Blahodárné účinky přísad
v kosmetice H&I

Výtažek ze semen černého pepře: O tomto výtažku je známo, že má jako přírodní
tonikum příznivé, revitalizující účinky na pokožku.
Olej ze semen brutnáku lékařského: Zlepšuje stav suché, nebo poškozené pokožky,
omezuje její odlupování, obnovuje výživu a zpomaluje vysušování pokožky tím, že
vytváří ochrannou vrstvu na povrchu.
Olej z květu měsíčku lékařského: Stejně jako výše, zlepšuje stav suché, nebo
poškozené pokožky, snižuje odlupování, obnovuje výživu a omezuje ztrátu vody z
pokožky tím, že vytváří ochrannou vrstvu na povrchu pokožky.
Kakaové máslo: Chrání poškozenou, anebo podrážděnou pokožku, zpomaluje její
vysušování, vytváří na povrchu pokožky ochranný film napomáhající zklidnění.
Kokosový olej: Je velmi populární a často využívaný v přípravcích omezujících
vysušování pokožky. Kokosový olej pomáhá hydratovat pokožku například po
expozici na slunci.
Výtažek z kořene Kostivalu: Existují záznamy o dlouhé historii používání tohoto
tradičního lektvaru Původně se používal k léčení zranění a zlomenin. Moderní
výzkumy potvrzují, ze výtažek kořene Kostivalu obsahuje dvě hlavní složky: Alantoin,
který podporuje regeneraci tkání a kyselinu Rozmarýnovou která má protizánětlivé a
utišující účinky.
Výtažek z květů Chrpy: Je znám jako kondicionér svými uklidňujícími a stimulujícími
účinky na pokožku.

Výtažek kořene Pampelišky: Má vysoký obsah vitamínů A, B, C, a D, stejně tak železa,
draslíku a zinku. Výtažek z kořene Pampelišky je přírodním kondicionérem
napomáhající udržovat pokožku zdravou a čistou.
Med: Díky jeho aminokyselinám, peptidům a obsahu vitamínů, med jedinečným
způsobem chrání a vyživuje pokožku.
Olej ze semen Moringy: Tento vyživující olej plný antioxidantů, které zpomalují
procesy stárnutí, omezují aktivitu volných radikálů. Účinně pomáhá odstraňovat
vrásky a pokleslou pleť v obličeji.
Pro vitamín B5: Jako součást pleťové kosmetiky pomáhá udržovat vodu čímž
zajišťuje hydratující efekt v pokožce.
Olej z listů rozmarýnu: Přírodní kondicionér, je bohatý na antioxidanty, které
přispívají k udržování dobré kondice pokožky.
Olej ze šípkových semen: Je bohatý na mastné kyseliny linolovou a linoleovou, které
svým účinkem dokážou regenerovat a léčit poškozenou pokožku.
Výtažek z růžových pupenů: Je používán díky jeho vlastnostem jako přírodní
kondicionér na pokožku.
Růžová voda: Je známá svými tonizujícími, stahujícími a oživujícími účinky na
pokožku.
Bambucké máslo: Je rostlinný tuk extrahovaný z plodů stromu Karité. Používá se
v kosmetice ke zvláčňování pokožky. Je bohatý na antioxidanty, chránící a zlepšující
kondici pokožky.
Olej ze slunečnicových semen: Je to bohatý zdroj vitamínu E, jehož účinky jsou dále
popsány.
Olej ze sladkých mandlí: Je bohatý na olejovou a linolovou mastnou kyselinu a
obsahuje vitamíny A, B1, B2, a B6. Tento olej je široce využíván v kosmetice jako
pleťový kondicionér díky jeho snadné vstřebatelnosti, změkčujícím, zvláčňujícím a
hydratačním účinkům.

Vitamín E: Při jeho zevní aplikaci dochází ke zjemnění, hydrataci a ochraně pleti
před předčasným stárnutím. Je to jeden z nejdůležitějších „lapačů“ volných radikálů
a protože volné radikály velmi poškozují kožní tkáň, je vitamín E důležitou
ochrannou složkou v pleťové kosmetice.

