
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA KREM DO STÓP Z PROPOLISEM LULLALOVE 

 

Skład: Aqua - woda 

Propolis Cera - 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. 

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

Zawartość: 3-6 %. 

Glycerin -  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. 

Camellia Sinensis (Green Tea) Leaf Extract -  ekstrakt z zielonej herbaty,  niezwykle bogaty w garbniki, alkaloidy, 

witaminy z grupy B, witaminy K, C, P oraz sole mineralne. 

Allantoin - łagodzi podrażnienia, działa przeciwzapalnie. 

Emolienty - czyli substancje natłuszczające skórę, ograniczająca odparowywanie wody z naskórka: 

* Caprylic/Capric Triglyceride  - emolient pochodzenia naturalnego, zmiękcza skórę, bezpieczny dla kobiet w ciąży 

* Dicaprylyl Ether - suchy emolient, zmiękcza i wygładza skórę 

* Polyglyceryl-3 Methylglucose Distearate - emolient 

* Dimethicone - związek krzemu, emolient suchy, nie alergizujący.  Ciekawostka - doustnie stosowany na wzdęcia. 

* Cetyl Alcohol - bardzo dobrze przebadany pod kątem bezpieczeństwa emolient 

* Glyceryl Stearate SE - emolient tłusty 

* Cetearyl Alcohol - alkohol tłuszczowy, emolient tłusty 

* Ceteareth-20 -  emulgator 

Propylene Glycol - substancja nawilżająca, bardzo dobrze tolerowany, nie powoduje podrażnień 

Sodium Polyacrylate - wpływa na konsystencje, jej lepkość 

Polyacrylate-13 - zatrzymuje wodę, zmiękcza i wygładza 

Polyisobutane - działa zmiękczająco i nawilżająco 

Polysorbate 20 - emulgator 

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

Ethylhexylglycerin - delikatny konserwant. 

Składniki kompozycji zapachowej: Butylphenyl Methylpropional, Citral, Citronellol, Geraniol, Hexyl Cinnamal, 

Isoeugenol, Limonene Linalool, Benzyl Salicylate. 

 

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

składnik. 


