
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA KREMU DO RĄK Z PROPOLISEM LULLALOVE 

 

Główne składniki: 

Propolis - czyli kit pszczeli zwany naturalnym antybiotykiem. W naturalnym środowisku jest barierą chroniącą 

pszczoły w ulu przed drobnoustrojami. Jest substancją złożoną, niezwykle bogatą w czynne związki chemiczne. W 

jego skład wchodzą m.in. flawonoidy, estry, związki fenolowe, białka, mikroelementy, witaminy czy też substancje 

lipidowo-woskowe. Propolis ma działanie bakteriobójcze, niszczy też grzyby, wirusy i pierwotniaki.  

Masło Shea - często zwane masłem karité, cudownie nawilża i natłuszcza skórę pozostawiając ją sprężystą i miękka. 

Zmniejsza świąd, jest źródłem witamin i minerałów. Stosowane jest m.in. w leczeniu łuszczycy, dermatozie czy 

alergiach. Posiada certyfikat Eco-Cert. Zawartość aż 20%! 

Olej z awokado - uważany za najzdrowszy na świecie, słynie z wartości odżywczych 

Miód - wzbogaca skórę w substancje biologicznie aktywne, podwyższając jej napięcie i wygładzając. Najczęściej 

stosowany w kosmetyce leczniczej. Wykazuje działanie odkażające i oczyszczające, poprawia także przepływ krwi w 

tkance skórnej. 

Gliceryna - w kosmetyce stosowana od lat. Świetnie nawilża i osłania naskórek. Przenika do przestrzeni 

międzykomórkowych, a tam wiąże wodę. Ułatwia przyswajanie składników aktywnych przez skórę, a przy tym nie 

uszkadza jej bariery lipidowej.  

Urea - czyli mocznik. Złuszcza martwy naskórek, jednocześnie zmiękczając i nawilżając skórę. Działa antybakteryjnie. 

Zawartość: 1-3 %. 

Panthenol - aktywny biologicznie, kosmetyczny komponent stymulujący wzrost komórek i ich odnowę. Ma działanie 

łagodzące podrażnienia i gojące skórę. 

Tocopheryl Acetate - czyli witamina E w suplementacji dla skóry.  

Glyceryl Stearate SE - bardzo dobrze przebadany pod względem bezpieczeństwa emulgator stosowany również w 

przemyśle spożywczym. Dba o konsystencje kremu. 

Cetearyl Alcohol - łagodny emolient. Nie bójcie się tu słowa "alkohol", bo ma z nim niewiele wspólnego. Nie 

wywołuje alergii, za to świetnie nawilża skórę i chroni przed utratą wilgoci. 

Ceteareth-20 - emulgator usuwający zanieczyszczenia ze skóry. 

Sodium Polyacrylate - substancja wiążąca wodę, na powierzchni skóry i włosów hydrofilowy film. 

Ethylhexylglycerin - delikatny konserwant pochodzenia naturalnego. 

Phenoxyethanol - konserwant zapobiegający rozwojowi bakterii w minimalnym i całkowicie bezpiecznym stężeniu. 

Minimalna ilość konserwantów jest niezbędna dla utrzymania właściwości kremu, jego konsystencji oraz możliwości 

używania na co dzień, w różnych warunkach. Wszystkie konserwanty są bezpieczne.  

Dla alergików: produkt zawiera miód i propolis. 

Składniki/INCI: Aqua, Butyrospermum Parkii (Shea Butter), Honey, Cetearyl Alcohol, Glycerin, Persea Gratissima 

(Avocado) Oil, Glyceryl Stearate SE, Urea, Ceteareth-20, Propolis Cera, Panthenol, Sodium Polyacrylate, Tocopheryl 

Acetate, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Alcohol Denat., Parfum. 

Alergicy: Przed pierwszym użyciem należy wykonać test na skórze, aby wykluczyć alergię na jakikolwiek jego składnik. 

Kosmetyki LULLOLOVE NIE są testowane na zwierzętach. 

Uwaga: ze względu na niskie temperatury w zimie nie zalecamy wysyłki kosmetyków Paczkomatami.  

Pojemność: 70 ml.  


