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PŁYN DO MYCIA BRODY
zalecany do codziennego stosowania

PRZETESTOWANY
DERMATOLOGICZNIE
NA WRAŻLIWEJ SKÓRZE

Rozmiar: 250ml

Rozmiar: 100ml

Zawiera delikatne środki powierzchniowo-czynne pochodzenia naturalnego, myje
i jednocześnie nawilża zarost i skórę, pomaga utrzymać brodę miękką oraz elastyczną.
Oprócz ORGANICZNEGO EKSTRAKTU Z DAKTYLA zawiera:

EKSTRAKT Z ORZECHÓW WŁOSKICH
• NAWILŻA, ODBUDOWUJE:
dzięki zawartości kwasu tłuszczowego omega-3
i zawartości potasu. przyspiesza odnowę komórkową,
pielęgnuje i nadaje połysk brodzie.
• PRZECIWZAPALNY, ANTYBAKTERYJNY:
ze względu na wysokie stężenie witaminy E posiada
właściwości antyoksydacyjne i kojące.

ORGANICZNY EKSTRAKT Z IMBIRU
• WZMACNIA, STYMULUJE:
imbir pobudza krążenie krwi, a tym samym stymuluje cebulki włosów do wzrostu jednocześnie wzmacniając je.
• PRZECIWZAPALNY, ANTYOKSYDANT:
bogaty w witaminę E, imbir jest doskonałym
sprzymierzeńcem, aby chronić skórę przed
agresywnymi czynnikami zewnętrznymi.

SPOSÓB UŻYCIA:
przed użyciem wstrząśnij, nałóż na wilgotną brodę, wmasuj i dokładnie spłucz

MAN

ODŻYWCZY OLEJEK DO BRODY
rozplątuje i zwalcza efekt puszenia

PRZETESTOWANY
DERMATOLOGICZNIE

Rozmiar: 50ml

Odżywczy olejek do zmiękczania zarostu, nadaje połysku brodzie bez efektu tłustych
włosów. Odbudowuje włosy i ma działanie uelastyczniające.
Oprócz ORGANICZNEGO EKSTRAKTU Z DAKTYLA zawiera:

ORGANICZNY OLEJ SŁONECZNIKOWY
• ANTYOKSYDANT, CHRONI:
jako doskonały przeciwutleniacz, odgrywa główną rolę
w ochronie błony komórkowej i zwalcza wolne rodniki,
które powodują starzenie się skóry.
• UELASTYCZNIA, NAWILŻA:
w kosmetyce stosowanie tego oleju zalecane
jest do skóry suchej i odwodnionej. Działa
jak regenerator komórek skóry, zmiękcza i wygładza.

ORGANICZNY OLEJ KONOPNY
• PRZECIWZAPALNY, ŁAGODZI:
nawilża i rewitalizuje brodę, bez obciążania
i efektu tłustych włosów.
• CHRONI, REWITALIZUJE:
witamina E zawarta w tym oleju działa
przeciwstarzeniowo na skórę, zwiększa miękkość,
ułatwia rozczesywanie i dodaje blasku brodzie.

SPOSÓB UŻYCIA
nałóż kilka kropli na ręce, wmasuj w brodę i wąsy, aby odżywić i nadać im połysku

MAN

MULTIFUNKCYJNY OLEJEK DO
GOLENIA I PIELĘGNACJI BRODY
do golenia i zmiękczania zarostu

PRZETESTOWANY
DERMATOLOGICZNIE

Rozmiar: 50ml
Olejek o podwójnej funkcji, który może być stosowany w celu zmiękczenia skóry i brody, co
ułatwi golenie lub jako odżywczy olejek nadający połysk brodzie i wąsom.
Oprócz ORGANICZNEGO EKSTRAKTU Z DAKTYLA zawiera:

ORGANICZNY OLEJ SŁONECZNIKOWAY
• ANTYOKSYDANT, CHRONI:
jest doskonałym przeciwutleniaczem, odgrywa główną
rolę w ochronie błony komórkowej i przeciwdziała
wolnym rodnikom, które powodują szybsze starzenie
się skóry.
• ODŻYWIA, UELASTYCZNIA:
w kosmetyce stosowanie tego oleju jest zalecane
do skóry suchej i odwodnionej. Działa jak regenerator
komórek, który ma właściwości zmiękczające
i wygładzające.

