie niedoboru lipidów.
8.  Cetearyl Alcohol (alkohol cetylostearylowy) – alkohol tłuszczowy, którego głównymi składnikami są alkohol cetylowy i alkohol stearylowy. 
To emolient stabilizujący emulsję i nadający jej odpowiednią konsystencję. Zaaprobowany przez EcoCert.
9.  Cetrimonium Methosulfate (kondycjoner włosów) – wygładza powierzchnię włosów, nadaje miękkości i ułatwia rozczesywanie.
10.  Cirtric Acid (kwas cytrynowy) – należy do grupy alfahydroksykwasów (AHA), jest przeciwutleniaczem. Przywraca właściwe pH skórze                     
i włosom. W kosmetykach pełni rolę regulatora pH.
11.  Coco-Betaine (betaina kokosowa) – naturalna substancja myjąca, stabilizująca i poprawiająca jakość piany. Zwiększa lepkość 
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12.  Coco-Caprylate/Caprate (estry kwasów kaprylowego i kaprynowego z alkoholami z oleju kokosowego) – nawilżający emolient o lekkim,  
jedwabistym odczuciu. To naturalna alternatywa dla silikonów. Nie obciąża włosów.
13.  Coco-Glucoside (koko glukozydy) – łagodna substancja myjąca pochodzenia naturalnego, pozyskiwana ze skrobi kukurydzianej i oleju 
kokosowego. Obniża odtłuszczający wpływ środków myjących. Skutecznie nawilża i zapobiega wysuszaniu włosów i skóry głowy.
14.  Cynara Scolymus Leaf Extract (ekstrakt z liści karczocha) - składnik aktywny, który utrzymuje kohezję łusek osłonki. W efekcie zachowana 
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lepiej chroniona. Włosy stają się bardziej wytrzymałe, błyszczące, zdyscyplinowane, nie puszą się. W istotny sposób chroni włókna włosów 
przed peroksydacją lipidów wywołaną działaniem promieni słonecznych, redukując tym samym ilość utlenionych lipidów. Dzięki temu włos 
staje się mniej podatny na elektryzowanie, jest łatwiejszy w rozczesywaniu i polepsza się jego połysk.
15.   Gluconolactone (glukonolacton) - kwas poli-hydroksylowy PHA. Jest naturalnym składnikiem skóry. W naturze glukonolakton występuje           
w miodzie, sokach owocowych i winie. To nowa generacja kwasów hydroksylowych działająca nawilżająco i antyoksydacyjnie.
16.   Glycerin  (gliceryna) –naturalny humektant. Przyciąga wodę z otoczenia, zatrzymując wilgoć dzięki czemu nawilża. Wyraźnie poprawia 
elastyczność i miękkość skóry i włosów.
17.   Hippophae Rhamnoides Seed Oil (olej nasion rokitnika zwyczajnego) – pozyskiwany poprzez tłoczenie na zimno owoców rokitnika. Olej 
jest w 100% naturalny, nie jest poddawany procesowi rafinacji, dzięki czemu zachowuje oryginalny nasycony kolor i bogactwo składników 
aktywnych. Olej z rokitnika to bogate źródło kwasu linolowego (omega-6), kwasu oleinowego (omega-9), witaminy E. Zawiera też kwas 
alfa-linolenowy (omega-3) i kwas palmitooleinowy (omega-7). Swój intensywny ciemno pomarańczowy kolor zawdzięcza wysokiej zawartości 
karotenoidów.  Wykazuje silne działanie gojące i przeciwzapalne. Działa antyoksydacyjne oraz absorbuje promieniowanie UV. Odpowiedni 
do pielęgnacji włosów i skóry głowy wymagających regeneracji, wzmacnia i dodaje połysku. 
18.  Juniperus Communis Fruit Extract (ekstrakt z owoców jałowca pospolitego) – dzięki wysokiej zawartości naturalnych cukrów, tanin, 
flawonoidów  i olejków eterycznych działa nawilżająco, przeciwstarzeniowo, przeciwutleniająco i antyseptycznie. Reguluje wydzielanie 
sebum i oczyszcza skórę głowy. 
19.  Malic Acid (kwas jabłkowy) – kwas alfa-hydroksylowy (AHA), obecny w wielu niedojrzałych owocach (np. jabłkach, winogronach). 
Zmniejsza nadmierne rogowacenie naskórka, zapobiega rozwojowi patogennej mikroflory na skórze, łagodzi stany zapalne mieszków 
włosowych. Działa delikatnie rozjaśniająco i nawilżająco, zmiękcza i wygładza włosy i  skórę. 
20.  Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone (konserwant) –  stosowany w produktach myjących. Odpowiada za stabilność 
kosmetyku, niweluje ryzyko zakażenia bakteryjnego, drożdżami bądź pleśnią.
