
Akné, pattanás, mitesszer, tág pórusok, zsírosan 
fénylő arc - ezek jellemzik leginkább a problémás 
bőrt. 

Bőrünkben a faggyúmirigyek által termelt faggy-
út a szőrszál segíti a bőrfelszínre. Akne vagy 
mitesszer, - közönséges nevén pattanás - akkor 
jön létre, ha a bőrben található faggyúmirigyek 
kivezető nyílása valamiért eltömődik, és rendsze-
rint be is gyullad. Magát a gyulladást leggyakrab-
ban a bőrfelszínről a duzzadt mirigybe jutott 
baktériumok - főként a természetes bőrflórában 
élő Propionibacterium aknes, esetleg sarjadzó 
gombák okozhatják. 

Kellemetlen tüneteivel fiatal korban találkozunk 
először, amikor a szervezetünkben tombolnak a 
hormonok. Ebben az időszakban a fokozott 
faggyútermelődés és a zsíros bőr mindaddig 
megmarad, amíg a hormonháztartásunk nem 
normalizálódik.

A felnőttkori problémás bőr főként a helytelen 
ápolás következtében alakul ki. A tinédzserkori 
hormonális gyulladások drasztikus, helytelen 
kezelése (extrém szárítás, fertőtelítés), vegyi 

anyagok és ásványi olajok tönkreteszik a bőrszer-
kezetet, a bőr érzékennyé válik. A kor előrehalad-
tával a bőr kiszárad, de a bőrérzékenység és a 
fokozott faggyútermelődés viszont megmarad.

A napfényre, a káros kozmetikumokra és a  vegy-
szerekre adott válaszreakció is okozhat pattaná-
sokat. A szennyezett városi levegő is kedvez az 
akné megjelenésének.

Az így kialakuló bőrkép kétféle lehet: 
Olajos szeborrea -  Az arcbőr zsírosán fénylő, 
fakó színű, sokszor sárgásán faggyús árnyalatú. 
Az arc középvonalában, de nem ritkán az egész 
arcon sok szürkésfekete, könnyen eltávolítható 
comedo (mitteszer) látható. A faggyú olajsav-tar-
talma fokozott, a bőrfelszínt bevonó fényes réteg 
gátolja a bőrlégzést. A faggyú serkenti az elszaru-
sodást, ezáltal a szőrtüszők kivezető nyílása 
eltömődik, a faggyú nem tud ürülni. Elhanyagolt 
állapotban mitesszerek és pattanások tarkítják.

Száraz szeborrea - Fénytelen, sápadt szürkés 
színű, tág pórusú, korpázóan hámló, zsíros és 
érdes tapintású arcbőr jellemzi.  A faggyúban a 
koleszterin-észterek aránya megnő, ennek követ-

keztében a comedók állaga kemény, fokozottabb 
az elszarusodás, mint az olajos szeborreánál, 
ezért a bőrfelszínre alig kerül faggyú. Gyakran 
„húzódik", gyulladt. Tisztálkodás után sokszor 
úgy reagál, mint a zsírhiányos bőr, ezért gyakran 
keverik vele - ami a kezelésük különbözősége 
miatt súlyos következményekkel járhat. A zsírhiá-
nyos bőrrel ellentétben tele van nehezen ürülő 
fekete és fehér comedókkal.  A száraz szeborreát 
mindig felszíni vízhiány is kíséri. A bőr érzéke-
nyebbé válhat, gyakran alakul ki ún. szeborreás 
gyulladás (dermatitis seborrhoica). 

A PROBLÉMÁS BŐR TULAJDONSÁGAI ÉS KEZELÉSE

Megfelelő szerekkel - pórusösszehúzó, faggyúmű-
ködést szabályozó, a bőr zsírtartalmát csökkentő 
kozmetikumokkal - a problémás arcbőrön is lehet 
segíteni. A reggeli és esti alapos arctisztítás, a 
tisztító hatású arcvíz használata különösen fontos. 
Ezeknek a szereknek azonban kíméletesen kell 
ápolniuk a bőrt, ellenkező esetben még inkább 
serkentik a faggyútermelést.

