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Set cadou catina 1 gr TRIO VERDE

SETUL CONTINE

    LIPBALM CU CATINA 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 cătină și miere este un balsam pentru buze ce conferă hidratare și catifelare.
Amestecul de ulei de cocos, ricin, miere de albine și ceară naturală, hrănește și catifelează în
profunzime. Uleiul de cătină este un ingredient prețios ce conține elemente vitale pentru buze,
elemente care le hidratează și le îmbunătațesc elasticitatea. Calitățile untului de shea oferă protecție
împotriva factorilor dăuntori din mediu, fiind in același timp un excelent agent de emoliere. Adaosul
de Vitamima E, binecunoscută pentru proprietățile sale antioxidante, împreună cu uleiul de cătină
stimulează refacerea colagenului natural și dau lipbalmului un strop de culoare. Parfumul suav de
citrice vine de la uleiurile esențiale de portocale dulci și grapefruit roșu, iar nota de prospețime este
adusă de uleiul esențial de mentă.

Ingrediente(RO): BUTYROSPERMUM PARKII BUTTER EXTRACT, COCOS NUCIFERA OIL, RICINUS
COMMUNIS SEED OIL, BEESWAX, HIPPOPHAE RHAMNOIDES FRUIT EXTRACT, MEL,
LIMONENE, CITRUS SINENSIS PEEL OIL EXPRESSED, CITRUS PARADISI PEEL OIL,
TOCOPHEROL, MENTHA PIPERITA OIL, LINALOOL, CITRAL. (unt de shea, ulei de cocos, ulei de
ricin, ceară naturală, ulei de cătină, miere de albine, vitamina E, uleiuri esențiale de portocale,
grapefruit și mentă.)

PRODUS 100 % NATURAL. FABRICAT ÎN ROMÂNIA.

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

 

SAPUN CU CATINA SI MORCOV
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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.

 

Amestecul de cătină, gălbenele și morcov vine să ajute la obținerea unui ten mai sănătos și hidratat
și al unui bronz mai strălucitor.

Ingredientele săpunului cu ulei de cătină și morcov se adresează oricărui tip de ten, pregătindu-l pe
timpul verii pentru expunerea la soare.  

Uleiul de cătină este un ingredient prețios, ce conține elemente vitale pentru piele: vitamina C,
vitamina E, vitamine din complexul B, vitamina A, calciu, magneziu și fier. La acestea se adaugă și
acizi grași esențiali omega-3, omega-6, omega-9 și omega-7. Aplicat cu blândețe, uleiul de cătină
hidratează pielea în profunzime, îi îmbunătățește elasticitatea, o protejează împotriva radicalilor
liberi și a razelor puternice ale soarelui. Mai mult, uleiul de cătină stimulează producția de colagen,
luptând astfel împotriva apariției ridurilor și a pierderii elasticității pielii.

Uleiul de morcov este un extract de culoare aurie, ce are proprietăţi benefice asupra pielii datorită
nivelului ridicat de carotenoizi pe care îl conţine. Carotenoizii protejează celulele de radicalii liberi,
reducând efectele negative ale acestora. Radicalii liberi sunt molecule extrem de reactive care apar
în general datorită diverşilor factori agresivi: radiaţii UV, poluare, stres, etc. Aceştia pot afecta
funcţiile celulelor, cauzând astfel o piele ternă şi o pierdere a aspectului tânăr al tenului. Daunele
radicalilor liberi asupra structurii şi funcţiei pielii duc la o îmbătrânire prematură. Carotenoizii,
atunci când sunt aplicaţi local, ajută la reducerea efectelelor nocive ale razelor UV. Morcovul
conţine peste 600 de carotenoizi identificaţi, făcându-l de neegalat.

Uleiul de gălbenele este benefic pentru pielea uscată sau deteriorată și promovează vindecarea și
regenerarea acesteia prin acțiunea sa antiinflamatorie și antibacterienă. Este adesea folosit în
preparate pentru arsurile solare, erupții cutanate, înțepături de insecte și alte iritații ușoare ale
pielii. Poate fi utilizat pe pielea delicată din jurul ochilor și pentru a ameliora erupțiile cutanate ale
bebelușilor.

