
z miłości do natury ...



Wieloletnie doświadczenie w branży 
pszczelarskiej pozwoliło nam wykorzystać 

dobroczynne działanie produktów 
pszczelich w kosmetyce.

W celu zaspokojenia potrzeb naszych 
klientów, tworząc markę 

HONEY THERAPY
wykorzystujemy jedynie naturalne surowce, 
m. in: miód, pyłek, mleczko pszczele, wosk 

pszczeli, propolis, oleje z roślin, 
sól jodowo-bromową.

Stworzyliśmy starannie opracowane 
konsystencje preparatów o wyjątkowych 

kompozycjach zapachowych.

Do produkcji kosmetyków używamy również
surowców z certyfikatem ECO-CERT.

Wspieramy działania fundacji Apikultura
Dowiedz się więcej na apikultura.pl



PRODUKTY PSZCZELE W KOSMETYCE

Miód wzbogaca skórę w substancje biologicznie aktywne - podwyższa napięcie 
skóry, czyni ją miękką i gładką. Dodatkowo wzmaga przepływ krwi w tkance 
skórnej, przez co skóra jest bardziej elastyczna, wygładzają się zmarszczki. 
Miód wykazuje także działanie odkażające i oczyszczająco - lecznicze, usuwa 
złuszczony naskórek, oczyszcza pory.

Mleczko pszczele to skarbnica mikro i makroelementów, witamin z grupy B 
oraz A, E i K. Zawiera również kwas pantotenowy, enzymy, koenzymy, biotynę 
i kwas nukleinowy. Usuwa wolne rodniki i działa bakteriostatycznie. Przywraca 
witalność oraz spowalnia proces starzenia skóry.

Wosk pszczeli wykazuje działanie uelastyczniające i nawilżające skórę. 
Stosowany jest jako składnik m. in. kremów, maści, mydeł, balsamów, pomadek 
do ust. Dodawany do kremów i balsamów sprawia, że łatwiej się rozprowadzają 
i pozostawiają ochronny film na skórze.

Pyłek pszczeli jest prawdziwą skarbnicą substancji odżywczych i zarazem 
idealną kompozycją wielu cennych składników. W efekcie wzmacnia zdrowie 
oraz korzystnie wpływa na wygląd skóry. W jego składzie znajdują się 
wszystkie witaminy z grupy B, a także C, D, E, K, beta karoten oraz liczne mikro 
i makroelementy, enzymy, nienasycone kwasy tłuszczowe, białka.

Propolis to naturalny antybiotyk. Doskonale zwalcza bakterie. Wykazuje również 
działanie przeciwgrzybiczne, przeciwwirusowe oraz antyoksydacyjne. Działa 
regenerująco, przeciwzapalnie, odbudowuje tkanki. W swoim składzie zawiera 
liczne cenne związki min. makro i mikroelementy, flawonoidy.





MASŁO PSZCZELE Z PROPOLISEM
100% NATURAL - tylko naturalne składniki

 Dzięki doświadczeniu i wiedzy pszczelarskiej stworzyliśmy masło pszczele przeznaczone 
do ciała, twarzy i włosów. To unikalne połączenie miodu gryczanego, propolisu, pyłku i wosku 
pszczelego z naturalnymi olejami roślinnymi oraz masłem shea. Kosmetyk ten jest w 100% naturalny,    
a jego działanie zawdzięczamy pracy pszczół. Bogaty skład świadczy o jego wielozadaniowości                                                  
i funkcyjności. Polecany do pielęgnacji każdego rodzaju skóry i włosów , świetnie sprawdza się 
w pielęgnacji skóry problematycznej. Zastosowany w składzie 67% ekstrakt propolisu wykazuje 
właściwości antybakteryjne, przeciwzapalne, przeciwwirusowe oraz przeciwgrzybiczne.

SKŁADNIKI:
INCI: Butyrospermum Parkii Butter, Cocos Nucifera (Coconut) 
Oil, Cocoa Butter, Prunus Amygdalus Dulcius Oil, Propolis, Mel, 
Simmondsia Chinesis Seed Oil, Olive Oil, Beeswax, Pollen.

Produkt został nagrodzony Brązowym 
Medalem na Międzynarodowym 
Kongresie Pszczelarskim w Kanadzie 
Apimondia Montreal 2019

SKŁADNIKI AKTYWNE

Symbol Produkt Waga (g) Kod EAN
HT153 Masło pszczele z propolisem 40 5903175402325

PROPOLIS - ma właściwości przeciwzapalne, antybakteryjne, 
przeciwwirusowe i przeciwgrzybicze. Łagodzi podrażnienia                                              
i zaczerwienienia, przyspiesza gojenie się ran. 

PYŁEK PSZCZELI - bogaty w witaminę E, C, witaminy z grupy B oraz 
fosfor , potas oraz beta-karoten i inne. Wykazuje również działanie 
przeciwbakteryjne, przeciwzapalne i łagodzące – czyli idealnie dla skór 
naczyniowych, wrażliwych i trądzikowych.

OLEJ ZE SŁODKICH MIGDAŁÓW - nawilża, zmiękcza naskórek 
i wzmacnia barierę lipidową ochronną skóry. Ujędrnia, poprawia 
elastyczność  i  łagodzi podrażnienia. 

MIÓD GRYCZANY - ma silne działanie antyoksydacyjne.  Za sprawą 
zawartości kwasów, witamin, minerałów i biotyny miód ma właściwości 
antybakteryjne, regenerujące i gojące. 

OLEJ JOJOBA (ECOCERT)- Odżywia nawilża i zmiękcza skórę. 
Natłuszcza jednocześnie regulując wydzielanie sebum. Idealnie nadaje 
sie do pielęgnacji skóry wrażliwej. Przyspiesza gojenie sie ran oraz 
regeneracje komórek naskórka.

OLIWA Z OLIWEK - o właściwościach przeciwutleniających, 
nawilżających i przeciwzapalnych oraz pełna witamin piękna – A, B, C, 
E i F. Silnie odżywia, nawilża oraz regeneruje skórę, opóźnia objawy 
starzenia oraz wygładza istniejące zmarszczki.

WOSK PSZCZELI - nawilża i zabezpiecza skórę przed nadmierną utratą 
wilgoci. Wspomaga produkcje kolagenu i elastyny,

MASŁO SHEA (ECOCERT)- produkt bazowy bogaty w witaminę A i E 
o właściwościach odżywczych i nawilżając.

MASŁO KAKAOWE - nawilża skórę, koi podrażnienia, poprawia koloryt 
skóry. Wspomaga regeneracje naskórka.





MASŁO KĄPIELOWE Z PROPOLISEM
100% NATURAL - tylko naturalne składniki

 Dzięki doświadczeniu i wiedzy pszczelarskiej stworzyliśmy masło kąpielowe z propolisem 
przeznaczone do pielęgnacji ciała. Innowacyjny produkt kąpielowy i nie tylko. Kosmetyk w 100% 
naturalny, charakteryzujący się prostym a zarazem bogatym składem. Unikalne połączenie 
propolisu, masła Shea, masła kakaowego i olejku migdałowego. Polecany do pielęgnacji każdego 
rodzaju skóry, świetnie sprawdza się w pielęgnacji skóry problematycznej. Zastosowany w składzie 
67% ekstrakt propolisu wykazuje właściwości antybakteryjne, przeciwzapalne, przeciwwirusowe 
oraz przeciwgrzybiczne.

DZIAŁANIE:
nawilżające, pielęgnacyjne, natłuszczające, regeneracyjne, 
łagodzące.

SPOSÓB UŻYCIA:
Do ciepłej kąpieli dodać łyżeczkę masła. Czas kąpieli minimum 15-20 
minut. Przeznaczone do codziennej pielęgnacji ciała. Nie stosować 
w przypadku stwierdzonych uczuleń na którykolwiek ze składników. 
W przypadku reakcji alergicznej należy przerwać używanie. Przed 
pierwszym użyciem wykonać test uczuleniowy.

SKŁADNIKI:
INCI: Butyrospermum Parkii Butter, Cocoa Butter, Prunus Amygdalus 
Dulcius Oil, Propolis.

SKŁADNIKI AKTYWNE

Symbol Produkt Waga (g) Kod EAN
HT152 Masełko kąpielowe z propolisem 80 5903175402318

PROPOLIS - do produkcji zastosowano 67% ekstrakt propolisu. 
Zwany potocznie naturalnym antybiotykiem”. Łagodzi podrażnienia 
i zaczerwienienia, przyspiesza gojenie sie ran. Skuteczny w walce 
z trądzikiem. W pielęgnacji włosów działa przeciwłupieżowo 
i regenerująco.

MASŁO KAKAOWE - nawilża skórę, koi podrażnienia, poprawia koloryt 
skóry. Wspomaga regenerację naskórka, opóźnia procesy starzenia sie 
skóry, zmniejsza widoczność zmarszczek, blizn i rozstępów.

OLEJ ZE SŁODKICH MIGDAŁÓW - nawilża, zmiękcza naskórek 
i wzmacnia barierę lipidową skóry. Ujędrnia, poprawia elastyczność, 
łagodzi podrażnienia. Zalecany do skóry suchej, swędzącej, stosowany 
w leczeniu egzemy i łuszczycy.

MASŁO SHEA (ECOCERT) – Działa przeciwzmarszczkowo, natłuszcza 
skórę, a jednocześnie nie zatyka porów. Produkty z masłem shea są 
sposobem na suche włosy, szorstki i pękający naskórek. Pozostawia na 
powierzchni skóry lub włosów widoczny błyszczący film.





KREM DO RĄK Z MIODEM I PROPOLISEM

 To innowacyjny produkt zawierający miód i propolis. Dzięki obecności miodu doskonale 
nawilża i odżywia skórę, natomiast propolis wykazuje działanie antybakteryjne, przeciwgrzybiczne. 
Obecność 20% masła Shea decyduje o konsystencji kremu. Słodka wanilia stanowiąca delikatną 
nutę zapachową dostarcza niezwykłych doznań sensorycznych.

