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Set cadou el si ea 1 gr TRIO
VERDE

SETUL CONTINE

 

     LIPBALM CU MUSETEL SI MIERE

Lipbalm-urile Trio Verde conțin miere naturală de salcâm, binecunoscută pentru proprietățile sale
antioxidante, antibacteriene si hidratante. Combinația de miere de albine, uleiuri vegetale, unt de
shea, ceară naturală, vitamine și uleiuri esențiale face ca Lipbalm-ul Trio Verde să fie un balsam de
buze cremos și hidratant. Disponibil in trei variante, este îmbogățit cu uleiuri prețioase de Cătină,
Mușețel sau Gălbenele, oferind buzelor protecție, strălucire și emoliere naturală 100%.

Lipbalm-ul cu mușețel și miere este un balsam pentru buze ce conferă hidratare și regenerare.
Amestecul de ulei de cocos, ricin, miere și ceară naturală, hrănește în profunzime buzele,
protejându-le. Calitățile emoliente ale untului de shea oferă protecție buzelor împotriva factorilor
dăunători din mediu. Vitamina E, binecunoscută pentru proprietățile sale antioxidante, împreună cu
efectele calmante și vindecătoare ale uleiului esențial de mușețel, redau buzelor o senzație
regenerantă și calmantă. Notele dulci și îmbietoare ale florilor de mușețel, ce aduc pe buze aroma
suavă a zilelor calde de mai, sunt acompaniate de parfumul proaspăt și relaxant al uleiurilor
esențiale de lime și lavandă.

Ingrediente(RO): RICINUS COMMUNIS SEED OIL, BUTYROSPERMUM PARKII BUTTER EXTRACT,
COCOS NUCIFERA OIL, BEESWAX, MEL, LAVANDULA HYBRIDA OIL, LINALOOL, TOCOPHEROL,
CITRUS AURANTIFOLIA OIL, ORMENIS MULTICAULIS OIL, LIMONENE, GERANIOL, COUMARIN,
BENZYL SALICYLATE, CINNAMAL, CITRAL. (ulei de ricin, unt de shea, ulei de cocos, ceară
naturală, miere de albine, vitamina E, uleiuri esențiale de lavandă, lime și mușetel).

PRODUS 100 % NATURAL. FABRICAT ÎN ROMÂNIA.

PRODUS TESTAT DERMATOLOGIC. NETESTAT PE ANIMALE. A SE FERI DE LUMINĂ ȘI
CĂLDURĂ.

 

    SAPUN CU CARBUNE SI TEA TREE
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Săpunurile Trio Verde sunt săpunuri cremoase și fine pentru față și corp, fabricate manual din
ingrediente naturale. Nu conțin conservanți chimici, coloranți artificiali sau parfumuri sintetice.
Rețeta echilibrată are la bază uleiuri vegetale, unt de shea, argile, uleiuri esențiale, cafea verde,
lapte, flori sau plante uscate. Toate aceste ingrediente oferă pielii curățare, emoliere, hidratare și
protecție.

 

Cărbunele, sau "diamantul negru" îndepărtează celulele moarte şi absoarbe toxinele, păstrând
umiditatea naturală a pielii. Combinaţia de tea tree, mandarine și lămâie dă o notă ușor masculină
săpunului, un aer sofisticat şi misterios.

Ingredientele săpunului cu cărbune și ulei esențial de tea tree se adresează oricărui tip de ten, dar
în special tenului mixt sau celui predispus la acnee.

 

În Asia, cărbunele a fost folosit de secole la tratarea apei potabile pentru vindecarea bolnavilor.
Proprietăţile sale îl recomandă în tratamentul pielii uscate și a multor afecțiuni dermatologice
precum dermatita atopică, călcâie uscate, acnee sau eczeme.

Aborigenii indigeni au folosit arborele de ceai - tea tree ca medicament pentru problemele
respiratorii şi în tratarea durerilor de cap. Destinat doar aplicării locale, este un bun agent protector
pentru piele. Cercetările au arătat că uleiul esenţial de arbore de ceai are efecte antimicrobiene și
antifungice. Ajută la hidratarea pielii și curăţarea porilor, prevenind astfel apariţia acneei.

Uleiul esențial de lămâie este un remediu recunoscut în redarea strălucirii pielii obosite și terne. Are
acțiune astringentă ajutând la curățarea și menținerea sănătoasă a pielii, fiind recomandat pentru
reducerea excesului de sebum.