Gyakori probléma lehet, hogy a bőr tisztátalan, 
gyulladásra hajlamos, de már megjelentek az első 
apró ráncok. Ez kombinált, összehangolt bőrápo-
lást igényel, gyulladáscsökkentés, faggyúszabá-
lyozás és feszesítés egyben. A szárazabb terüle-
teknek megnyugtató hidratálásra és a lipidtarta-
lom helyreállítására van szüksége, míg a zsírosabb 
részeken a hidratálás mellett a túlzott faggyúter-
melés, a kifényesedés, a pattanások elleni küzde-
lem a legfontosabb. A készítményeket úgy kell 
összeválogatni, hogy azok mindkét problémának 
megfelelő ápolást nyújtsanak.

Zsíros bőrre olajat?
Igen. Bizonyos gyógyító és nem komedogén 
olajok a faggyúmirigyek működését normalizálják, 
a tág pórusokat összehúzzák. Ilyen a csipkebo-
gyóolaj, feketecsalánmag olaj, jojobaolaj. Erős 
antibakteriális hatása miatt a zsíros, gyulladásra 
hajlamos bőrök ápolásához egészen kis mennyi-

ségben feketeköményolaj, neem olaj és a tisztító 
hatású borágóolaj is keverhető.

Jelentősen befolyásolhatjuk a faggyúcsatornák 
tisztulását többrétegű liposzómákkal is, melyek a 
faggyúcsatorna mélyén oldják a megkeményedett 
faggyút, illetve optimalizálják a faggyútermelést. 
A bőr nem lesz fényes, a készítmények gyorsan 
felszívódnak.

Speciális gyógynövény és biotechnológiai össze-
tételű készítményekkel a mélyebb gyulladások is 
elérhetőek. A faggyúcsatornák mélyén elpusztít-
hatjuk a gyulladást okozó akné baktériumokat, 
fertőtlenítjük a csatornát, elősegítjük a sebgyó-
gyulást, erősítjük a bőr védekezőképességét.

A nedves, meleg vízgőz megnyitja a pórusokat, 
könnyíti a faggyú kiürülését, így hozzájárul a bőr 
tisztulásához. Jótékony lehet heti rendszeresség-
gel a borsmentás vagy kamillavirágos gőzölés.

A mérsékelt napfény és friss levegő kedvezően hat 
a problémás bőrre, de kifejezetten napoztatni 
vagy szoláriumoztatni nem szabad. 

A DRHAZI kozmetikumok minden tulajdonságukkal 
hozzásegítenek bennünket, hogy bőrünk egészsé-
ges és hosszútávon fiatalos maradjon.

PROBLÉMÁS BŐR ÁPOLÁSA

1 0 6 1  B u d a p e s t ,  A n d r á s s y  ú t  1 7 .     |     w w w . d r h a z i . c o m     |     i n f o @ d r h a z i . c o m



PURIFYING enzym peeling
Enzym pelling a tiszta bőrért 

Hatóanyagai az ananász és a természetes gyü-
mölcssavak enzimes úton, gyengéden távolítják 
el a szennyeződéseket és az elhalt hámsejteket, 
visszaadva ezáltal a bőr természetes ragyogását, 
frissességét. Gyógynövénykomplexe kiegyensú-
lyozza és gyógyítja a problémás bőrt. 

Rozmaringvíz - Kénes gyógyvíz - Dióhéj örlemény - Növényi 
tenzid - Ananászpor - Xantán gumi - Növényi emulgeátor - 
Édesgyökér kivonat - Nardus olaj - Teafaolaj - Borsmenta olaj

PURIFYING cream mask
Regeneráló krémmaszk

Hatóanyagkomplexe szabályozza a bőr zsír és 
folyadékháztartását, kiegyensúlyozza a túlzott 
faggyúműködést és regenerálja a gyulladt bőrfe-
lületet. Összetevői bőrtisztító, erősítő és fertőtle-
nítő hatásúak anélkül, hogy kiszárítanák a bőrt. 
Olajkomponense nem komedogén és gyógyító 
összetevőket tartalmaz.