Specifică zonei sud-mediteraneene, lavanda se găsește acum în majoritatea zonelor din Europa.
Numele latin de lavandă este "lavare” ceea ce înseamnă "a spăla", datorită aromei sale deosebit de
curată și fină, de flori proaspete. Este un ulei calmant, relaxant și antidepresiv ce reduce stările de
tensiune și stres, având proprietăți antiseptice și antiinflamatorii.

Menta a fost cunoscută de multă vreme pentru utilizările sale medicinale şi datorită istoriei ei
impresionante şi-a căpătat pe bună dreptate prestigiul de cel mai vechi medicament din lume. Uleiul
de mentă este apreciat pentru calitățile sale antibacteriene și conţine mentol - compus ce creează o
senzaţie de răcorire pe piele.

Ingrediente: SODIUM OLIVATE, AQUA, SODIUM COCOATE, SODIUM PALMATE, DAUCUS CAROTA
SATIVA ROOT EXTRACT, SODIUM SUNFLOWERSEEDATE, SODIUM HYDROXIDE, SODIUM
CASTORATE, THEOBROMA CACAO SEED BUTTER, LAVANDULA HYBRIDA OIL, CALENDULA
OFFICINALIS FLOWER OIL, LINALOOL, MENTHA PIPERITA OIL, HIPPOPHAE RHAMNOIDES
FRUIT EXTRACT, LIMONENE.



(uleiuri saponificate de MĂSLINE, COCOS, PALMIER, MORCOV și RICIN, UNT DE CACAO, APĂ,
ulei de GĂLBENELE, ulei de CĂTINĂ, uleiuri esențiale de LAVANDĂ și MENTĂ).
 

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.

 

    CREMA ANTIRID

Noile creme pentru îngrijirea tenului de la Trio Verde răspund nevoilor feminine de a avea pentru
ritualul zilnic de frumusețe un produs 100% natural și eficient, care să aibă cu adevărat grijă de
pielea feței.

Crema antirid este bogată în elemente nutritive de cea mai înaltă calitate, uleiuri prețioase ce conțin
oligoelemente, vitamine și antioxidanți. Aroma fină, abia perceptibilă este dată de mirosul natural al
unturilor și uleiurilor din compoziție. Formula sa are la bază uleiuri vegetale de argan și catină,
cocos, ricin, unt de shea, unt de cacao și uleiuri esențiale de palmarosa și de santal amyris.

Această cremă antirid, ultra nutritivă, hrănește în profunzime toate tipurile de ten, reduce
disconfortul creat de factorii externi de mediu și ajută la ameliorarea ridurilor. Compoziția bogată și
prețioasă de uleiuri și unturi vegetale, răspunde celor mai exigente cerințe de îngrijire adecvată și
eficientă a pielii feței și gâtului.
INGREDIENTE: BUTYROSPERMUM PARKII BUTTER, ARGANIA SPINOSA KERNEL OIL,



THEOBROMA CACAO SEED BUTTER, COCOS NUCIFERA OIL, RICINUS COMMUNIS SEED OIL,
HIPPOPHAE RHAMNOIDES FRUIT EXTRACT, TOCOPHEROL, CYMBOPOGON MARTINI HERB
EXTRACT, AMYRIS BALSAMIFERA BARK OIL, GERANIOL, LIMONENE, LINALOOL, CITRAL. (RO:
unt de shea, ulei de argan, unt de cacao, ulei de cocos, ulei de ricin, ulei de cătină, vitamina E,
uleiuri esențiale de palmarosa și santal amyris)
 
UTILIZARE: Se aplică pe tenul curat și se masează ușor. Acest produs este recomandat a fi folosit în
sezonul rece.
 
A  SE  FERI  DE  LUMINĂ ȘI CĂLDURĂ.  A  SE  PĂSTRA  LA  TEMPERATURI  SUB  <25°C>.
 
TESTAT DERMATOLOGIC. FABRICAT ÎN ROMÂNIA.
 

 