SKŁADNIKI:
INCI: Aqua, Butyrospermum Parkii (Shea Butter), Honey, Cetearyl 
Alcohol, Glycerin, Persea Gratissima (Avocado) Oil, Glyceryl 
Stearate SE, Urea, Ceteareth- 20, Propolis Cera, Panthenol, 
Sodium Polyacrylate, Tocopheryl Acetate, Phenoxyethanol, 
Ethylhexylglycerin, Alcohol Denat, Parfum.

Odżywczy krem do rąk z miodem 
i propolisem został doceniony przez 
Międzynarodową Organizację Związków 
Pszczelarskich w Korei Południowej 
Apimondia Daejeon 2015

SKŁADNIKI AKTYWNE

Symbol Produkt Waga (g) Kod EAN
HT13 Krem do rąk z miodem i propolisem Wanilia 70 5906660815969

HT14 Krem do rąk z miodem i propolisem Wanilia 50 5906660815952

HT92 Krem do rąk z miodem i propolisem Wanilia 200 5903175400109

HT93 Krem do rąk z miodem i propolisem Wanilia 500 5903175400116

MIÓD -  do produkcji używamy miodu wielokwiatowego i gryczanego, 
wykazującego właściwości antyoksydacyjne, który dodatkowo odżywia 
skórę i regeneruje dłonie.

PROPOLIS - przyspiesza gojenie ran, działa przeciwzapalanie, 
bakteriobójczo.

MOCZNIK - pobudza regenerację naskórka, gdyż przyspiesza podziały 
komórek w warstwie ziarnistej skóry.

MASŁO SHEA (ECOCERT)- odpowiada za głębokie nawilżenie skóry, 
pozostawia na dłoniach ochrony film lipidowy wydłużający efekt 
nawilżenia i jest naturalnym filtrem słonecznym o niskim współczynniku, 
poprawia elastyczność.

ALANTOINA i D-PANTHENOL - łagodzą podrażnienia.

OLEJ Z AWOKADO - wygładza skórę, nawilża, odżywia.





HONEY & VITAMIN POWER

 Seria kosmetyków Honey & Vitamin Power to wyjątkowe połączenie witamin i produktów 
pszczelich. Tworząc receptury skupiliśmy się na antyoksydacyjnym działaniu miodu gryczanego, 
mleczka pszczelego oraz propolisu w pielęgnacji twarzy i ciała. 

Seria Honey & Vitamin Power ogranicza powstawanie  wolnych rodników, które mają negatywny 
wpływ na naszą skórę. Kosmetyki mają działanie nawilżające, odżywcze, antybakteryjne                                           
i przeciwzmarszczkowe. Wyrównują koloryt skóry niwelując przebarwienia. Seria witaminowa 
przeznaczona jest szczególnie do skóry suchej, trądzikowej i problematycznej.

SKŁADNIKI AKTYWNE

Symbol Produkt Waga (g) Kod EAN
HT85 Żel pod prysznic z miodem i witaminami 300 5906660810933

HT128 Witaminowa maseczka do twarzy z miodem 50 5903175401083

HT137 Krem do twarzy z mleczkiem pszczelim 50 5903175401090

HT132 Witaminowy krem do twarzy z propolisem 50 5903175401038

HT131 Witaminowy krem do rąk z miodem 250 5903175401007

HT130 Witaminowy krem do rąk z miodem 50 5903175401021

HT129 Peeling do twarzy z miodem i pyłkiem 50 5903175401076

MIÓD GRYCZANY - ma działanie antyoksydacyjne i wysoka ilość rutyny 
w składzie tego miodu redukuje działanie wolnych rodników i spowalnia 
degeneracje komórek a w efekcie starzenia się skóry.

MLECZKO PSZCZELE - zwane "Eliksirem młodości” spłyca zmarszczki, 
odżywia i nawilża skórę.

PYŁEK PSZCZELI - daje zastrzyk energii i odżywienia dzięki dużej 
zawartości mikro i makroelementów oraz szerokiej gamy witamin.

PROPOLIS - skuteczny w walce z trądzikiem.

OLEJ BABASSU - doskonale nawilża, ujędrnia skórę oraz zapobiega 
procesom starzenia.

KWAS HIALURONOWY - odgrywa ważną rolę w nawilżaniu skóry, 
uelastycznia, zapobiega wiotczeniu skóry, hamuje proces starzenia.

WITAMINA C - przy regularnym stosowaniu redukuje przebarwienia, 
rozjaśnia i poprawia koloryt skóry.

WITAMINA E - silny przeciwutleniacz, ma właściwości opóźniające 
procesy starzenia, nawilżające, odżywcze i natłuszczające.



HT85 Żel pod prysznic z miodem i witaminami (300ml)
Witaminowy żel pod prysznic z dodatkiem propolisu, miodu i kolagenu. Dzięki zastosowaniu 
witaminy B3 i prowitaminy B5 skóra staje się bardziej odporna na czynniki zewnętrzne i lepiej 
nawilżona oraz zwiększa się jej elastyczność i miękkość. Żel działa przeciwzapalnie, sprzyjając 
regeneracji i gojeniu się ran. Witamina B3 poprawia również koloryt skóry, nadaje naturalnego 
blasku.

INCI: Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Acrylates Copolymer, Cocamidopropyl Betaine, Glycerin, 
Styrene/Acrylates Copolymer, Parfum, Cocamide DEA, Honey, Propolis Cera, Niacinamide, 
Allantoin, Panthenol, Cetrimonium Chloride, Collagen, Hydrolyzed Elastin, Coco – Glucoside, 
Sodium Hydroxide, Citric Acid, Alcohol Denat., Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Hexyl 
Cinnamal.

Kluczowe składniki: miód, propolis, gliceryna, alantoina, D-panthenol, kolagen, elastyna.

HT128 Witaminowa maseczka do twarzy (50ml)
Maseczka do twarzy z miodem i witaminami:E,B,C i D-panthenolem szczególnie przeznaczona  
do skóry potrzebującej nawilżenia, problematycznej. Intensywnie odżywia, zmiękcza skórę, 
nawilża,łagodzi podrażnienia i trądzik. Wyrównuje koloryt skóry.

INCI: Aqua, Dicaprylyl Ether, Prunus Amygdalus Dulcis (Sweet Almond) Oil, Vitis Vinifera (Grape) 
Seed Oil, Polyglyceryl-6 Stearate, Cetyl Ethylhexanoate, Sodium Polyacrylate, Honey, Panthenol, 
Niacinamide, Sodium Ascorbyl Posphate, Tocopheryl Acetate, Polyglyceryl-6 Behenate, Biosaccharide 
Gum-1, Maltooligosyl Glucoside, Hydrogenated Starch Hydrolysate, Parfum, Phenoxyethanol, Benzoic 
Acid, Dehydroacetic Acid, Hexyl Cinnamal.

Kluczowe składniki: miód, witamina E, witamina C, witamina B3, D-panthenol, olejek migdałowy, 
olej z pestek winogron.

HT137 Krem do twarzy z mleczkiem pszczelim (50ml)
Lekki nawilżający krem do twarzy z witaminami i mleczkiem pszczelim. Dzięki zawartości 
wit.E,B3,C i D-panthenolu cera staję się bardziej elastyczna, nawilżona. Mleczko 
pszczele i kwas hialuronowy wygładzają naskórek oraz działają przeciwzmarszczkowo 
i odmładzająco. Regularne stosowanie sprawia,że przebarwienia są mniej widoczne.

INCI: Aqua, Dicaprylyl Ether, Polyglyceryl-6 Stearate, Persea Gratissima (Avocado) Oil, Cetyl 
Ethylhexanoate, Glyceryl Stearate SE, Sodium Hyaluronate, Panthenol, Myristyl Myristate, PPG-3 
Benzyl Ether Myristate, Butyrospermum Parkii (Shea Butter), Polyglyceryl-6 Behenate, Cetearyl 
Alcohol, Royal Jelly, Tocopheryl Acetate, Niacinamide, Sodium Ascorbyl Posphate, Biosaccharide 
Gum-1, Sodium Polyacrylate, Citric Acid, Parfum, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Hexyl 
Cinnamal.

Kluczowe składniki: mleczko pszczele, witamian E, witamina B3, witamina C, 
D-panthenol, kwas hialuronowy, olej z awokado, masło Shea.



HT132 Witaminowy krem do twarzy z propolisem (50ml)
Witaminowy żel pod prysznic z dodatkiem propolisu, miodu i kolagenu. Dzięki zastosowaniu 
witaminy B3 i prowitaminy B5 skóra staje się bardziej odporna na czynniki zewnętrzne i lepiej 
nawilżona oraz zwiększa się jej elastyczność i miękkość. Żel działa przeciwzapalnie, sprzyjając 
regeneracji i gojeniu się ran. Witamina B3 poprawia również koloryt skóry, nadaje naturalnego 
blasku.

INCI: Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Acrylates Copolymer, Cocamidopropyl Betaine, Glycerin, 
Styrene/Acrylates Copolymer, Parfum, Cocamide DEA, Honey, Propolis Cera, Niacinamide, 
Allantoin, Panthenol, Cetrimonium Chloride, Collagen, Hydrolyzed Elastin, Coco – Glucoside, 
Sodium Hydroxide, Citric Acid, Alcohol Denat., Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Hexyl 
Cinnamal.

Kluczowe składniki: miód, propolis, gliceryna, alantoina, D-panthenol, kolagen, elastyna.

HT130/HT131 Witaminowy krem do rąk z miodem (50ml/250ml)
Maseczka do twarzy z miodem i witaminami:E,B,C i D-panthenolem szczególnie przeznaczona  
do skóry potrzebującej nawilżenia, problematycznej. Intensywnie odżywia, zmiękcza skórę, 
nawilża,łagodzi podrażnienia i trądzik. Wyrównuje koloryt skóry.