OLEJ ZE SŁODKICH MIGDAŁÓW
• ODŻYWIA, REGENERUJE:
nawilża i regeneruje skórę, brodę i zarost, nadając
miękkość, elastyczność i połysk.
• TONIZUJE, UELASTYCZNIA:
dzięki wysokiej zawartości kwasów tłuszczowych
pomaga odtworzyć hydrolipidowy film na skórze,
dlatego zalecany jest dla osób z suchą skórą.

SPOSÓB UŻYCIA:
nałóż kilka kropli na twarz przed goleniem w celu zmiękczenia zarostu i zapobiegnięciu
podrażnieniom, możesz stosować też jako olejek pielęgnacyjny do brody i wąsów.
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EMOLIENT ZMIĘKCZAJĄCY SKÓRĘ
TWARZY I KREM PO GOLENIU
zapewnia odpowiednie nawilżenie, bez efektu tłustej skóry

PRZETESTOWANY
DERMATOLOGICZNIE
NA WRAŻLIWEJ SKÓRZE

Rozmiar: 100ml
Specjalnie zaprojektowany dla najbardziej wymagającej i wrażliwej skóry, łagodzi
podrażnienia spowodowane goleniem. W codziennej pielęgnacji nawilża i uelastycznia
skórę, nadając jej miękkość na cały dzień.
Oprócz ORGANICZNEGO EKSTRAKTU Z DAKTYLA zawiera:

ORGANICZNY OLEJ NEEM

ORGANICZNY EKSTRAKT Z MIRTU

• ANTYBAKTERYJNY, ANTYSEPTYCZNY:
ma właściwości przeciwwirusowe, antybakteryjne
i antyseptyczne. co tworzy go odpowiednim olejem
do pielęgnacji skóry i zdrowia.

• ANTYSEPTYCZNY, ŚCIĄGAJĄCY:
ze względu na właściwości antyseptyczne
i wzmacniające, mirt wykorzystuje się w produkcji
kremów, a także leczenia skóry wrażliwej.

• ANTYOKSYDANT, NAWILŻA:
olej może być stosowany do masażu lub miejscowo
na suchą skórę, ze względu na jego właściwości
nawilżające. Obecność witaminy E sprawia,
że ma działanie przeciwutleniające i spowalnia
proces starzenia się komórek.

• OCZYSZCZA SKÓRĘ, TONIZUJE:
wykonuje działanie ściągające, idealny do cery tłustej
i mieszanej. Łagodzi stany zapalne i objawy trądzikowe.
Reguluje wydzielanie sebum.

SPOSÓB UŻYCIA:
nałóż po goleniu na czystą i suchą skórę twarzy i szyi
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PŁYN DO MYCIA CIAŁA I WŁOSÓW
respektuje hydrolipidową barierę ochronną skóry

PRZETESTOWANY
DERMATOLOGICZNIE
NA WRAŻLIWEJ SKÓRZE

Rozmiar: 250ml

Łagodny żel myjący do pielęgnacji włosów i ciała. Dedykowany do częstego stosowania,
nie narusza hydroilpidowej warstwy ochronnej skóry.
Oprócz ORGANICZNEGO EKSTRAKTU Z DAKTYLA zawiera:

OLEJEK Z DRZEWA HERBACIANEGO

ORGANICZNY EKSTRAKT Z ALOESU

• ANTYSEPTYCZNY, OCZYSZCZA:
olejek ma właściwości przeciwzapalne, działa
antybakteryjnie i zapobiega podrażnieniom.

• KOJĄCY, PRZECIWZAPALNY:
podwyższona obecność minerałów w aloesie
ułatwia leczenie podrażnień i stanów zapalnych skóry.

• BALSAMICZNY, ORZEŹWIAJĄCY:
dzięki charakterystycznemu zapachowi
działa odświeżająco i regenerująco na skórę.

• NAWILŻA, ODBUDOWUJE:
dzięki wysokiej zawartości witamin i polisacharydów
działa nawilżająco i regenerująco.

SPOSÓB UŻYCIA:
nałóż odpowiednią ilość produktu na wilgotną skórę i włosy,
delikatnie wmasuj i dokładnie spłucz
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MERCHANDISING

PMIN026 - INSIGHT MAN KIT EXPO DESK + CROWNER MAN 30 X 40 CM
• Expo desk with crowner

PMIN027 - BEARD AND HAIR COMB
• 100% natural sandalwood comb.

PMIN028 - COTTON BAG
• 100% natural cotton bag, resinated. 100% made in Italy

INSIGHTPROFESSIONAL.IT