Cercetătorii francezi consideră mandarinele benefice copiilor și persoanelor înaintate în vârstă
deoarece oferă vitamina C din abundență și au o aciditate mai scăzută decât portocalele.  Uleiul
esențial de mandarine eliberează de stres, ajută la menținerea sănătoasă a pielii și păstrează nivelul
optim de hidratare al acesteia. De asemenea, ajută la diminuarea vergeturilor și la curățarea tenului
gras.

Recomandat tuturor tipurilor de piele, uleiul de jojoba lasă o senzaţie de catifelare după aplicare.
Având o compoziţie şi o structură asemănătoare sebumului uman, acesta intră rapid în piele,
făcându-l unul dintre cele mai eficiente uleiuri.

INGREDIENTE: SODIUM OLIVATE, AQUA, SODIUM COCOATE, SODIUM PALMATE, SIMMONDSIA
CHINENSIS SEED OIL, SODIUM CASTORATE, SODIUM SHEA BUTTERATE, CITRUS NOBILIS
LEAF OIL, MELALEUCA ALTERNIFOLIA LEAF OIL, CHARCOAL POWDER, CITRUS LIMON PEEL
OIL, LIMONENE.

(uleiuri saponificate de MĂSLINE, COCOS, PALMIER, JOJOBA și RICIN, UNT DE SHEA, APĂ, uleiuri
esențiale de MANDARINE, TEA TREE și LĂMÂIE, CĂRBUNE PULBERE)
 

Uleiurile de bază ale săpunurilor TRIO VERDE:



Uleiul de măsline este un ulei terapeutic ce conține antioxidanți, vitamina E și beta caroten. Aliat în
îngrijirea tenurilor deshidratate, calmează și hidratează pielea, pătrunde în epidermă, îi conferă un
aspect fin și delicat, asigurându-i aportul necesar de colagen. Menține elasticitatea pielii și combate
apariția ridurilor.

Uleiul de cocos -foarte eficient pentru orice tip de piele, în special cea matură și uscată. Combate
ridurile și problemele de piele precum psoriazisul, alergiile sau eczemele. Datorită lui, săpunul
capătă o textură cremoasă și hidratantă.

Uleiul de palmier se obţine din fructele unei specii de palmier tropical originar din Africa. Sursă
bogată în vitaminele A, E și beta-caroten, uleiul de palmier are un rol important în menținerea
sănătății mucoaselor, membranelor și a pielii. Este un ingredient ce dă duritate săpunului.

Uleiul de ricin -ricinul, arbust originar din India, adus în Europa cu mii de ani în urmă, este utilizat și
în prezent pentru efectele sale benefice asupra pielii și întregului organism. Olandezii l-au numit
“uleiul minune”. Uleiul de ricin are efecte calmante și emoliente pentru zonele de piele sensibilă,
înroșită sau regiunile îngroșate (coate, genunchi, glezne, tălpi, palme). Săpunul face o spumă ușoară
și fină atunci când are încorporat ulei de ricin în formula sa.

Untul de shea este un unt foarte emolient, extras din semințele arborelui african cu același nume.
Bogat în vitamina A și E, untul de shea este reconoscut ca remediu în vindecarea arsurilor,
cicatricelor și dermatitelor. Diminuează ridurile, hidratează pielea uscată și foarte uscată,
regenerează celulele, stimulează circulația și protejează împotriva razelor UV.

Hidroxidul de sodiu sau soda caustică, în combinație cu apa este cunoscut și sub denumirea de
“leșie”, fiind agentul care transformă uleiurile vegetale în săpun. Fără leșie nu se poate face săpun.
Aceasta este materia primă de bază alături de grăsime. După ce reacționează cu acizii grași, soda
este neutralizată. Deoarece este produs cu un exces de grăsime optim, la finalul procesului de
saponificare săpunul Trio Verde nu conține sodă caustică nereacționată.

 

SAPUN CU MELISSA SI PATCHOULI

 

Săpunurile Trio Verde sunt săpunuri cremoase și fine pentru față și corp, fabricate manual din
ingrediente naturale. Nu conțin conservanți chimici, coloranți artificiali sau parfumuri sintetice.
Rețeta echilibrată are la bază uleiuri vegetale, unt de shea, argile, uleiuri esențiale, cafea verde,
lapte, flori sau plante uscate. Toate aceste ingrediente oferă pielii curățare, emoliere, hidratare și
protecție.

Un săpun extrem de cremos și fin. Aroma dulce a Melissei, prospețimea lămâii și misterul uleiului de
patchouli îți mângâie trupul și îti încântă spiritul.

Ingredientele săpunului cu ulei esențial de melissa și argilă roz se adresează oricărui tip de ten.