INCI: Aqua, Dicaprylyl Ether, Prunus Amygdalus Dulcis (Sweet Almond) Oil, Vitis Vinifera (Grape) 
Seed Oil, Polyglyceryl-6 Stearate, Cetyl Ethylhexanoate, Sodium Polyacrylate, Honey, Panthenol, 
Niacinamide, Sodium Ascorbyl Posphate, Tocopheryl Acetate, Polyglyceryl-6 Behenate, Biosaccharide 
Gum-1, Maltooligosyl Glucoside, Hydrogenated Starch Hydrolysate, Parfum, Phenoxyethanol, Benzoic 
Acid, Dehydroacetic Acid, Hexyl Cinnamal.

Kluczowe składniki: miód, witamina E, witamina C, witamina B3, D-panthenol, olejek migdałowy, 
olej z pestek winogron.

HT129 Peeling do twarzy z miodem i pyłkiem (50ml)
Lekki nawilżający krem do twarzy z witaminami i mleczkiem pszczelim. Dzięki zawartości 
wit.E,B3,C i D-panthenolu cera staję się bardziej elastyczna, nawilżona. Mleczko 
pszczele i kwas hialuronowy wygładzają naskórek oraz działają przeciwzmarszczkowo 
i odmładzająco. Regularne stosowanie sprawia,że przebarwienia są mniej widoczne.

INCI: Aqua, Dicaprylyl Ether, Polyglyceryl-6 Stearate, Persea Gratissima (Avocado) Oil, Cetyl 
Ethylhexanoate, Glyceryl Stearate SE, Sodium Hyaluronate, Panthenol, Myristyl Myristate, PPG-3 
Benzyl Ether Myristate, Butyrospermum Parkii (Shea Butter), Polyglyceryl-6 Behenate, Cetearyl 
Alcohol, Royal Jelly, Tocopheryl Acetate, Niacinamide, Sodium Ascorbyl Posphate, Biosaccharide 
Gum-1, Sodium Polyacrylate, Citric Acid, Parfum, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Hexyl 
Cinnamal.

Kluczowe składniki: mleczko pszczele, witamian E, witamina B3, witamina C, 
D-panthenol, kwas hialuronowy, olej z awokado, masło Shea.





HONEY THERAPY
100% NATURAL - tylko naturalne składniki

 Bardzo aromatyczna seria, unikalne połączenie nut pomarańczy, chili, przypraw korzennych, 
czekolady i miodu wprowadzają nas w cudowny nastrój - dzięki naszym kosmetykom przenieś 
go do swojego domowego SPA. Wosk pszczeli, miód i pyłek doskonale odżywiają, nawilżają 
i przywracają naturalny blask Twojej skórze. Cynamon rozgrzewa, poprawia krążenia a kakao 
lekko natłuszcza, wygładza i zmiękcza naskórek.

Masło do ciała z miodem i woskiem 
pszczelim został doceniony przez 
Międzynarodową Organizację
Związków Pszczelarskich w Turcji
Apimondia Stambuł 2022

SKŁADNIKI AKTYWNE

Symbol Produkt Waga (g) Kod EAN
HT146 Masło do ciała z miodem i woskiem - czekolada 140 5903175402172

HT147 Masło do ciała z miodem i woskiem - pomarańcza 140 5903175402189

HT148 Peeling do ciała z miodem, woskiem - czekolada 250 5903175402202

HT149 Peeling do ciała z miodem, woskiem - pomarańcza 250 5903175402196

HT150 Sól kąpielowa z pyłkiem - czekolada 350 5903175402226

HT151 Sól kąpielowa z pyłkiem - pomarańcza 350 5903175402219

MIÓD - działa ujędrniająco, napina skórę. Działa złuszczająco 
i oczyszczająco.
WOSK PSZCZELI - spowalnia procesy starzenia, regeneruje, nawilża 
i działa ochronnie.
PYŁEK PSZCZELI - likwidujące rozszerzone naczynia krwionośne, 
działa biostymulująco.
KAKAO - ma działanie natłuszczające, nawilżające i ochronnie. 
Naturalny antyoksydant, nadaje skórze połysk, gładkość, opóźnia 
procesy starzenia i wprowadza w przyjemny nastrój
CYNAMON - rozgrzewa, zmniejsza napięcie mięśni i poprawia krążenie. 
Ma działanie antybakteryjne, przeciwgrzybicze, działa antyseptycznie i 
łagodzi stany zapalne. skuteczny w walce z cellulitem.

OLEJ Z PŁATKÓW  MIGDAŁÓW - zalecany jest do skóry suchej, 
swędzącej i podrażnione. Nawilża, zmiękcza naskórek i wzmacnia 
barierę lipidową ochronną skóry.
OLEJ Z AWOKADO - Zapewnia wspaniałe wygładzanie skóry 
i powoduje głębokie nawilżenie.
MASŁO SHEA (ECOCERT)- zawiera witaminę A i E. 
OLEJ RYŻOWY - zmniejsza widoczność przebarwień, ma działanie 
kojące i usuwa martwy naskórek.
OLEJ Z PESTEK WINOGRON-hamuje zapalenia, optymalny 
dla pielęgnacji trądziku, skóry tłustej i mieszanej.
OLEJ KOKOSOWY - wpływa odżywczo na skórę, nawilża, uelastycznia 
i chroni przed promieniami UV.



HT149 Peeling do ciała z miodem, woskiem - pomarańcza (250g)
Solny peeling do ciała z miodem , woskiem pszczelim  i cynamonem o rozgrzewającym zapachu 
pomarańczy i chili. Wygładza skórę, poprawia mikrokrążenie krwi, oczyszcza i nawilża. Dzięki 
zawartości olejów roślinnych takich jak olej z awokado, olej ze słodkich migdałów pozostawia na 
niej ochronny film lipidowy, który zapewnia ochronę przed negatywnym działaniem czynników 
zewnętrznych. Miód i wosk pszczeli zapewniają dodatkową dawkę  nawilżenie i odżywienie, 
a cynamon rozgrzewa , ujędrnia i poprawia elastyczność skóry.

INCI: Sodium Chloride, Prunus Amygdalus Dulcis Oil, Glycerin, Persea Gratissima Oil, 
Butyrospermum Parkii Butter (Ecocert), Cera Alba, Mel, Cinnamomum Zeylancium Bark Powder, 
Parfum, Limonene, Linalool, Citral, Eugenol, Cinnamaldehyde, Geraniol.

Kluczowe składniki: sól jodowo-bromowa boheńska, olejek migdałowy, masło Shea, wosk 
pszczeli, miód, cynamon, olej z awokado.

HT147 Masło do ciała z miodem i woskiem - pomarańcza (140g)
Masło do ciała z miodem i woskiem pszczelim to unikalna kompozycja produktów 
pszczelich , masła Shea i olei roślinnych. Polecane do pielęgnacji skóry z tendencją do przesuszania. 
Ma działanie ujędrniające, regenerujące, poprawia koloryt skóry i przywraca jej naturalny blask. 
Pozostawia na naskórku cienką warstwę lipidową o właściwościach natłuszczających. Zapach 
pomarańczy i chili rozgrzewa, odpręża i relaksuje nasze zmysły.

INCI: Butyrospermum Parkii Butter (Ecocert), Beeswax, Prunus Amygdalus Dulcis Oil, Cocos 
Nucifera (Coconut) Oil, Persea Gratissima Oil, Oryza Sativa (Rice) Bran Oil, Vitis Vinifera (Grape) 
Seed Oil, Mel, Parfum, Limonene, Linalool, Citral, Eugenol, Cinnamaldehyde, Geraniol, Citronellol, 
Benzyl Benzoate.

Kluczowe składniki: miód, masło Shea, wosk pszczeli, olejek migdałowy, olej kokosowy, olej 
ryżowy, olej z awokado, olej z pestek winogron.

HT151 Sól kąpielowa z pyłkiem - pomarańcza (350g)
Sól do kąpieli z dodatkiem pyłku pszczelego i cynamonu , która jest idealnym połączeniem 
naturalnych olei eterycznych, odżywczej mocy pyłku pszczelego i rozgrzewającego 
cynamonu. Zalecana do kąpieli relaksacyjnych, wspomaga biologiczną odnowę  organizmu. 
Odżywia, regeneruje, nawilża i  delikatnie wygładza skórę. Cynamon ma działanie ujędrniające 
i uelastyczniające skórę. Dzięki swoim właściwością rozgrzewającym przyspiesza metabolizm. 
Aromatyczny zapach pomarańczy i chili wprowadza nas w przyjemny nastrój.

INCI: Sodium Chloride, Pollen, Cinnamomum Zeylancium Bark Powder, Parfum, Limonene, Linalool, 
Citral, Eugenol, Cinnamaldehyde.

Kluczowe składniki: sól jodowo-bromowa boheńska, pyłek pszczeli, cynamon.



HT148 Peeling do ciała z miodem, woskiem - czekolada (250g)
Solny peeling do ciała z miodem , woskiem pszczelim  i kakao o  zapachu czekolady. Wygładza 
skórę, poprawia mikrokrążenie krwi, oczyszcza i nawilża. Dzięki zawartości olejów roślinnych 
takich jak olej z awokado, olej ze słodkich migdałów pozostawia na niej ochronny film lipidowy, 
który zapewnia ochronę przed negatywnym działaniem czynników zewnętrznych. Miód i wosk 
pszczeli zapewniają dodatkową dawkę  nawilżenie i odżywienie, a  kakao koi, regeneruje, 
wspomaga redukcję tkanki tłuszczowej , posiada właściwości antyoksydacyjne. Zapach czekolady 
wprowadza nas w relaksacyjny i odprężający nastrój.

INCI: Sodium Chloride, Prunus Amygdalus Dulcis Oil, Glycerin, Persea Gratissima Oil, Butyrospermum 
Parkii Butter (Ecocert), , Cera Alba, Mel, Theobroma Cacao (Cocoa) Seed Powder, Parfum.

Kluczowe składniki: sól jodowo-bromowa boheńska, olejek migdałowy, masło Shea, wosk 
pszczeli, miód, kakao, olej z awokado.

