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Set cadou barbatesc 1 gr TRIO
VERDE

SETUL CONTINE

SAPUN PENTRU BARBIERIT

Săpunul pentru barbierit Trio Verde vine in întîmpinarea nevoilor bărbaților de a avea pentru igiena
personala produse eficiente, naturale, fără parabeni sau coloranți sintetici, care să conțină
igrediente de calitate și, nu în ultimul rând să creeze o experiență de îngrijire plăcută și
reconfortantă.

Săpunul pentru bărbierit Trio Verde este un săpun cremos, ce face în contact cu apa o spumă bogată
a cărei textură transformă experiența bărbieritului într-un ritual de îngrijire și împrospătare. Este
fabricat manual din ingrediente naturale, nu conține conservanți chimici, coloranți artificiali sau
parfumuri sintetice. Rețeta sa are la bază uleiuri vegetale (argan, cocos, ricin), unt de shea,
bentonită (argilă) și uleiuri esențiale de cedru, portocale și eucalipt.

Datorită uleiului esențial de cedru, săpunul pentru bărbierit are o aromă lemnoasă cu note
revigorante și proaspete date de prezența în compoziție a eucaliptului și a portocalei. Fiind un
produs destinat îndepărtării părului facial, săpunul pentru bărbierit Trio Verde înmoaie firele pentru
a fi bărbierite cu ușurinta dar în același timp, prin formula sa bogată în substanțe nutritive,
îngrijește și hrănește pielea feței, lăsând-o în urma bărbieritului netedă și hidratată. Prezența  în
compoziție a untului de shea face ca pielea să fie hrănită, iar uleiurile vegetale de argan, cocos și
ricin, cu proprietăți recunoscute de hrănire a țesutului cutanat determină crearea unui film de 
protecţie a pielii împotriva factorilor de mediu, de regenerare si de hidratare.

Destinat pielii sensibile a feței care are tendinta naturală spre iritare în urma bărbieritului, săpunul
Trio Verde înlătura problema iritațiilor prin prezența argilei din compoziție, care are un rol multiplu
de purificare, detoxifiere, absorbție a impuritatilor si secrețiilor de la suprafața pielii, curățare
profundă și calmare a sensibilităților dermatologice.

Avantajele folosirii  săpunului pentru barbierit Trio Verde:

1.     Înmoaie firele de păr pentru un bărbierit usor.

2.     Curăță stratul cutanat în profunzime, îl detoxifică și îl purifică.
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3.     Hrănește pielea în mod natural cu ingrediente  bogate  în elemente esențiale, o regenereaza și
o hidratează.

4.     Calmează iritațiile provocate în mod natural de bărbierit și atenuează eventualele disconforturi
de la suprafața pielii.

Calitățile ingredientelor din săpunul de bărbierit Trio Verde sunt recunoscute și apreciate atât de
către specialiștii care le utilizează în diverse ramuri ale industriei farmaceutice sau cosmetice cât și
de publicul larg care le apreciază în urma experiențelor avute.

 

INCI: SODIUM OLIVATE, AQUA, SODIUM COCOATE, SODIUM CASTORATE, SODIUM
HYDROXIDE, SODIUM ARGANATE, SODIUM SHEA BUTTERATE, CEDRUS ATLANTICA WOOD OIL,
BENTONITE, CITRUS SINENSIS PEEL OIL EXPRESSED, EUCALYPTUS GLOBULUS LEAF OIL,
CITRAL, LIMONENE.

 

PRODUS TESTAT DERMATOLOGIC.

 

    SAPUN CU CARBUNE SI TEA TREE

 

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.

 

ULEI PENTRU BARBA CU VETIVER SI CEDRU

 

 Linia pentru bărbați Trio Verde vine în întîmpinarea nevoilor de a avea pentru igiena personala
masculină produse eficiente, naturale, fără parabeni sau coloranți sintetici, care să conțină
igrediente de calitate și, nu în ultimul rând, să creeze o experiență de îngrijire plăcută și
reconfortantă.

Uleiurile pentru barbă Trio Verde sunt uleiuri de îngrijire, hrănire și protecție atât a bărbii cât și a
tenului. Oferă un aspect îngrijit și strălucitor, fără a lăsa o senzație uleioasa după aplicare.

Uleiul de barbă cu vetiver și cedru este un amestec făcut din uleiuri naturale și uleiuri esențiale,
făcut atât pentru o îngrijire completă a părului facial cât și pentru a încânta prin aroma misterioasă
și sofisticată.

Datorită uleiului esențial de cedru, acest ulei de barbă  are o aromă lemnoasă cu note clasic
masculine date de prezența în compoziție a vetiverului și a portocalei.Fiind un produs destinat
îngrijirii părului facial, uleiul de barbă Trio Verde hrănește firele, le definește și le conferă
strălucire. În același timp, prin formula sa bogată în substanțe nutritive are grijă și de pielea feței,
hidratând-o. Prezențaîn compoziție a uleiului de jojoba face ca barba dumneavostră să aibă un
aspect definit și îngrijit; acest ulei este repede absorbit prin foliculii de păr fără să-i încarce. Este un
ulei uscat ce intră repede atît în piele cât și în firele de păr.

 Uleiurile de argan și caise au o textură ușoară și nu lasă un film gras. Aceste uleiuri au proprietăți
recunoscute de hrănire a țesutului cutanat, de regenerare și hidratare.

Avantajele folosirii  uleiului pentru barbă Trio Verde:

1.     Înmoaie firele de păr ale bărbii, le modelează ușor și le conferă strălucire

2.     Hrănește pielea feței în mod natural cu ingrediente  bogate  în elemente esențiale, o
regenereaza și o hidratează.

3.     Parfumează discret, într-o notă masculină, misterioasă și sofisticată.

 

INGREDIENTE: SIMMONDSIA CHINENSIS SEED OIL, PRUNUS ARMENIACA KERNEL OIL,
ARGANIA SPINOSA KERNEL OIL, TOCOPHEROL, CITRUS SINENSIS PEEL OIL EXPRESSED,
CEDRUS ATLANTICA WOOD OIL, VETIVERIA ZIZANOIDES ROOT OIL, LIMONENE, ISOEUGENOL,
LINALOOL. (RO: ulei de jojoba, ulei de caise, ulei de argan, vitamina E, uleiuri esențiale de
portocale, vetiver și cedru)
 
UTILIZARE:
Se aplică câteva picături în palmă, apoi direct pe barbă sau tenul proaspăt bărbierit.
 
 
TESTAT DERMATOLOGIC. FABRICAT ÎN ROMÂNIA.