Rozmaringvíz - Zöld agyag - Fekete csalánmagolaj - Neem olaj 
D-Panthenol - Ichthyol - Niacinamide-Vitamin B3 - Rozmaring 
kivonat - Zsálya kivonat - Kamillavirág kivonat - Illatos ibolya 
kivonat - Tölgyfakéreg kivonat - Allantoin -  Növényi emulgeá-
tor - Télizöld olaj - Teafaolaj - Citromfűolaj - Pacsuli olaj    

Hidrolátumok: Borsmentavíz - Kitűnő tónujavító, felfrissíti a bőrt, 
összehúzza a pórusokat. Levendulavíz - Enyhíti a bőr felületi 
sérüléseit, irritációkat és fertőtlenítő hatású. Elősegíti a helyes 
hámképződést és a bőrsejtek megújítását. Rozmaringvíz - Kitisztítja 
és kisimítja a bőrt, serkenti a mikrokeringést. Kitakarítja az 
eltömődött pórusokat. Figyelemreméltóan jó összehúzó hatású. 
Thermál gyógyvíz - Lassítja bőrünk öregedési folyamatait, mivel 
fokozza a sejtek megújulását, erősíti a kötőszövetet és ásványosítja a 
bőrt.

Olajak: Feketecsalánmag olaj - A csalán magja gazdag a gyulladás-
csökkentő és vitaminszerű esszenciális zsírsavakban. Ilyen a linol, a 
linolén, és az arahidrosav. Kendermagolaj - A vitaminok (A-, B1-, B2-, 
B3-, B6-, C-, D- és E-vitamin), ásványi anyagok (kálium, kalcium, vas, 
magnézium) és enzimek ilyesfajta “koktélja” az egyik legértékesebb 
növényi olajjá emeli a kendermagolajat. Gyulladásellenes és 
regeneráló hatású. Természetes sunblocker és fényvédő. Neem olaj - 
Nagy koncentrációban tartalmaz antibakteriális és gyulladáscsök-
kentő hatású összetevőket. Segíti a gyulladt bőr gyógyulását. 
Sáfrányos szeklice olaj - A magas linolsavtartalom könnyűvé teszi az 
olajat, mely így kevésbé zsírozó és nem filmképző hatású. Gyorsan, 
de nem igazán mélyen szívódik be a bőrbe. Ezek a tulajdonságok a 
zsíros bőr ápolására teszik alkalmassá ezt az olajat. Ribizli olaj - 
Tömény, gazdag, tápláló olaj, a bőrre regeneráló, élénkítő hatást 
gyakorol.  Rizsolaj - A rizsolaj érdekes összetételű olaj, egyesíti a 
fitoszterolokat, karotenoidokkal, az oryzanolt a ferolsavval. Kivétele-
sen jó antioxidáns, regeneráló.

Növényi kivonatok: Cickafark kivonat - Fertőtlenítő, gyulladást 
csökkentő, nyugtató és enyhe összehúzó hatású. Édesgyökér 
kivonat - Gyulladásgátló, baktériumölő, szerkezetjavító, méregtelení-
tő, nyálkahártyanyugtató és bőrjavító hatású. Fűzfakéreg kivonat - 
Összehúzó hatású, tágpórusú bőrökre. Vérzéscsillapító, gyulladás-
csökkentő és fertőtlenítő. Illatos ibolya kivonat - Nyugtató és 
fertőtlenítő hatású. Jótékonyan hat a problémás bőrre. Kamillavirág 
kivonat - Valódi kamilla. Antiallergikus, nyugtató, gyulladáscsökken-
tő hatású. Körömvirág kivonat - Nyugtató, sebgyógyító, gyulladás-
csökkentő és fertőtlenítő hatású.  Bőrhidratáló és feszesítő hatású. 
Macskakarom kivonat - Una de Gato - Antioxidáns, antimikrobiális 

