
Ljudje skrbijo za svoje zdravje, pa tudi za
svoje telo in videz. Zgodovina uporabe 
kolostruma v kozmeti!ni industriji ne se"e 
dale!, vendar je v relativno kratkem !asu 
pridobil veliko privr"encev in zagovornikov 
Zaradi antibakterijskih in protivnetnih 

lastnosti kolostruma raste 
povpra#evanje po njem, kot 

komponenta se uporabllja v 
kremah, gelih in serumih. 

Rastni faktorji, ki jih vsebuje 
kolostrum, so idealni 

za regeneracijo in 
obnovo ko"e. 

Kolostum, kot komponenta kozmeti!nih 
produktov, ima pozitivni efekt in izbolj#uje
hidracijo ko"e, pospe#uje !vrstost ko"e in
odpravljanje gubic, #!iti zgornjo povrhnjico
ko"e pred zunanjimi vremenskimi dejavniki
in onesna"enostjo, in pomaga pri zdravljenju 
in odpravljanju nepravilnosti na ko"i. U!inek 
kolostruma pri zdravljenju aken je zelo
u!inkovit.

U!inek kozmeti!nih izdelkov, ki vsebujejo kolostrum, lahko pove!ate s vzporedno uporabo prehran-
skega dopolnila s vsebnostjo kolostruma. Mo"nost kombinirane uporabe le poudarja u!inkovitost 
in pozitivne u!inke, ki jih ima kolostrum na !love#ki organizem.

Eksluzivna  kolekcija  kozmetike  

za  obraz  in  telo

Od  podjetja  ESSENS

Colostrum



Lifting  serum
Odpravlja znake staranja 

Obrazni li%ing serum vsebuje naravni 
kolostrum, hialuronsko kislino in 
patentiran  Dermotenseur z u!vrstilnim 
u!inkom, ki vzpodbuja tvorjenje 
kolagena in elasti!nih vlaken ter tonira 
ko"o.

Serum naredi ko"o mehkej#o in izbolj#a
naravno lep videz. Priporo!ljivo 
uporabiti pred nanosom no!ne kreme. 
Nanesite na temeljito o!i#!eno ko"o na 
obrazu in vratu.

30 ml | 29,90 $ 

Odpravlja znake staranja 

Gel za nanos okoli o!i vsebuje naravni 
kolostrum, izvle!ek lubja in hialuronsko 
kislino. Gel pripomore k zmanj#anju 
temnih kolobarjev pod o!mi in pomlajuje 
ko"o okoli o!i.

Ne"no vmasirajte okoli o!i, od 
notranjega dela o!esa proti zunanjem 
delu

30 ml | 29,90 $ 



Blago  milo  za
obraz  
Odpravlja znake staranja 

Blago milo vsebuje naravni kolostrum,
Aloe vero in izvle!ek morske alge. 
Kombinacija aktivnih sestavin intenzivno 
o!isti ko"o, brez da bi jo izsu#ila ali 
razdra"ila. Prijazno do ko"e. Ne vsebuje 
barvil. 

Nanesite majhno koli!ino na mokro ko"o, 
vmasirajte in s tem ustvarite peno in nato 
ne"no o!istite z bomba"no blazinico.

150 ml | 13,20 $

Odpravlja znake staranja 

Brezalkoholni tonik za obraz vsebuje 
naravni kolostrum in Phisyogenyl. 
Uporaba tonika pomlajuje in vla"i 
ko"o.

Uporabite za !i#!enje ko"e zjutraj in 
zve!er.

150 ml | 13,20 $

Colostrum