 

Uleiul esențial de melissa sau roiniță este un ulei dulce, îmbietor. Melissa este o floare
mediteraneană foarte iubită de albine, cunoscută și sub numele de ‘ balsam de lămaie’. Uleiul are rol
calmant și liniștitor.



Uleiul esențial de lămâie este un remediu bun pentru a reda strălucirea pielii obosite și terne. Are
acțiune astringentă, ajutând la curățarea și menținerea sănătoasă a pielii, fiind recomandat  pentru
echilibrarea secreției de sebum.

Uleiul esențial de patchouli are o acțiune stimulatoare, fiind întăritor, astringent și antirid. Patchouli
este originar din India unde este cunoscut sub numele de ‘puchaput’. Aroma sa orientală invită la
relaxare și senzualitate.

Argila roz conține argilă roșie și albă în diferite proporții, precum și microelemente. Are acțiune
dezinfectantă și de netezire a pielii, fiind foarte fină. Bogată în minerale și enzime, argila roz se
recomandă în îngrijirea delicată a epidermei.

Uleiul de avocado este recunoscut pentru proprietăţile sale emoliente, hidratante şi antirid, fiind
utilizat pentru îngrijirea pielii, părului şi a unghiilor. Este un ulei bogat în vitaminele A, D şi E,
precum şi lecitină, cunoscută sub numele de "mineralul vieţii". Este ușor absorbit de piele și este
recomandat ca ingredient de bază în produsele pentru îngrijirea pielii mature sau uscate.

 

Ingrediente: SODIUM OLIVATE, AQUA, SODIUM COCOATE, SODIUM PALMATE, SODIUM
HYDROXIDE, SODIUM AVOCADOATE, SODIUM CASTORATE, SODIUM SHEA BUTTERATE,
MELISSA OFFICINALIS LEAF OIL, CITRUS LIMON PEEL OIL, ILLITE/KAOLIN, LIMONENE,
POGOSTEMON CABLIN LEAF OIL, CITRAL, CITRONELLOL, GERANIOL, LINALOOL,
HYDROXYCITRONELLAL.

(uleiuri saponificate de MĂSLINE, COCOS, PALMIER, AVOCADO și RICIN, UNT DE SHEA, APĂ,
uleiuri esențiale de MELISSA, LĂMÂIE și PATCHOULI, ARGILĂ ROZ).

Uleiurile de bază ale săpunurilor TRIO VERDE:

Uleiul de măsline este un ulei terapeutic ce conține antioxidanți, vitamina E și beta caroten. Aliat în
îngrijirea tenurilor deshidratate, calmează și hidratează pielea, pătrunde în epidermă, îi conferă un
aspect fin și delicat, asigurându-i aportul necesar de colagen. Menține elasticitatea pielii și combate
apariția ridurilor.

Uleiul de cocos -foarte eficient pentru orice tip de piele, în special cea matură și uscată. Combate
ridurile și problemele de piele precum psoriazisul, alergiile sau eczemele. Datorită lui, săpunul
capătă o textură cremoasă și hidratantă.

Uleiul de palmier se obţine din fructele unei specii de palmier tropical originar din Africa. Sursă
bogată în vitaminele A, E și beta-caroten, uleiul de palmier are un rol important în menținerea
sănătății mucoaselor, membranelor și a pielii. Este un ingredient ce dă duritate săpunului.

Uleiul de ricin -ricinul, arbust originar din India, adus în Europa cu mii de ani în urmă, este utilizat și
în prezent pentru efectele sale benefice asupra pielii și întregului organism. Olandezii l-au numit
“uleiul minune”. Uleiul de ricin are efecte calmante și emoliente pentru zonele de piele sensibilă,
înroșită sau regiunile îngroșate (coate, genunchi, glezne, tălpi, palme). Săpunul face o spumă ușoară
și fină atunci când are încorporat ulei de ricin în formula sa.

Untul de shea este un unt foarte emolient, extras din semințele arborelui african cu același nume.
Bogat în vitamina A și E, untul de shea este reconoscut ca remediu în vindecarea arsurilor,
cicatricelor și dermatitelor. Diminuează ridurile, hidratează pielea uscată și foarte uscată,



regenerează celulele, stimulează circulația și protejează împotriva razelor UV.

Hidroxidul de sodiu sau soda caustică, în combinație cu apa este cunoscut și sub denumirea de
“leșie”, fiind agentul care transformă uleiurile vegetale în săpun. Fără leșie nu se poate face săpun.
Aceasta este materia primă de bază alături de grăsime. După ce reacționează cu acizii grași, soda
este neutralizată. Deoarece este produs cu un exces de grăsime optim, la finalul procesului de
saponificare săpunul Trio Verde nu conține sodă caustică nereacționată.

 

 