és gyulladáscsökkentő hatású. A bőrt érő kedvezőtlen környezeti 
hatások kivédésében, a bőr öregedési folyamatainak lassításában, 
illetve a fertőzések nyomán kialakult és gyulladással járó kórfolyama-
tok kezelésében kiváló. Mályva kivonat - Szelíd hatóanyag, mely 
hidratál, nyugtatja a vőrt és védi a gyulladásoktól. Rozmaring 
kivonat - Erőteljes antioxidáns, mikróbaölő és gyulladásgátló 
tulajdonságokkal rendelkezik. Tengeri alga kivonat - Bőrtisztító, 
faggyúműködés szabályozó hatóanyag. Tigrisfű kivonat - Bőrszövet 
regeneráló, ránctalanító és feszesítő hatású. Tölgyfakéreg kivonat - 
A bőr ereit összehúzza, edzi. Gyulladáscsökkentő és hámosító 
hatású. Serkenti a fibroblaszt sejteket, ezáltal az új sejtképződés 
fokozódik. Hámképző és gyulladáscsökkentő. Zöld tea kivonat - 
Lassítja a bőr természetes öregedését, kiváló antioxidáns. Gátolja a 
bőr kollagénállományának lebomlását. Zsálya kivonat - Bőrerősítő, 
baktericid hatású és csillapító szer. Fiatalosan tartja a bőrt és 
szabályozza a faggyúkiválasztást.
 
Aromaterápiás illóolajok: Borsmenta olaj - Antiszeptikus, hűsítő, 
frissítő és gyulladás csökkentő hatású. Élénkíti a vérkeringést, segít 
a száraz bőr egészségtelen fakóságának megszüntetésében. 
Cédrusfa olaj -  Nyugtató és gyulladáscsökkentő hatású. 
Normalizálja a faggyútermelődést. Citromfű olaj - Gyulladás gátló, 
antivirális, antibakteriális, pórusösszehúzó és tonizáló hatású. 
Levendula olaj - Serkenti a bőr anyagcsere folyamatait és elősegíti 
táplálását. Bőrnyugtató, bőrregeneráló tulajdonságú. Nárdus olaj - 
Gyulladáscsökkentő és antibakteriális hatású. Nemesbabér olaj - 
Széles spektrumú baktériumölő és gombaölő tulajdonságú. Jó 
fájdalomcsillapító, fellazítja, puhítja a bőrt és kitisztítja a pórusokat. 
Hipoallergén tulajdonsága miatt minden bőrtípusra használható. 
Pacsuli olaj - Antiszeptikus hatású. Élénkíti a sejtfejlõdést, feszeseb-
bé teszi, egyúttal erősíti a testszöveteket és gyorsítja a sebek 
gyógyulását. Rózsafa olaj - Bőrregeneráló, erőteljesen csökkenti a 
ráncosodást és a szem körüli szarkalábakat. Kiegyensúlyozza a 
zsíros és a száraz bőrt is. Megnyugtatja az érzékeny és gyulladt bőrt. 
Teafa olaj - Rendkívül hatékony fertőtlenítõ. Enyhít a bőrbetegségek 
mértékén, elősegíti a sebek gyógyulását. Télizöld olaj - A rendkívül 
magas metilszalicilát tartalmának köszönhetően kiváló gyulladás-
csökkentő és fájdalomcsillapító hatású. Zöld mirtusz olaj - Frissítő, 
antiszeptikus és összehúzó hatású. Jó tónusjavító, hatékony a zsíros 

bőr ápolásában. Vetiver olaj - Kiegyensúlyozza a faggyúmirigyek 
működését. Nyugtatólag hat a gyulladt bőrre és védi a bőr 
rugalmasságát.