21.  Parfum (kompozycja zapachowa) -  nie zwiera alergenów oraz składników pochodzenia zwierzęcego. Nuta głowy: świeże zielone 
elementy (trawa pszeniczna, aloes), kwiatowe, lekko owocowe (soczysty różowo-grejpfrutowy, egzotyczne elementy marakui). Środkowa 
nuta: pszenicy, naturalny zielono-kwiatowy (konwalia, lilia wodna), lekko ziołowy. Nuta bazy: zielono-drzewny, podobny do miodu.
22.   Polyglyceryl-4-Caprate (ester kwasu kaprylowego i poliglicerolu 4) - naturalny emulgator, środek natłuszczający.
23.  Potassium Citrate (cytrynian potasu) - pełni rolę sekwestranta, czyli substancji, która kompleksuje jony metali, dzięki czemu zwiększa 
trwałość kosmetyku oraz jego stabilność. Regulator pH.
24.   Potassium Cocoate (mydło kokosowo-potasowe) to sól potasowa na bazie oleju kokosowego. Naturalny płynny środek powierzchniowo 
czynny otrzymany w 100% z oleju kokosowego i wodorotlenku potasu.  Ze względu na doskonałe właściwości spieniające może być 
stosowane jako baza do naturalnych preparatów oczyszczających.
25.   Potassium Sorbate (sorbinian potasu) – substancja zabezpieczająca kosmetyk przed skażeniem mikrobiologicznym. Dopuszczona przez 
organizacje certyfikujące do stosowania w kosmetykach. Jest konserwantem bezpiecznym, nie podrażnia skóry ani błon śluzowych.
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26.  Propanediol (glikol roślinny) - skuteczny rozpuszczalnik dla kwasów i ekstraktów roślinnych. Zwiększa przenikanie składników aktywnych, 
stabilizuje receptury i działa silnie nawilżająco. 
27.  Quaternium-91 - (kondycjoner włosów) - pochodzenia naturalnego o silnych właściwościach pielęgnujących włosy. Odpowiada za 
miękkość, gładkość, ułatwia rozczesywanie, chroni kolor włosów. Wzmacnia przenikanie lipidowych składników aktywnych np. olejów.
28.  Rhodiola Rosea Root Extract (ekstrakt z korzeni różeńca górskiego) - poprawia integralność strukturalną, utrudniając łamanie włosów. 
Dzięki właściwościom ochronnym i restrukturyzacyjnym składników znacznie zwiększa elastyczność i wytrzymałość włókien włosów. Chroni 
przed odwodnieniem i czynnikami, które znacznie uszkadzają włókna włosów. Zapewnia witalność włóknom włosów, przeciwdziała puszeniu 
się włosów.
29.  Rubus Idaeus Seed Oil (olej z nasion malin) tłoczony na zimno, w myśl zasady “zero waste” z nasion pozyskanych z przemysłu soków 
owocowych i dżemów.  Metoda tłoczenia na zimno zapewnia niezwykle świeży, lekki, owocowy, aromatyczny olej, pełny przeciwutleniaczy                  
i niezbędnych kwasów tłuszczowych. Nadaje blask i siłę włosom, posiada właściwości przeciwzapalne. Stosowany jest jako emolient, środek 
nawilżający, kondycjonujący, wzmacniający lipidową barierę (chroniący przed utratą wody). Niezwykle silny antyoksydant, jakim jest 
witamina E, chroni komórki przed szkodliwym działaniem wolnych rodników. Dzięki obecności naturalnej witaminy A, olej z pestek malin 
wspomaga odbudowę włosów. Posiada właściwości absorbowania promieniowania UV. 
30.  Sodium Benzoate (benzoesan sodu) – substancje zabezpieczające kosmetyk przed skażeniem mikrobiologicznym. Dopuszczona przez 
organizacje certyfikujące do stosowania w kosmetykach. Jest konserwantem bezpiecznym, nie podrażnia skóry ani błon śluzowych
31.  Sodium Chloride (chlorek sodu) – jest to bogate źródło mikroelementów, polecany do skóry z oznakami atopii. Zwiększa lepkość 
kosmetyków myjących.
32.  Sodium Coco-Sulfate (sól sodowa siarczanu alkoholi tłuszczowych z oleju kokosowego)- naturalny zgodny z Ecocert anionowy środek 
powierzchniowo czynny. Posiada bardzo dobre właściwości myjące, oraz pianotwórcze.
33.  Tetrasodium Glutamate Diacetate (tetrasodowy glutaminian dioctanu) - łagodny środek chelatujący pochodzenia roślinnego (bazuje na 
kwasie L-glutaminowym), który przyczynia się do stabilizacji kosmetyku. 
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