
Természetes dolog, hogy az ember nem csak 
egészségéről, de megjelenéséről is igyekszik 
gondoskodni. A kolosztrum felhasználásának 
a kozmetikai iparban még ugyan nincs nagy 
múltja, ám támogatóinak és pártfogóinak 
köre folyamatosan bővül. Elsősorban a
baktériumellenes és gyulladásgátló
hatásainak köszönhető, hogy a kolosztrum

egyre több krém, gél és szérum 
alkotóeleme. A kolosztrumban 

jelen levő növekedési faktorok 
ideális segítséget nyújtanak 

a bőr megújulásában és 
regenerálódásában.

A kolosztrum erősíti a kozmetikai 
készítmények hidratáló hatását, segíti a 
mimikai ráncok eltüntetését, védi a bőr felső 
rétegeit a külső környezet káros hatásaitól, 
és végül, de nem utolsó sorban segítséget 
nyújt a bőrproblémák kezelésében. A 
kolosztrummal dúsított kozmetikai termékek 
hatását elsősorban a tág pórusú (aknés) bőr 
kezelésében értékelik rendkívül nagyra.

A kolosztrumot tartalmazó kozmetikai készítmények hatását felerősíthetjük a Colostrum étrend-kie-
gészítő együttes használatával. Ez a kombináció lehetőséget nyújt arra, hogy testünket külsőleg és 
belsőleg is ugyanakkora hatékonysággal ápoljuk.

Kolosztrummal dúsított exkluzív 
bőrápoló kozmetikumok

az ESSENS-től
Colostrum



az öregedés tüneteit enyhítő

Szérum
A természetes kolosztrumot, 
hialuronsavat és szabadalmaztatott 
dermotenseurt tartalmazó szérum 
feszesebb érzést kölcsönöz a bőrnek, 
segíti az új kollagén, valamint az 
elasztikus rostok termelődését, és 
tonizálja a bőrt. Használata után a 
bőr puhává válik, és egészségesebb, 
ragyogóbb külsőt kap.

Javasoljuk, hogy az éjszakai krém 
használata előtt alkalmazza alaposan 
megtisztított, majd megszárított arcra 
és nyakra.

30 ml | 8671 Ft
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Szemkörnyékápoló 
gél
A szemkörnyékápoló gél természetes 
kolosztrumot, kőrisfakéreg kivonatot és 
hialuronsavat tartalmaz. 
Segít csökkenteni a szem alatti táskák 
méretét, és élénkebbnek mutatja a 
fáradtnak tűnő szemet. A készítményt 
könnyed pontozó mozdulatokkal vigye fel a 
szemzugtól a szemszélek felé haladva.

30 ml | 8671 Ft



az öregedés tüneteit enyhítő 

Lágy arctisztító 
Természetes kolosztrumot, Aloe verát 
és tengeri algákat tartalmazó lágy 
arctisztító. Intenzíven tisztítja a bőrt, 
miközben nem szárítja vagy ingerli azt. 
Kíméletesen hat, nem tartalmaz színező 
anyagokat.

Használja reggel és este. Vigyen fel kis 
mennyiségű arctisztítót nedves bőrre, 
körkörös mozdulatokkal habosítsa fel, 
majd vattakoronggal törölje le.

150 ml | 3828 Ft
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Tonik
Az alkoholmentes tonik természetes 
kolosztrumot és physiogenylt 
tartalmaz. Felfrissíti és hidratálja a 
bőrt. Használja reggel és este.

150 ml | 3828 Ft

Colostrum