Speciális hatóanyagok: Allantoin - A fekete nadálytő gyökeréből 
kivont hatóanyag .Serkenti a sebgyógyulást, hámosító, bőrnyugtató 
és szerkezetjavító hatású hatóanyag. Hozzájárul a kollagéntermelő-
déshez. Bambuszpor - Mattosítja a bőrt, felszívja a felesleges 
faggyút. A bőrt ásványosítja, feszesíti, selymes, bársonyos 
tapintásúvá teszi. D-Panthenol - Bőrazonos hatóanyag, provitamin. 
Elősegíti a sejtnövekedést, erőteljes hidratáló és gyulladáscsökkentő 
hatású. Csillapítja az irritált bőrt. Fényvédő komplex - A jelenlegi 
legmodernebb és legbiztonságosabb fizikai fényvédő technológia. 
Ghanai fekete szappan - Az afrikai fekete szappan Ghanában, 
hagyományos módszerrel  és teljesen természetes alapanyagokkal 
készül. A fő alkotói: pálma olaj, pálma mag olaj, kakaóvaj, shea vaj, 
banán levél és utilapu levél. Kiváló tisztító még a legérzékenyebb 
bőr számára is. Ichtyiol - Az ichtiol nem más, mint az ichtiolitok 
száraz lepárlásából nyert "illóolaj". Rendkívül jó faggyúmirigy 
szabályozó és sebgyógyító. Gyulladásgátló, hámképző, fertőtlenítő, 
érösszehúzó és nyugtató hatóanyag. Niacinamid - A B3 vitamin 
erősíti a bőr természetes védőgátját. Feljavítja a bőr tónusát, 
víztartalmát és kinézetét. Szabályozza a faggyúmirigyek működé-
sét. Gyulladáscsökkentő hatású és csökkenti a hiperpigmentációt. 
Növényi glicerin - Bőrazonos ható és segédanyag. A glicerin segít a 
bőr nedvességtartalmának megőrzésében és védi a bőrt a 
kiszáradástól. Parsun - Növényi eredetű féyvédő, egy fahéjsav 
észter. Véd a nap káros sugaraitól. Spirulina alga - Serkentő, 
szövetregeneráló, rugalmasító és tisztító hatású. Serkenti a mikroke-
ringést a bőrben. Tejsav - Bőrazonos hatóanyag. A szőlőcukor 
fermentálásával nyert természetes sav. Fiatalítja a bőrt, fokozza a 
kollagénszintézist, halványítja a bőrelszíneződéseket és szelíd 
hámlasztó. Zöld agyag - Rendkívüli tisztító, gyulladáscsökkentő és 
méregtelenítő hatású. Vitamin E -  Az egészséges bőr titka a 
megfelelő mennyiségű E-vitamin. Fényvédő hatású,  véd a káros 
sugaraktól. Fontos szerepe van a szabadgyökök kialakulásának 
megakadályozásában. Vérbőséget idéz elő, így fokozza a bőr 
anyagcseréjét, regeneráló és hámképző hatását. Gyulladáscsökken-
tő és gátolja az öregedést. Természetes tartósítószer. 

Összetevők

PURIFYING face cleaner
Regeneráló arctisztító gél 

A természetes fekete szappan mélytisztító hatása 
révén kiválóan tisztítja a pórusokat. Gyengéden 
távolítja el az elhalt hámréteget, anélkül hogy az 
arcbőrt kiszárítaná. Stabilizálja a bőr ph-ját és 
hidratálja a mélyebb rétegeket. Hatását az 
antiszeptikus, gyulladáscsökkentő és pórusössze-
húzó növényi összetevők, hatóanyagok teszik 
teljessé. 

Ghanai fekete szappan - Borsmentavíz - Rozmaringvíz 
Thermál gyógyvíz - Növényi Glicerin - Neem olaj - Ichtiol  
Tiszta só - Növényi emulgeátor - Növényi hidratáló tenzid 
Aloe vera por - Télizöld olaj - Borsmenta olaj - Teafaolaj  
Cédrusfaolaj - Rozmaring olaj - Xantán gumi

PURIFYING toning water            
Regeneráló arcvíz a tiszta bőrért

Az arcápolás második lépéseként előkészíti a 
bőrt a következő programra, mely lehet az 
éjszakai vagy nappali ápolás. Nyugtató, fertőtle-
nítő és gyulladáscsökkentő hatású hatóanyago-
kat tartalmaz - ideális a kombinált, problémás és 
tágpórusú  bőr ápolására. Összetevői pórusösz-
szehúzó tulajdonságúak és látványosan javítják a 
bőrképet. 