HT146 Masło do ciała z miodem i woskiem - czekolada (140g)
Masło do ciała z miodem i woskiem pszczelim to unikalna kompozycja produktów pszczelich 
, masła Shea i olei roślinnych. Polecane do pielęgnacji skóry z tendencją do przesuszania. Ma 
działanie ujędrniające, regenerujące, poprawia koloryt skóry i przywraca jej naturalny blask. 
Pozostawia na naskórku cienką warstwę lipidową o właściwościach natłuszczających. Zapach 
czekolady wprowadza nas w przyjemny nastrój, odpręża i relaksuje.

INCI: Butyrospermum Parkii Butter(Ecocert), Beeswax, Prunus Amygdalus Dulcis Oil, Cocos 
Nucifera (Coconut) Oil, Persea Gratissima Oil, Oryza Sativa (Rice) Bran Oil, Vitis Vinifera (Grape) 
Seed Oil, Mel, Parfum, Coumarin.

Kluczowe składniki: miód,masło Shea, wosk pszczeli, olejek migdałowy, olej kokosowy, olej 
ryżowy, olej z awokado, olej z winogron.

HT150 Sól kąpielowa z pyłkiem - czekolada (350g)
Sól do kąpieli z dodatkiem pyłku pszczelego i kakao , która jest idealnym połączeniem naturalnych 
olei eterycznych, odżywczej mocy pyłku pszczelego i aromatycznego kakao. Zalecana do kąpieli 
relaksacyjnych, wspomaga biologiczną odnowę  organizmu. Odżywia , regeneruje, delikatnie 
wygładza skórę. Kakao ma działanie antyoksydacyjne, nawilża, koi i poprawia samopoczucie.

INCI: Sodium Chloride, Pollen, Theobroma Cacao (Cocoa) Seed Powder, Parfum.

Kluczowe składniki: sól jodowo-bromowa boheńska, pyłek pszczeli, kakao.





SERIA ESENCJA ORIENTU

 ESENCJA ORIENTU to aromatyczna seria kosmetyków wzbogacona woskiem pszczelim 
i kolagenem. Orientalny zapach czarnej herbaty wprowadza nas w przyjemny nastrój. Idealna 
dla osób z bardzo suchą skórą, która potrzebuje dużej dawki nawilżenia. Kosmetyki zostały 
wzbogacone kolagenem, który podobnie jak miód nawilża, zapobiega starzeniu się skóry oraz 
korzystnie działa na cellulit i redukuje rozstępy. 

Zastosowany wosk pszczeli uelastycznia  i zmiękcza naskórek jak i również ma działanie 
bakteriobójcze i odżywcze. Dzięki niemu preparaty szybciej się wchłaniają i łatwiej rozprowadzają 
a co więcej tworzy na skórze ochronny film. Regularne stosowanie produktów tej serii poprawia 
kondycję skóry.

SKŁADNIKI AKTYWNE

Symbol Produkt Waga (g) Kod EAN
HT80 Peeling solny do ciała 200 5907804205028

HT81 Sól do kąpieli z pyłkiem pszczelim 750 5907804205042

HT82 Balsam do ciała 200 5907804205141

HT83 Balsam do ciała 300 5907804205202

HT84 Masło do ciała 120 5907804205226 

HT86 Masełko do ust 15 5906660815297

WOSK PSZCZELI - działa nawilżająco, spowalnia procesy starzenia się 
skóry.

PYŁEK PSZCZELI - produkt pszczeli o działaniu odżywczym biorąc pod 
uwagę bardzo bogaty skład.

KOLAGEN - odbuduje zniszczone komórki skóry  przywracając jej 
nawilżenie, jędrność oraz gładkość. 

ELASTYNA - poprawia jędrność skóry, wygładza.

GLICERYNA - nawilża skórę, gromadzi wodę i wiąże ją w naskórku. 

OLEJ MIGDAŁOWY - zmiękcza naskórek i wzmacnia barierę lipidową 
ochronną skóry.

OLEJ JOJOBA (ECOCERT) - wzmacniają cement komórkowy warstwy 
rogowej, dzięki czemu poprawiają elastyczność.

MASŁO SHEA (ECOCERT) - wzmacnia cement komórkowy warstwy 
rogowej, dzięki czemu poprawia elastyczność.

SÓL JODOWO - BROMOWA BOHEŃSKA - pełni funkcję złuszczającą 
w peelingach ale również działa antyseptycznie i wspomaga leczenie 
chorób skóry.



HT84 Masło do ciała (120g)
Naturalne masło do ciała, zawierające w swojej recepturze ekocertyfikowane masło Shea, oraz wosk 
pszczeli bogaty w lipidy, witaminy, sole mineralne i mikroelementy. Dzięki zawartości odżywczych 
olejów roślinnych, oleju ze słodkich migdałów, oleju awokado i ekocertyfikowanego oleju jojoba 
zapewnia efekt długotrwałego nawilżenia i natłuszczenia skóry, odbudowuje warstwę lipidową  
i poprawia elastyczność naskórka. Spowalnia proces starzenia się skóry.

INCI: Butyrospermum Parkii (Shea Butter) (Ecocert), Prunus Amygdalus Dulcis, Cera Alba,  
Simmondsia Chinensis (Ecocert), Parfum, Citral, Citronellol, Coumarin, Limonene, Hexyl Cinnamal, 
Linalool, BHT.

Kluczowe składniki: masło Shea, wosk pszczeli, olej migdałowy, olej jojoba.

HT86 Masełko do ust (15g)
Naturalne masło do ciała, zawierające w swojej recepturze ekocertyfikowane masło Shea, oraz wosk 
pszczeli bogaty w lipidy, witaminy, sole mineralne i mikroelementy. Dzięki zawartości odżywczych 
olejów roślinnych, oleju ze słodkich migdałów, oleju awokado i ekocertyfikowanego oleju jojoba 
zapewnia efekt długotrwałego nawilżenia i natłuszczenia skóry, odbudowuje warstwę lipidową  
i poprawia elastyczność naskórka. Spowalnia proces starzenia się skóry.

INCI: Butyrospermum Parkii (Shea Butter) (Ecocert), Prunus Amygdalus Dulcis, Cera Alba,  
Simmondsia Chinensis (Ecocert), Parfum, Citral, Citronellol, Coumarin, Limonene, Hexyl Cinnamal, 
Linalool, BHT.

Kluczowe składniki: masło Shea, wosk pszczeli, olej migdałowy, olej jojoba.

HT80 Peeling solny do ciała (200g)
Pobudzający zmysły peeling solny z dodatkiem wosku i kolagenu, który jak miód intensywnie 
nawilża skórę. Oczyszcza ją, zmiękcza i wygładza. Sól jodowo–bromowa delikatnie złuszcza 
naskórek, działa ujędrniając, pobudza ukrwienie skóry.

INCI: Sodium Chloride, Prunus Amygdalus Dulcis, Glycerin, Butyrospermum Parkii (Ecocert), 
Collagen, Simmondsia Chinensis (Ecocert), Cera Alba, Parfum.

Kluczowe składniki: wosk pszczeli, masło shea , kolagen olej migdałowy, olej jojoba, sól jodowo-
bromowa boheńska.



HT82 Balsam do ciała (200g)
Balsam do ciała długotrwale nawilża oraz zapobiega starzeniu się skóry dzięki zawartości 
kolagenu, elastyny, które chronią naskórek przed utratą wody. Kolagen podobnie jak miód nawilża 
i poprawia kondycję skóry.

INCI: Aqua, Caprylic / Capric Triglyceride, Glycerin, Dicaprylyl Ether, Polyglyceryl 3-Methylglucose 
Distearate, Dimethicone, Cetyl Alcohol, Parfum, Glyceryl Stearate SE, Allantoin, Sodium 
Polyacrylate, Collagen, Hydrolyzed Elastin, Camellia Sinensis Leaf Extract, Propylene Glycol, 
Phenoxyethanol , Ethylhexylglycerin, Butylphenyl Methylpropional, Citral, Citronellol, Coumarin, 
Limonene, Hexyl Cinnamal, Linalool.

Kluczowe składniki: kolagen, gliceryna, elastyna.

HT83 Balsam do ciała (300g)
Balsam do ciała długotrwale nawilża oraz zapobiega starzeniu się skóry dzięki zawartości 
kolagenu, elastyny, które chronią naskórek przed utratą wody. Kolagen podobnie jak miód nawilża 
i poprawia kondycję skóry.

INCI: Aqua, Caprylic / Capric Triglyceride, Glycerin, Dicaprylyl Ether, Polyglyceryl 3-Methylglucose 
Distearate, Dimethicone, Cetyl Alcohol, Parfum, Glyceryl Stearate SE, Allantoin, Sodium 
Polyacrylate, Collagen, Hydrolyzed Elastin, Camellia Sinensis Leaf Extract, Propylene Glycol, 
Phenoxyethanol , Ethylhexylglycerin, Butylphenyl Methylpropional, Citral, Citronellol, Coumarin, 
Limonene, Hexyl Cinnamal, Linalool.

Kluczowe składniki: kolagen, gliceryna, elastyna.

HT81 Sól do kąpieli z pyłkiem pszczelim (750g)
Sól kąpielowa z pyłkiem pszczelim jest połączeniem naturalnych olejów eterycznych z solą 
zawierającą w swoim składzie unikalny rodzimy kompleks związków wapnia, magnezu, jodu, 
bromu, żelaza oraz wielu innych biopierwiastków. Zalecane do kąpieli relaksacyjnych. Wspomaga 
odnowę biologiczną organizmu, odżywia, regeneruje dodatkowa zawartość pyłku pszczelego 
delikatnie wygładza skórę. 

INCI: sodium chloride, parfum, pollen.

Kluczowe składniki: sól jodowo-bromowa boheńska, pyłek pszczeli.





SERIA BIAŁA FANTAZJA

 BIAŁA FANTAZJA to seria kosmetyków oparta na mleczku pszczelim, pachnąca subtelnym 
piżmem. Ten "eliksir młodości” zamknięty w specjalnie opracowanych recepturach posiada 
wyjątkowe właściwości odżywcze, antyoksydacyjne, ujędrniające.

