
KOZMETIKA ZA BRITJE Z 

ALOE VERO

Linija s kozmetiko za britje, ki vsebuje aloe vero, prina-

ša mehkobo, gladkost in vlažnost vaši koži in zagotavlja 

odpravo draženja kože po britju. Poleg tega ti izdelki 

vsebujejo tudi edinstveno sestavino, alantoin, ki poleg 

učinkov regeneracije pomaga tudi pri celjenju kože.



PENA ZA BRITJE
z aloe vero in alantoinom

Zaščitna pena za britje in mazanje za udobno, gladko in hitro britje. Sestavine,  izvlečki 
kalčkov pšenice, pivovske (vinske) kvasovke, hialuronska kislin in pantenolom, pomagajo 

pri obnavljanju in namastijo zaščitno lipidno plast poškodovane kože. So učinkoviti pri 
zmanjševanju srbenja in umirjajo razdraženo kožo. Ta krema fi nega svežega vonja s to 

sestavo je bila ustvarjena za moške in ženske.

Vsebina: 200 ml 
Priporočena prodajna cena: 5,95 €

Aloe vera
Poleg obsežnih učinkov pri interni uporabi je aloe vera zelo cenjena tudi zaradi svojega odličnega 

dermatološkega delovanja. Njene adaptogene funkcije zadovoljijo vse tipe kože. Aloe vera podpira 
procese obnavljanja celic, zdravi rane, njene astringentne kvalitete ustavijo krvavitev in preprečijo 

brazgotine. Aloe vera je odlična tudi za zdravljenje aken in podobnih dermatoloških težav. 
Aloe vera ima mazljive in antioksidantne učinke (odprava prostih radikalov). Aloe vera, ki je v 

ESSENS kozmetiki za britje, je proizvedena v ekoloških nasadih v Mehiki. 

Alantoin
Alantoin podpira regeneracijo tkiv in se pogosto uporablja v kozmetiki in medicini 

zaradi svojih dragocenih lastnosti. Alantoin je pogosta sestavina v kremi proti 
aknam, v eliksirjih za čiščenje in pomirjanje, v gelih za tuširanje, šamponih in 

kremah za regeneracijo kože. Poleg tega se alantoin uporablja tudi v zdravilih 
za celjenje ran, vnetje kože in zlomov, uporablja se tudi notranje za zdravljenje 

poškodbe sluznice žrela in želodca. Alantoin je redna komponenta 
sestavin za ustno higieno (zlasti izdelkov za boj proti parodontalni 

bolezni).

LOSJON PO BRITJU
z aloe vero, alantoinom in karitejevim maslom
Pomirjujoč in mazljiv losjon po britju s prijetno lesno-pikantno aromo 
odlično pomirja in ščiti obrito kožo. Vsebuje karitejevo maslo, 
sestavljeno predvsem z kompleksa koristnih nenasičenih maščobnih 
kislin. Te kisline se z lahkoto absorbirajo skozi kožo in izjemno dobro 
vežejo vodo (koža je mastna). Karitejevo maslo varuje kožo pred 
škodljivimi podnebnimi vplivi, izboljša elastičnost kože in upočasnjuje 
proces staranja. Losjon ima protivnetne in zdravilne učinke, vsebuje 
vitamine A, D, E, F in podpira naravno imunost kože. Ta losjon po britju se 
priporoča tudi za ljudi z občutljivo kožo.

Vsebina: 100 ml 
Priporočena prodajna cena: 5,95 €
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