
Козметика за бръснене 

с Алое Вера

Продуктовата линия козметика за бръснене с Алое 

Вера омекотява, заглажда и хидратира кожата. 

Предотвратява дразненията на кожата след бръснене. 

Продуктите от серията съдържат уникалния 

алантоин. Съставка, която освен регенериращ, има и 

лечебен ефект върху кожата.



КРЕМ ЗА БРЪСНЕНЕ ESSENS
с Алое Вера и Алантоин

Защитаващ и овлажняващ крем за удобно, гладко и бързо бръснене. Съдържа 
екстракти от пшенични кълнове, бирени дрожди (вино), хиалуронова киселина и 

пантенол. Тези съставки подпомагат регенерирането и хидратацията на защитния 
липиден слой на увредената кожа. Те са ефективни при облекчаване на сърбежи. 

Успокояват раздразнената кожа. Състава и финния, свеж аромат на крема са 
подходящи както за мъже, така и жени. 

Съдържание: 200мл. 
Препоръчителна продажна цена: 11,70 лв. 

 ESSENS
с Алое Вера и Алантоин

Защитаващ и овлажняващ крем за удобно, гладко и бързо бръснене. Съдържа 
екстракти от пшенични кълнове, бирени дрожди (вино), хиалуронова киселина и 

пантенол. Тези съставки подпомагат регенерирането и хидратацията на защитния 
липиден слой на увредената кожа. Те са ефективни при облекчаване на сърбежи. 

Успокояват раздразнената кожа. Състава и финния, свеж аромат на крема са 
подходящи както за мъже, така и жени. 

Съдържание: 200мл. 
Препоръчителна продажна цена: 11,70 лв. 

Aлое Вера
Освен широкоспектърният ефект на алоето, когато се приема вътрешно, то е високо ценено и със 

своето отлично дерматологично действие.Неговите адаптогенни функции отговарят на всички 
типове кожа. Алое Вера стимулира процесите на регенерация на клетките и лекува рани. Неговите 

стягащи свойства подпомагат спиране на кървенето и предотвратяване появата на
белези. Алое Вера е отлично средство за лечение на акне и редица други дерматологични 

проблеми. Алое Вера притежава овлажняващ и антиоксидантен ефект (елиминира 
свободните радикали ). Алоето, съдържащо се в продуктите за бръснене ESSENS се 

произвежда в органични плантации в Мексико.
Алантоин  

Алантоинът стимулира възстановяването на тъканите и е често използван в
козметиката и медицината заради своите ценни качества. Алантоинът е

често срещана съставка в анти акне кремове, почистващи и успокояващи
еликсири, кремове за регенериране на кожата, душ гелове и шампоани.

Освен това, той се използва и в производството на лекарства за лечение 
на рани, кожни възпаления и фрактури.Използва се и за лечение 

на вътрешно увреждане на лигавицата на фаринкса и стомаха. 
Алантоинът е основен компонент в състава на продукти за 

орална хигиена ( по-специално продукти за борба с парадонтит ). 

БАЛАСАМ ЗА СЛЕД БРЪСНЕНЕ ESSENS
с Алое Вера, Алантоин и масло от ший
Успокояващ и овлажняващ балсам за след бръснене с приятен, 
дървесно-пикантен аромат. Перфектно успокоява и предпазва 
кожата след бръснене. Съдържа масло от карите, оформено 
като комплекс от полезни ненаситени мастни киселини. Тези 
киселини се абсорбират лесно от кожата и се свързват с водата 
в нея, изключително добре (кожата се смазва).Маслото от ший 
предпазва кожата от вредните климатични влияния, подобрява 
еластичността и и забавя процеса на стареене. Съдържащите 
се в него витамини A, D, E, F имат изразени противовъзпалителни 
и лечебни ефекти, а също така и поддържат естествения имунитет 
на кожата. Този балсам за след бръснене е подходящ дори за хора с 
чувствителна кожа. 

Съдържание: 100мл. 
Препоръчителна продажна цена:  11,70 лв. 

www. essens.bg