Kosmetyki przywracają skórze równowagę oraz odpowiedni poziom nawilżenia. Systematycznie 
stosowane dostarczają skórze bogactwo składników odżywczych i regenerujących, płynące                                 
z drogocennego mleczka pszczelego. Eco-formuły stworzone zostały z zachowaniem zasad 
kosmetyków naturalnych.

SKŁADNIKI AKTYWNE

Symbol Produkt Waga (g) Kod EAN
HT03 Peeling solny do ciała 200 5906660816133

HT12 Mleko do kąpieli 250 5906660816034

HT25 Balsam do ciała 200 5906660816287

HT2520 Balsam do ciała 300 5906660817741

HT06 Masło do ciała 120 5906660815976 

HT09 Masełko do ust 15 5906660816010

SÓL JODOWO - BROMOWA BOHEŃSKA - zawiera unikalny kompleks 
związków: wapnia, magnezu, jodu, bromu, żelaza i wielu innych bio-
pierwiastków, które decydują o przydatności soli do celów leczniczych 
oraz poprawy i utrzymania ogólnej kondycji organizmu

KOZIE MLEKO - kozie mleko zawiera w sobie cenny dla urody kwas 
linolowy, który chroni skórę przed utratą wody, a także przyspiesza 
procesy regeneracyjne naskórka.

MLECZKO PSZCZELE - jako naturalny antyoksydant spowalnia starzenia 
się skóry, usuwa wolne rodniki i działa bakteriostatycznie.

OLEJ MIGDAŁOWY - zawiera kwas oleinowy, linolowy oraz witaminy:  
A, B1, B2, B6, D i E. 

MIÓD - wzmaga przepływ krwi w tkance skórnej, przez co skóra 
nabywa elastyczności, wygładzają się zmarszczki.

PYŁEK PSZCZELI - jest bogaty w witaminę E, C, witaminy z grupy B 
oraz fosfor i potas oraz beta-karoten.

WOSK PSZCZELI - działa ochronnie, uelastycznia i nawilża.

GLICERYNA - w  naturalny sposób osłania naskórek, przenikając 
do przestrzeni międzykomórkowych, gdzie wiąże niezbędną do 
zachowania prawidłowego nawilżenia ilość wody.

OLEJ JOJOBA (ECOCERT) - doskonale wchłaniany przez skórę, 
wzmacnia warstwę cementu międzykomórkowego, co w efekcie 
zapobiega wysuszaniu skóry.



HT06 Masło do ciała (120g)
Naturalne masło do ciała, zawierające w swojej recepturze ekocertyfikowane masło Shea, oraz wosk 
pszczeli bogaty w lipidy, witaminy, sole mineralne i mikroelementy. Dzięki zawartości odżywczych 
olejów roślinnych, oleju ze słodkich migdałów, oleju awokado i ekocertyfikowanego oleju jojoba 
zapewnia efekt długotrwałego nawilżenia i natłuszczenia skóry, odbudowuje warstwę lipidową  
i poprawia elastyczność naskórka. Spowalnia proces starzenia się skóry.

INCI: Butyrospermum Parkii (Shea) Butter (Eco Cert), Prunus Amygdalus Dulcic, Cera Alba, 
Simmondsia Chinensis (Ecocert), Parfum, Hexyl Cinnamal.

Kluczowe składniki: masło shea, wosk pszczeli, olej migdałowy, olej jojoba.

HT09 Masełko do ust (15g)
Naturalne masło do ciała, zawierające w swojej recepturze ekocertyfikowane masło Shea, oraz wosk 
pszczeli bogaty w lipidy, witaminy, sole mineralne i mikroelementy. Dzięki zawartości odżywczych 
olejów roślinnych, oleju ze słodkich migdałów, oleju awokado i ekocertyfikowanego oleju jojoba 
zapewnia efekt długotrwałego nawilżenia i natłuszczenia skóry, odbudowuje warstwę lipidową  
i poprawia elastyczność naskórka. Spowalnia proces starzenia się skóry.

INCI: Butyrospermum Parkii (Shea) Butter (Eco Cert),Cera Alba, Prunus Amygdalus Dulcic, 
Simmondsia Chinensis (Ecocert), Parfum, Hexyl Cinnamal.

Kluczowe składniki: masło Shea, wosk pszczeli, olej migdałowy, olej jojoba.

HT03 Peeling solny do ciała (200g)
Zmysłowy peeling solny z dodatkiem mleczka pszczelego oczyszcza skórę, zmiękcza ją, nawilża 
a także poprawia mikro-krążenie. Sól Jodowo - Bromowa to intensywny zastrzyk zdrowotnych 
biopierwiastków. Drobinki soli niwelują uczucie szorstkości, pozostawiając skórę aksamitnie 
gładką w dotyku. Peeling poprawia krążenie, a co za tym idzie skóra jest lepiej dotleniona, nabiera 
zdrowego wyglądu, odzyskuje blask i elastyczność.

INCI: Sodium Chloride, Pruns Amygdalus Dulcis, Glycerin, Butyrospermum Parkii (Ecocert), 
Simmondsia Chinensis (Ecocert),Cera Alba,Royal Jelly, Parfum.

Kluczowe składniki: mleczko pszczele, olej z migdałów, ojej jojoba, masło Shea, wosk pszczeli, sól 
jodowo-bromowa boheńska



HT25 Balsam do ciała (200g)
Luksusowy piżmowy balsam do ciała, który intensywnie pielęgnuje i regeneruje skórę. 
Wzbogacony miodem oraz mleczkiem pszczelim zapewnia długotrwałą ochronę i nawilżenie 
zarówno w dzień jak i w nocy. Jego zmysłowy zapach i kremowa konsystencja stanowią gwarancję 
idealnej pielęgnacji.

INCI: Aqua, Caprylic/Capric Triglyceride, Glycerin, Dicaprylyl Ether, Polyglyceryl-3 Methylglucose 
Distearate, Dimethicone,Cetryl Alcohol, Parfum, Mel, Royal Jelly, Glyceryl Stearte SE, Allantoin, 
Sodium Polyacrylate, Papaver Rhoeas PetralExtract, cinnamal, Hydroxycitronellal, Linalool.

Kluczowe składniki: miód, mleczko pszczele, alantoina, D-panthenol, gliceryna.

HT2520 Balsam do ciała (300g)
Luksusowy piżmowy balsam do ciała, który intensywnie pielęgnuje i regeneruje skórę. 
Wzbogacony miodem oraz mleczkiem pszczelim zapewnia długotrwałą ochronę i nawilżenie 
zarówno w dzień jak i w nocy. Jego zmysłowy zapach i kremowa konsystencja stanowią gwarancję 
idealnej pielęgnacji.

INCI: Aqua, Caprylic/Capric Triglyceride, Glycerin, Dicaprylyl Ether, Polyglyceryl- 3 
Methylglucose Distearate, Dimethicone,Cetryl Alcohol,Parfum,Mel,Royal Jelly, Glyceryl Stearte 
SE, Allantoin,Sodium Polyacrylate,Papaver Rhoeas PetralExtract,cinnamal, Hydroxycitronellal, 
Linalool.

Kluczowe składniki: miód, mleczko pszczele, alantoina, D-panthenol, gliceryna.

HT12 Mleko do kąpieli (250g)
Dzięki wysokiej zawartości mleka koziego, zawiera bogactwo łatwo przyswajalnych tłuszczów, 
białka i mikroelementów, które nawilżają i zmiękczają skórę. Kwas mlekowy w sposób naturalny 
oczyszcza skórę z obumierającego naskórka, wnikając w jej najgłębsze warstwy. Proteiny 
dobroczynnie wpływają na kolagen w skórze opóźniając efekty starzenia się. Dobroczynne, 
odżywcze działanie preparatu wspomaga pyłek pszczeli oraz obecne w nim witaminy A, B1, B2, 
B3, C, B6, PP, kwas foliowy.

INCI: Sodium Chloride, Cow Milk, Goat Milk, Pollen Extract, Parfum, Titanium Dioxide, Hydrophilic 
Fumed Sillica.

Kluczowe składniki: kozie mleko, pyłek pszczeli.





SERIA ZAKAZANY OWOC

 ZAKAZANY OWOC to wyjątkowa seria zawierająca pyłek pszczeli, bogactwo witamin 
oraz mikroelementów, które odżywiają suchą i zmęczoną skórę. Receptura oparta na łagodnych                                 
i specjalnie opracowanych formułach, zapewnia skórze komfort i zdrowy wygląd, wydobywając                      
z niej prawdziwe piękno.
Przyjazne skórze kosmetyki chronią przed szkodliwym wpływem czynników zewnętrznych, działają 
detoksykująco, odmładzająco i wzmacniająco. Wzbogacone są one orzeźwiającą, jabłkową nutą 
zapachową.

SKŁADNIKI AKTYWNE

Symbol Produkt Waga (g) Kod EAN
HT02 Peeling solny do ciała 200 5906660816171

HT11 Mleko do kąpieli 250 5906660816058

HT64 Sól do kąpieli z pyłkiem pszczelim 750 5906660817772

HT24 Balsam do ciała 200 5906660816263

HT2420 Balsam do ciała 300 5906660817734

HT04 Masło do ciała 120 5906660815990 

HT08 Masełko do ust 15 5906660816027

MIÓD - ma właściwości nawilżające, możemy stosować go, nakładając 
na spierzchnięte usta, suchą skórę na łokciach lub szorstką na kolanach.

MLECZKO PSZCZELE - jest skarbnicą witamin z grupy B oraz A, E i K. 
Zawiera również kwas pantotenowy, enzymy, koenzymy, biotynę i kwas 
nukleinowy.

WOSK PSZCZELI - ma szereg niezwykle dobroczynnych składników 
odżywczych, które docierają do głębszych warstw skóry właściwej 
i tam ją nawilżają, a także natłuszczają. Co istotne, wosk pszczeli jest 
bezpieczny dla skóry i nie wywołuje zmian uczuleniowych i alergicznych.

GLICERYNA - ochrania przed negatywnym wpływem temperatury.

