ExtroDerm
Kuru ve hassas ciltlere yönelik bakım serisi
Zararlı çevresel etkiler, agresif maddeler veya kalıtsal ve yaşa bağlı nedenler aşırı kuru ve hassas cilt durumuna
yol açabilir. Cilt çatlar, nem tutamaz ve kurur. Pul pul dökülme ve kaşıntıyla sonuçlanır.
ExtroDerm’in üre ve pantenol içeren, doğal ve keyifli bakım formülü, cildi nemlendirir ve cildin kendi başına
nem tutmasına yardımcı olur. Cilt esneklik kazanır. Kaşınma ve pul pul dökülme azalır. Hodan çekirdeği yağı,
üre, pantenol, allantoin ve Ölü Deniz’den elde edilen tuzları içeren patentli formülü, uzun süreli bakım etkisi
yaratır. Ölü Deniz’den elde edilen tuzlar, cildin doğal tuz seviyelerini düzenler, cildin kendini savunma
yeteneğini geliştirir, tahrişe ve iltihaba karşı cildi korur.

Yüz Temizleyici
Bu oldukça hafif ürün, cildi nazikçe temizlerken kurutmaz ve yatıştırıcı bir etkisi vardır.
Ölü Deniz’den elde edilen tuzlar, cildin doğal tuz seviyelerini düzenler ve doğal
direncini kuvvetlendirir. Aynı zamanda banyo ürünü olarak veya küçük çocuklar için sıvı
sabun olarak kullanıma uygundur.

Yoğun Krem
Bu oldukça yoğun krem, yüz, boyun ve dekolte bölgesindeki veya dirsekler ya da
dizlerin arka kısmı gibi açıkta kalan bölgelerdeki her yaştan aşırı kuru cildi rahatlatır ve
pürüzsüzleştirir. Cilde uzun süreli nem sağlar, direncini artırır ve nem tutma yeteneğini
geliştirir. Kaşınma sorunu hızlıca ve kalıcı olarak yatıştırılır.

Göz Kremi
Kuru cilt bakımı, azalan nem içeriğiyle nitelendirilir. Nemi uzun süre tutabilme
özelliğiyle bilinen Jeriko yenileyici bitkisinin gülünden elde edilen bileşenler, ciltte de
nem depolar, cilt duvarını güçlendirir. Yüksek seviyelerde çoklu doymamış yağ asitleri
içeren İnka fıstığından elde edilen yağ (Peru’daki ALPOLPAWA adil ticaret projesi
kapsamında), bozulmamış bir cilt duvarına katkıda bulunur. Zarar gören cilt, neme
yeniden kavuşur ve aynı zamanda cildin yapısı ve verdiği his iyileşir.
Pantenol de nemi ciltte tutar ve yenileyici bir etkiye sahiptir. Ciltteki skualene benzer
nitelikte olan ve bu nedenle iyi emilen bitkisel skualen, cilde yağlı bir his değil yumuşak
ve ipeksi bir his verir.
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Temizleyici Duş Emülsiyonu
Her yaştan aşırı kuru ciltler için çok hafif temizleme emülsiyonu. Ayrıca banyoda, el ve
ayak banyosunda da kullanılabilir.

Cilt Kremi
Bu yoğun bakım kremi, vücudun nem ve yağ ihtiyacını karşılar. Aynı zamanda cildin
doğal direncini artırır, kuruluk ve kaşınmayı giderir. Yumuşak ve esnek bir cilde sahip
olmak için kullanılması önerilir.

Şampuan
Saç derisi ve saçlar için günlük kullanıma uygun, nazik bir temizleyici üründür. Saç
derisini rahatlatır, kaşınmayı azaltır. Şampuan, saçın yapısını güçlendirir ve saça
yeniden parlaklık ve hacim kazandırır. Kuru, boyalı veya doğuştan kıvırcık saçlar için
idealdir.

Doğal kaynakları temel alır:
Hayvan özleri içermez / %100 vejeteryan
Parfüm ve renklendirici madde içermez
Paraben içermez
Silikon içermez
Petrol türevleri içermez (parafin ve PEG’ler gibi)
Cilde uygunluk ve etkinlik, klinik olarak onaylanmış

Bağımsız olarak

www.cse‐label.org

ve

certified
sustainability

tarafindan tasdik edilmiştir.

CSE mührü, tescilli şirket yönetimine ilişkin ilk sürdürülebilirlik mührü olup, ürün onaylarının aksine şirketin
tamamı için geçerlidir. Tüm paydaşları dikkate alan sorumlu iş kararlarını temsil eder.
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