
Kosmetika na holení 

s Aloe vera
Produktová řada kosmetiky na holení s obsahem 

Aloe vera dodává pokožce jemnost, hladkost, hydrataci 

a eliminuje svědění pokožky po oholení. Obsahuje také 

unikátní složku Allantoin, která kromě regeneračních 

účinků pomáhá i k hojení pokožky.



PĚNA NA HOLENÍ ESSENS
s Aloe vera a Allantoinem

Ochranná a hydratační pěna na holení pro pohodlné, hladké a rychlé oholení 
napomáhá díky obsahu výtažků z pšeničných klíčků, pivních (vinných) kvasinek, kyseliny 

hyaluronové a panthenolu regenerovat a hydratovat ochrannou lipidovou vrstvu 
poškozené pokožky, působí proti svědění a zklidňuje podrážděnou kůži. Pěna na holení 

byla navržena tak, aby byla díky svému složení a jemné svěží vůni vhodná 
jak pro muže, tak i pro ženy. 

Obsah: 200 ml 
Pěna na holení: 145 Kč

Aloe Vera
je kromě širokospektrálního efektu při vnitřním užívání také velmi ceněna pro své vynikající 

dermatologické účinky. Díky svému adaptogennímu charakteru vyhovuje všem typům pokožky. 
Podporuje procesy buněčné regenerace, hojí poranění, díky adstrigentním vlastnostem zastavuje 

krvácení a zamezuje vzniku jizev. Vyniká také při léčbě akné a spojených kožních problémů. Má 
zvláčňující a antioxidační účinky (eliminuje volné radikály). Aloe vera obsažené v kosmetice 

na holení ESSENS pochází z organických plantáží v Mexiku.

Allantoin 
podporuje obnovu tkání a pro své cenné vlastnosti je hojně využíván 

v kosmetologii i lékařství. Je často obsažen v krémech proti akné, čisticích 
a zklidňujících tonikách, regeneračních pleťových krémech, sprchových gelech 
či šamponech, uplatňuje se při léčení ran, zánětů kůže, zlomenin a dokonce se 

užívá i vnitřně při léčbě poškození sliznic hltanu a žaludku. 

BALZÁM PO HOLENÍ ESSENS
s Aloe vera, Allantoinem a bambuckým máslem

Zklidňující a hydratační balzám po holení s příjemnou kořeněno - 
dřevitou vůní dokonale zvláčňuje a chrání oholenou pokožku. Obsahuje 
bambucké máslo, které tvoří především komplex prospěšných 
nenasycených mastných kyselin. Ty se velmi snadno vstřebávají do 
kůže a vynikají schopností vázat vodu (udržuje pokožku hydratovanou). 
Bambucké máslo chrání před škodlivými vlivy ovzduší, zvyšuje elasticitu 
pokožky a zpomaluje proces stárnutí. Má protizánětlivé a hojivé účinky, 
obsahuje vitamíny A, D, E, F a podporuje přirozenou  obranyschopnost 
pokožky. Balzám po holení je tedy ideální i pro osoby s citlivou pokožkou. 

Obsah: 100 ml 
Balzám po holení: 145 Kč
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