OLEJ JOJOBA (ECOCERT) - Skład chemiczny oleju jojoba bardzo 
przypomina ludzkie sebum. Pomaga zachować równowagę sebum w 
skórze, dlatego polecany jest zarówno osobom, które mają cerę tłustą, 
produkującą łój w nadmiarze, jak i posiadaczkom i posiadaczom cery 
suchej, wytwarzającej mniej sebum niż potrzebuje. 

ALANTOINA - wykazuje ona przede wszystkim silne działanie 
nawilżające, regenerujące, przeciwzapalne, kojące i ściągające.

D-PANTHENOL - wykazuje właściwości gojące i regenerujące 
uszkodzony i wysuszony naskórek, leczy oparzenia słoneczne.

KOZIE MLEKO - w składzie koziego mleka zawarte są cenne dla naszej 
skóry proteiny. Odnotowano, że posiadają one zdolność do penetracji 
warstw naskórka i dzięki temu dogłębnie pielęgnują skórę.

SÓL JODOWO - BROMOWA BOHEŃSKA - kąpiel w roztworze soli 
wpływa na zmniejszenie się cellulitu, poprawia jędrność skóry, oraz 
pobudza ukrwienie skóry.

OLEJEK  MIGDAŁOWY - Olejek ze słodkich migdałów zawdzięcza swoje 
silne właściwości nawilżające połączeniu kwasu oleinowego z kwasem 
linolowym oraz zestawowi witamin, w szczególności tak ważnego dla 
Twojej skóry połączenia witaminy A z witaminą E.



HT04 Masło do ciała (120g)
Naturalne masło do ciała, zawierające w swojej recepturze ekocertyfikowane masło Shea, oraz wosk 
pszczeli bogaty w lipidy, witaminy, sole mineralne i mikroelementy. Dzięki zawartości odżywczych 
olejów roślinnych, oleju ze słodkich migdałów, oleju awokado i ekocertyfikowanego oleju jojoba 
zapewnia efekt długotrwałego nawilżenia i natłuszczenia skóry, odbudowuje warstwę lipidową  
i poprawia elastyczność naskórka. Spowalnia proces starzenia się skóry.

INCI: Butyrospermum Parkii (Shea) Butter (Eco Cert), Prunus Amygdalus Dulcic, Cera Alba, 
Simmondsia Chinensis (Ecocert), Parfum, Hexyl Cinnamal.

Kluczowe składniki: masło shea, wosk pszczeli, olej migdałowy, olej jojoba.

HT08 Masełko do ust (15g)
Naturalne masło do ciała, zawierające w swojej recepturze ekocertyfikowane masło Shea, oraz wosk 
pszczeli bogaty w lipidy, witaminy, sole mineralne i mikroelementy. Dzięki zawartości odżywczych 
olejów roślinnych, oleju ze słodkich migdałów, oleju awokado i ekocertyfikowanego oleju jojoba 
zapewnia efekt długotrwałego nawilżenia i natłuszczenia skóry, odbudowuje warstwę lipidową i 
poprawia elastyczność naskórka. Spowalnia proces starzenia się skóry.

INCI: Butyrospermum Parkii (Shea) Butter (Eco Cert),Cera Alba, Prunus Amygdalus Dulcic, 
Simmondsia Chinensis (Ecocert), Parfum, Hexyl Cinnamal.

Kluczowe składniki: masło shea, wosk pszczeli, olej migdałowy, olej jojoba.

HT02 Peeling solny do ciała (200g)
Odświeżający peeling solny z dodatkiem drobinek pyłku pszczelego. Doskonale złuszcza zewnętrzne 
warstwy naskórka, dzięki zawartości dwóch substancji ścierających soli jodowo-bromowej oraz 
pyłku pszczelego. Zawarty w peelingu pyłek pszczeli dogłębnie odżywia oraz zmiękcza naskórek. 
Skóra pozostaje gładka i idealnie nawilżona, a delikatna warstwa aromatycznego olejku doskonale 
wpływa na jej zdrowie, świetne samopoczucie i piękny zapach.

INCI: Sodium Chloride, Pruns Amygdalus Dulcis, Glycerin, Butyrospermum Parkii (Ecocert), 
Simmondsia Chinensis (Ecocert),Cera Alba,Royal Jelly, Parfum.

Kluczowe składniki: pyłek pszczeli, olej z migdałów, olej jojoba, masło shea, wosk pszczeli, sol 
jodowo-bromowa boheńska.



HT24/HT2420 Balsam do ciała (200g/300g)
Lekki balsam do ciała o jedwabistej konsystencji oraz wyjątkowych właściwościach nawilżających 
polecany szczególnie do skóry suchej i wrażliwej. Wyjątkowe połączenie miodu oraz mleczka 
pszczelego dostarcza skórze wilgoci i substancji odżywczych.

INCI: Aqua, Caprylic/Capric Triglyceride, Glycerin, Dicaprylyl Ether, Polyglyceryl-3 Methylglucose 
Distearate, Dimethicone, Cetryl Alcohol, Parfum, Mel, Royal Jelly, Glyceryl Stearte SE, 
Allantoin,Sodium Polyacrylate, Papaver Rhoeas PetralExtract, Hexyl cinnamal.\

Kluczowe składniki: miód, mleczko pszczele, alantoina, D-panthenol, gliceryna.

HT11 Mleko do kąpieli (250g)
Mleko kozie zawiera w swoim składzie proteiny, które dogłębnie przenikają w warstwy skóry 
efektywnie nawilżając. Wzbogacone pyłkiem pszczeli doskonale odżywia naskórek i pielęgnuje 
czynią go miękkim i gładkim.

INCI: Sodium Chloride, Cow Milk, Goat Milk, Pollen Extract, Parfum, Titanium Dioxide, Hydrophilic 
Fumed Sillica.

Kluczowe składniki: kozie mleko, pyłek pszczeli.

HT64 Sól do kąpieli (750g)
Sól kąpielowa Jodowo- Bromowa jest połączeniem naturalnych składników olejów  roślinnych, 
zawiera w swoim składnie unikalny, rodzimy kompleks związków wapnia, magnezu, jodu, bromu, 
żelaza oraz wielu innych biopierwiastków. Wykazuje działanie pielęgnacyjne i odżywcze niezbędna 
dla codziennej higieny skóry. Kąpiel w roztworze soli wpływa na zmniejszenie się cellulitu, poprawia 
jędrność skóry, oraz pobudza ukrwienie skóry.

INCI: Sodium Chloride, Pollen, Parfum.

Kluczowe składniki: sól jodowo-bromowa boheńska, pyłek pszczeli.





SERIA SŁODKI AFRODYZJAK 

 SŁODKI AFRODYZJAK to wyjątkowa seria kosmetyków charakteryzująca się unikalną 
kompozycją miodu i słodkiego zapachu wanilii. Dzięki dokładnie opracowanej recepturze, 
dostarcza skórze bogactwo witamin i składników odżywczych. Przeznaczona do pielęgnacji 
skóry suchej.

Doskonale odżywia, regeneruje, nawilża, poprawia metabolizm komórkowy. Eco-formuły 
stworzone zostały z zachowaniem zasad kosmetyków naturalnych.

SKŁADNIKI AKTYWNE

Symbol Produkt Waga (g) Kod EAN
HT01 Peeling solny do ciała 200 5906660816157

HT10 Mleko do kąpieli 250 5906660816041

HT21 Sól do kąpieli z pyłkiem pszczelim 750 5906660815914

HT26 Balsam do ciała 200 5906660816270

HT2620 Balsam do ciała 300 5906660817758

HT05 Masło do ciała 120 5906660815983 

HT07 Masełko do ust 15 5906660816003

MLECZKO PSZCZELE - zawiera mikro i makroelementy między innymi : 
potas, sód, wapn, fosfor, magnez, żelazo, cynk, siarka.

WOSK PSZCZELI - co  istotne jest bezpieczny dla skóry i nie wywołuje 
zmian uczuleniowych i alergicznych.

ALANTOINA - pobudza podziały komórkowe i wzrost komórek, 
doskonale radzi sobie z regeneracją uszkodzonego naskórka.

OLEJ JOJOBA (ECOCERT) - zapobiega powstawaniu rozstępów 
(pojawiających się np. w czasie ciąży).

SÓL JODOWO - BROMOWA BOHEŃSKA - przeciwdziała procesom 
starzenia skóry.

PYŁEK PSZCZELI - jest prawdziwą skarbnicą substancji odżywczych 
i idealną kompozycja wielu cennych składników. W efekcie wzmacnia 
zdrowie oraz korzystnie wpływa na wygląd skóry.

MIÓD - działa złuszczająco oraz oczyszczająco. Napina skórę oraz 
ujędrnia ją. Bardzo często stosowany jest jako naturalny peeling, 
ponieważ usuwa z naskórka obumarłe komórki, a także zamyka pory.

D-PANTHENOL - wzmacnia barierę hydrolipidową naskórka 
-zaobserwować to można już po siedmiu dniach stosowania preparatu 
panthenolem: skóra staje się nawilżona, przestaje się łuszczyć.

OLEJ MIGDAŁOWY - zmiękcza naskórek i wzmacnia barierę lipidową 
ochronną skóry.

KOZIE MLEKO - popularny składnik produktów kosmetycznych, 
służących do mycia i pielęgnacji skóry twarzy i ciała. Jest to jeden 
z najcenniejszych i najskuteczniejszych zasobów pochodzenia 
naturalnego o tak silnych właściwościach nawilżających.



HT05 Masło do ciała (120g)
Naturalne masło do ciała, zawierające w swojej recepturze ekocertyfikowane masło Shea, oraz wosk 
pszczeli bogaty w lipidy, witaminy, sole mineralne, i mikroelementy. Dzięki zawartości odżywczych 
olejów roślinnych, oleju ze słodkich migdałów, oleju awokado i ekocertyfikowanego oleju jojoba 
zapewnia efekt długotrwałego nawilżenia i natłuszczenia skóry, odbudowuje warstwę lipidową 
i poprawia elastyczność naskórka. Spowalnia proces starzenia się skóry.

INCI: Butyrospermum Parkii (Shea) Butter (Eco Cert), Prunus Amygdalus Dulcic, Cera Alba, 
Simmondsia Chinensis (Ecocert), Parfum, Hexyl Cinnamal.

Kluczowe składniki: masło shea, wosk pszczeli, olej migdałowy, olej jojoba.

HT07 Masełko do ust (15g)
Naturalne masło do ciała, zawierające w swojej recepturze ekocertyfikowane masło Shea, oraz wosk 
pszczeli bogaty w lipidy, witaminy, sole mineralne, i mikroelementy. Dzięki zawartości odżywczych 
olejów roślinnych, oleju ze słodkich migdałów, oleju awokado i ekocertyfikowanego oleju jojoba 
zapewnia efekt długotrwałego nawilżenia i natłuszczenia skóry, odbudowuje warstwę lipidową 
i poprawia elastyczność naskórka. Spowalnia proces starzenia się skóry.

INCI: Butyrospermum Parkii (Shea) Butter (Eco Cert),Cera Alba, Prunus Amygdalus Dulcic, 
Simmondsia Chinensis (Ecocert), Parfum, Hexyl Cinnamal.

Kluczowe składniki: masło shea, wosk pszczeli, olej migdałowy, olej jojoba.

HT01 Peeling solny do ciała (200g)
Drobnoziarnisty peeling solny o wyjątkowym apetycznym aromacie wanilii. Dzięki zawartości 
miodu doskonale nawilża i odżywia skórę, pozostawia ją miękką i gładką w dotyku. Bogaty w 
lipidy, witaminy sole mineralne i mikroelementy naturalny wosk pszczeli zapewnia odnowę 
i regenerację skóry. Sól jodowo- bromowa delikatnie złuszcza i oczyszcza skórę, wzmacnia tkankę 
łączną ma działanie ujędrniające.Peeling pozostawia na skórze cienki lipidowy film, który chroni 
przed nadmierną utratą wody.

INCI: Sodium Chloride, Pruns Amygdalus Dulcis, Glycerin, Butyrospermum Parkii (Ecocert), 
Simmondsia Chinensis (Ecocert),Cera Alba,Royal Jelly, Parfum.

Kluczowe składniki: miód, olej z migdałów, olej jojoba, masło Shea, wosk pszczeli, sól jodowo-
bromowa boheńska.



HT26/HT2620 Balsam do ciała (200g/300g)
Lekki balsam do ciała o jedwabistej konsystencji oraz wyjątkowych właściwościach nawilżających 
polecany szczególnie do skóry suchej i wrażliwej. Wyjątkowe połączenie miodu oraz mleczka 
pszczelego dostarcza skórze wilgoci i substancji odżywczych.

INCI: Aqua, Caprylic/Capric Triglyceride, Glycerin, Dicaprylyl Ether, Polyglyceryl-3 Methylglucose 
Distearate, Dimethicone, Cetryl Alcohol, Parfum, Mel, Royal Jelly, Glyceryl Stearte SE, 
Allantoin,Sodium Polyacrylate, Papaver Rhoeas PetralExtract, Hexyl cinnamal.

Kluczowe składniki: miód, mleczko pszczele, alantoina, D-panthenol, gliceryna.

HT10 Mleko do kąpieli (250g)
Mleko kozie zawiera w swoim składzie proteiny, które dogłębnie przenikają w warstwy skóry 
efektywnie nawilżając. Wzbogacone pyłkiem pszczeli doskonale odżywia naskórek i pielęgnuje 
czynią go miękkim i gładkim.

INCI: Sodium Chloride, Cow Milk, Goat Milk, Pollen Extract, Parfum, Titanium Dioxide, Hydrophilic 
Fumed Sillica.

Kluczowe składniki: kozie mleko, pyłek pszczeli.

HT21 Sól do kąpieli (750g)
Sól kąpielowa Jodowo-Bromowa jest połączeniem naturalnych składników olejów  roślinnych, 
zawiera w swoim składnie unikalny, rodzimy kompleks związków wapnia, magnezu, jodu, bromu, 
żelaza oraz wielu innych biopierwiastków. Wykazuje działanie pielęgnacyjne i odżywcze niezbędna 
dla codziennej higieny skóry. Kąpiel w roztworze soli wpływa na zmniejszenie się cellulitu, poprawia 
jędrność skóry, oraz pobudza ukrwienie skóry.

INCI: Sodium Chloride, Pollen, Parfum.

Kluczowe składniki: sól jodowo-bromowa boheńska, pyłek pszczeli.





KREM DO STÓP Z PROPOLISEM

 Krem do stóp z dodatkiem propolisu o świeżym zapachu zielonej herbaty intensywnie 
nawilża suchą skórę stóp, redukuje zrogowacenie na piętach oraz zmiękcza naskórek. Dzięki 
zawartości propolisu ma właściwości łagodzące podrażnienia oraz przyspiesza gojenie się ran. 
Po zastosowaniu kremu znacznie poprawia się kondycja skóry stóp.

SKŁADNIKI:
INCI: Aqua, Caprylic/Capric Triglyceride, Urea, Glycerin, Dicaprylyl Ether, Polyglyceryl-3 Methylglucose Distearate, Dimethicone, Cetyl 
Alcohol, Parfum, Glyceryl Stearate SE, Allantoin, Propolis Cera, Camellia Sinensis (Green Tea) Leaf Extract, Cetearyl Alcohol, Ceteareth-20, 
Propylene Glycol, Sodium Polyacrylate, Polyacrylate-13, Polyisobutane, Polysorbate 20, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Benzyl 
Salicylate, Butylphenyl Methylpropional, Citral, Citronellol, Geraniol, Hexyl Cinnamal, Isoeugenol, Limonene, Linalool.

SKŁADNIKI AKTYWNE

Symbol Produkt Waga (g) Kod EAN
HT115 Krem do stóp z propolisem Zielona Herbata 150 5906660812166

HT113 Krem do stóp z propolisem Zielona Herbata 50 5906660812241

HT114 Krem do stóp z propolisem Zielona Herbata 70 5906660812272

PROPOLIS - zwany naturalnym antybiotykiem ma działanie 
przeciwgrzybicze, antybakteryjne i przeciwzapalne  Przyspiesza 
gojenie się ran i odcisków.

GLICERYNA - nawilża często wysuszoną skórę stóp mocznik - nawilża  
i zmiękcza, zwiększając ilość wody w warstwie rogowej naskórka.

MOCZNIK - nawilża i zmiękcza, zwiększając ilość wody w warstwie 
rogowej naskórka.

ALANTOINA - łagodzi podrażnienia.





 NATURALNE MYDŁA MIODOWO-PROPOLISOWE

 Połączenie miodu, propolisu, masła Shea i eco-certyfikowanych olei pozwoliło nam 
stworzyć naturalne mydła dla całej rodziny. Z racji zawartości propolisu mają właściwości 
antybakteryjne i przeciwzapalne, przyspieszają gojenie ran oraz łagodzą trądzik.

SKŁADNIKI:
INCI: Sodium Palmate, Sodium Palm Kernelate, Aqua, Glycerin, Honey, PPG-5 Ceteth-20, Olea Europaea (Olive) Fruit Oil, Butyrospermum 
Parkii (Shea Butter), Parfum, Propolis Cera, Palm Acid, Sodium Chloride, Palm Kernel Acid, Tetrasodium EDTA, Tetrasodium Etidronate, 
Benzyl Alcohol, Cinnamal, Limonene, Eugenol, Linalool.

SKŁADNIKI AKTYWNE

Symbol Produkt Waga (g) Kod EAN
HT71 Mydło miodowo-propolisowe kostka 130 5906660817710

HT68 Mydło miodowo-propolisowe serce 75 5906660817697

HT67 Mydło miodowo-propolisowe serduszko 20 5906660817680

HT69 Mydło miodowo-propolisowe 80 5906660817703

HT73 Mydło miodowo-propolisowe kostka 100 5906660817727

HT91 Mydło miodowo-propolisowe komórka 100 5906660811725

HT123 Mydło miodowo-propolisowe kostka 20 5906660812579

HT95 Mydło miodowo-propolisowe w woreczku serce 75 5906660811749

HT97 Mydło miodowo-propolisowe w woreczku komórka 100 5906660811923

HT96 Mydło miodowo-propolisowe w woreczku 80 5906660811732

HT134 Mydło miodowo-propolisowe gwiazdka 60 5903175401199

MIÓD WIELOKWIATOWY - łagodzi podrażnienia odżywia i nawilża.

MIÓD GRYCZANY - usuwa wolne rodniki, opóźnia starzenie się skóry.

PROPOLIS - łagodzi podrażnienia, skuteczny w pielęgnacji skóry 
trądzikowej i problematycznej.

MASŁO SHEA - nawilża i wytwarza na skórze ochronną barierę przed 
negatywnym wpływem czynników zewnętrznych.

OLEJ Z OLIWEK - natłuszcza naskórek.

GLICERYNA - idealnie nawilża, wygładza i nie powoduje reakcji 
alergicznych.





NATURALNE MYDŁA MIODOWO-PEELINGUJĄCE

Połączenie cennych darów natury tj. miodu gryczanego, pyłku pszczelego, skorupek orzecha 
arganowego pozwoliło stworzyć naturalne mydło złuszczające. Dzięki specjalnie opracowanej 
recepturze skóra pozostaje świeża i gładka.

SKŁADNIKI:
INCI: Sodium Palmate, Sodium Palm Kernelate, Aqua,Glycerin, 
Palm Acid, Sodium Chloride, Palm Kernel Acid, Tetrasodium EDTA, 
Tertasodium, Etidronate, Honey, PPG-5 Ceteth-20, Parfum, Olea 
Europaea (Olive) Fruit Oli, Butyrospermum Parkii( Shea Butter), 
Pollen, Argania Spinosa Kernel Powder, Triticum Vugare (Wheat)
Germ Powder.

Mydło peelingujące z miodem i 
zmielonymi skorupkami orzecha 
arganowego został doceniony przez 
Międzynarodową Organizację Związków 
Pszczelarskich w Turcji
Apimondia Stambuł 2022

SKŁADNIKI AKTYWNE
MIÓD GRYCZANY - Działa złuszczająco oraz oczyszczająco. Napina 
skórę oraz ujędrnia ją. Bardzo często stosowany jest jako naturalny 
peeling, ponieważ usuwa z naskórka obumarłe komórki, a także zamyka 
pory.

PYŁEK PSZCZELI - Jest bogaty w witaminę E, C, witaminy z grupy 
B oraz fosfor i potas oraz beta-karoten. Ponadto wykazuje działanie 
przeciwbakteryjne, przeciwzapalne i łagodzące – czyli idealnie dla skór 
naczyniowych, wrażliwych i trądzikowych.

OLEJ Z OLIWEK - ma właściwości odmładzające i nawilżające. 

ZMIELONE SKORUPKI ORZECHA ARGANOWEGO -  pełnią funkcję 
złuszczająca martwy naskórek przez co wygładzają.

MASŁO SHEA - pozostałe substancje wzmacniają cement komórkowy 
warstwy rogowej, dzięki czemu poprawiają elastyczność.

GLICERYNA - Ochrania przed negatywnym wpływem temperatury, 
gromadzi wodę w naskórku.

Symbol Produkt Waga (g) Kod EAN
HT20 Mydło miodowo-peelingujące kostka 130 5906660816072

HT16 Mydło miodowo-peelingujące serce 75 5906660816096

HT17 Mydło miodowo-peelingujące 80 5906660816119

HT19 Mydło miodowo-peelingujące kostka 100 5906660816065

HT102 Mydło miodowo-peelingujące komórka 100 5906660811350

HT15 Mydło miodowo-peelingujące serduszko 20 5906660816102

HT98 Mydło miodowo-peelingujące w woreczku serce 75 5906660811718

HT103 Mydło miodowo-peelingujące w woreczku komórka 100 5906660811329

HT99 Mydło miodowo-peelingujące w woreczku 80 5906660811701

HT127 Mydło miodowo-peelingujące choinka 45 5903175401168





 NATURALNE MYDŁA RÓŻANE Z MIODEM

Mydło różane z dodatkiem płatków róż i naturalnego olejku migdałowego, wzbogacone 
miodem. Delikatnie peelinguje skórę poprawiając krążenie i pobudzając naskórek do odnowy. 
Fantastycznie  nawilża skórę oraz odżywia.

SKŁADNIKI:
INCI: Sodium Palmate, Sodium Palm Kernelate, Aqua, Glycerin, PPG-5 
Ceteth-20, Honig, Prunus Amygdalus Dulcis (Mandelöl), Heckenrose, 
Palm Acid, Sodium Chloride, Palm Kernel Acid, Tetrasodium EDTA, 
Tetrasodium Etidronate, Titanium Dioxide, Parfum, Citronellol, 
Geraniol, CI73360.

Mydło różane z miodem i zmielonymi 
skorupkami orzecha arganowego został 
doceniony przez Międzynarodową 
Organizację Związków Pszczelarskich w 
Turcji
Apimondia Stambuł 2022

SKŁADNIKI AKTYWNE
MIÓD WIELOKWIATOWY - Regularne stosowanie miodu powoduje 
również wygładzenie zmarszczek. Miód bardzo dobrze wspomaga 
również walkę z niedoskonałościami pojawiającymi się na cerze.

OLEJEK MIGDAŁOWY - stosowany jest w leczeniu egzemy, łuszczycy 
zalecany jest do skóry suchej, swędzącej i podrażnionej. Nawilża 
i zmiękcza naskórek oraz wzmacnia barierę lipidową ochronną skóry. 

MASŁO SHEA - odpowiada za głębokie nawilżenie skóry i wpływa 
rozluźniająco na mięśnie

GLICERYNA - zwiększa elastyczność skóry,  i nadaje jej gładkość.

ZMIELONE PŁATKI RÓŻ - pełnia funkcje delikatnego peelingu.

Symbol Produkt Waga (g) Kod EAN
HT118 Mydło miodowo-peelingujące kostka 130 5906660812470

HT119 Mydło miodowo-peelingujące serce 75 5906660812548

HT122 Mydło miodowo-peelingujące 80 5906660812555

HT117 Mydło miodowo-peelingujące kostka 100 5906660812463

HT104 Mydło miodowo-peelingujące komórka 100 5906660811503

HT125 Mydło miodowo-peelingujące serduszko 75 5906660812586

HT105 Mydło miodowo-peelingujące w woreczku serce 100 5906660812111

HT126 Mydło miodowo-peelingujące w woreczku komórka 80 5906660812593



SŁOWNICZEK

Olej z migdałów - czysty, bezwonny, o wysokiej zawartości kwasów tłuszczowych. Wygładza, natłuszcza, 
zatrzymuje wodę w skórze oraz ułatwia przyswajanie wilgoci z otoczenia, sprzyjając odnowie równowagi 
lipidowej.

Masło Shea (ECO-CERT) - zawiera substancje tłuszczowe, witaminy E i F. Działa nawilżająco i natłuszczająco  
na skórę pozostawiając ją gładką i miękką. Normalizuje proces rogowacenia naskórka, zmniejsza świąd, znajduje 
zastosowanie w alergii, łuszczycy i dermatozie.

Olej jojoba (ECO-CERT) - doskonale wchłaniany przez skórę, wzmacnia warstwę cementu międzykomórkowego, 
co w efekcie zapobiega wysuszaniu skóry. Eliminuje możliwość powstawania rozstępów pojawiających się 
np. w czasie ciąży.

Wosk pszczeli - ma działanie nawilżające. Wpływa ochronnie na naszą skórę, odżywia uelastycznia naskórek 
przez co spowalnia procesy starzenia uelastycznia skórę. Dodawany do kosmetyków sprawia, że łatwiej się 
rozprowadzają i pozostawiają na skórze ochronny film.

Miód - znalazł zastosowanie w kosmetyce leczniczej. Wzbogaca on skórę w substancje
biologicznie aktywne - podwyższa napięcie skóry, czyni ją miękką i gładką. Wzmaga przepływ krwi w tkance 
skórnej, przez co skóra nabywa elastyczności, wygładzają się zmarszczki. Miód wykazuje działanie odkażające 
i oczyszczająco - lecznicze, usuwa złuszczony naskórek, oczyszcza pory.

Mleczko pszczele - zawiera mikro i makroelementy między innymi : potas, sód, wapń, fosfor, magnez, żelazo, 
cynk, siarkę. Jest skarbnicą witamin z grupy B oraz A, E i K. Usuwa wolne rodniki    i działa bakteriostatycznie. 
Przywraca witalność oraz spowalnia proces starzenia się skóry.

Gliceryna - stosowana w kosmetykach od lat ze względu na swoje genialne właściwości nawilżające. W naturalny 
sposób osłania naskórek, przenikając do przestrzeni międzykomórkowych, gdzie wiąże niezbędną do zachowania 
prawidłowego nawilżenia ilość wody. Ułatwia przyswajanie składników aktywnych przez skórę, nie uszkadzając jej 
bariery lipidowej, a przyczyniając się do procesu regeneracji płaszcza lipidowego.

Alantoina - jeden ze składników czynnych wyciągu z żywokostu lekarskiego. Ma działanie kojące   i łagodzące. 
Nawilża, wygładza, zmiękcza, przyspiesza regenerację naskórka.



SŁOWNICZEK

Pyłek pszczeli - jest prawdziwą skarbnicą substancji odżywczych i idealną kompozycja wielu cennych składników. 
W efekcie wzmacnia zdrowie oraz korzystnie wpływa na wygląd skóry. W jego składzie znajdują się wszystkie 
witaminy z grupy B, a także C,D,E,K, beta karoten oraz liczne mikro       i makroelementy, enzymy, nienasycone 
kwasy tłuszczowe, białka i 22 aminokwasy

D-Pantenol - aktywny biologicznie kosmetyczny komponent, silnie stymulujący wzrost oraz odnowę komórek. 
Działa gojąco na uszkodzenia skóry i błon śluzowych, łagodzi podrażnienia i stany alergiczne. Podwyższa 
wilgotność skóry, pozostawia ją elastyczną i miłą w dotyku.

Propolis – to naturalny antybiotyk. Doskonale zwalcza bakterie. Wykazuje działanie przeciwgrzybiczne, przeciw 
wirusowe oraz anty oksydacyjne. Działa regenerująco, przeciwzapalnie, odbudowuje tkanki. W swoim składzie 
zawiera liczne cenne związki 
min. makro i mikroelementy, flawonoidy.

Olej z awokado - zapewnia wspaniałe wygładzanie skóry. Powoduje głębokie nawilżanie i odżywienie skóry. 
Wspomaga naturalną ochronę przeciwsłoneczną.

Kakao - ma działanie natłuszczające, nawilżające i ochronne, nie powoduje alergii. Przeciwdziała powstawaniu 
i wspomaga walkę z rozstępami a zawarte w nim antyutleniacze neutralizują działanie niszczących skórę wolnych 
rodników. Nadaje skórze połysk i gładkość, zmiękcza skórę 
i nadaje jej elastyczności.

Cynamon - ma działanie rozgrzewające, poprawia krążenie i zmniejsza napięcie mięśni. Ujędrnia skórę działa 
przeciwzapalnie i jest skuteczny w walce z cellulitem.

Olej z kiełków ryżowych - działanie antyoksydacyjne, poprawia kondycje skóry, zmniejsza widoczność 
przebarwień. Ma działanie kojące,usuwa martwy naskórek i regeneruje.

Olej kokosowy - nawilża, odżywia, ujędrnia i uelastycznia skórę. Działa przeciwzmarszczkowo 
i chroni przed szkodliwym działaniem promieni słonecznych.

Olej z pestek winogron - regeneruje i wspiera barierę ochronną skóry. 
Reguluje proces keratynizacji.
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