Rozmaringvíz - Levendulavíz - Thermál gyógyvíz - Zöld tea 
kivonat - Uborka kivonat - Almaecet - Panthenol - Fűzfakéreg 
kivonat - Zöld tea kivonat -Emblicia kivonat - Neem olaj  
Lecithin - Aloe vera por - Tiszta só - Növényi AHA  Rozmaring 
olaj - Levendulaolaj - Télizöld olaj

PURIFYING oilserum          
Regeneráló olajszérum a tiszta bőrért 

Gyorsan felszívódó, nem komedogén olajszérum 
koncentrált hatóanyagai a bőr mélyebb rétegei-
ben fejtik ki antiszeptikus, gyulladáscsökkentő 
hatásukat. Gyógynövény összetevői regenerálják, 
gyógyítják a  bőrt és kiegyensúlyozzák annak 
faggyútermelődését, a pórusok kitisztulnak. Nem 
hagy zsíros érzetet a bőrön.

Sáfrányos szeklice olaj - Fekete csalánmagolaj - Borágó olaj  
Fekete kömény olaj - Ribizli olaj - Neem olaj - Rizsolaj - Illatos 
ibolya kivonat - Körömvirág kivonat - Mályva kivonat - Acmel-
la kivonat - Rózsafa olaj - Zöld mirtusz olaj - Vetiver olaj - Roz-
maring kivonat - Vitamin E 

PURIFYING cream gel         
Regeneráló krémgél a tiszta bőrért

Könnyű, gyorsan felszívódó krém, mely alkalmas 
az arcbőr nappali és éjszakai ápolására. Olajkom-
ponense nem komedogén és gyógyító összetevő-
ket tartalmaz. Faggyúműködést szabályozó növé-
nyi hatóanyagai révén gondoskodik a megfelelően 
hidratált, matt és tiszta bőrfelület eléréséről. Ható-
anyagkomplexe gyulladáscsökkentő, fertőtlenítő 
és bőrkiegyensúlyozó hatású. SPF 15+, PPD 10

Rozmaringvíz - Fekete csalánmagolaj - Sáfrányos szeklice 
magolaj - Neem olaj - Rizsolaj -  D-Panthenol - Niacinamide 
Vitamin B3 - Fűzfakéreg kivonat - Rozmaring kivonat  - Zsálya 
kivonat - Zöld tea kivonat - Tigrisfű kivonat - Kamillavirág kivo-
nat - Illatos ibolya kivonat - Körömvirág kivonat  - Anatto kivo-
nat - Allantoin - Bambusz por - Spirulina alga - Télizöld olaj  
Teafaolaj - Növényi emulgeátor - Fényvédő komplex - Xantán 
gumi - Tejsav - Citomfűolaj - Borsmenta olaj - Vitamin E 

PURIFYING gel              
Regeneráló gél a tiszta bőrért

Az olajmentes regeneráló gél a különleges 
antiszeptikus hatású gyógynövénykompozició 
által hatékony ápolást nyújt a gyulladásra hajla-
mos, érzékeny bőrnek. Mineralizáló, gyulladás-
csökkentő, összehúzó hatású összetevői erősítik, 
gyógyítják és tisztítják a bőrt. Regeneráló, építő 
összetevői selymessé, simávává teszik azt. Alkal-
mas a nappali és éjszakai bőrápolásra egyaránt. 
SPF 15+, PPD 10

Rozmaringvíz - Thermál gyógyvíz - Allantoin - Panthenol  Spi-
rulina alga - Rozmaring kivonat - Zöld tea kivonat - Tigrisfű 
kivonat - Mályva kivonat - Fűzfakéreg kivonat - Tölgyfakéreg 
kivonat - Rozmaring kivonat - Niacinamide-Vitamin B3  
D-Panthenol - Xantán gumi - Növényi emulgeátor - Fényvédő 
komplex - Télizöld olaj - Teafaolaj - Nemesbabér olaj - Bors-
menta olaj - Tejsav Vitamin E - Vitamin C 

A következő kozmetikai irányelvek szerint készítjük kozmetikai termékeinket:

Készítményeink 100%-ban hatékony összetevőkből állnak.

A drHazi kozmetikumokban levő különleges növényi olajok, hidrolizátumok, kivonatok, a növényekből 
kivont koncentrált hatóanyagok, aromaterápiás illóolajkombinációk, és a hightech bőrazonos hatóanyagok 
mind a bennünk levő szépséget támogatják. Ezek nagyon magas rezgésű anyagok igazi gyógyító erővel. 

Elköteleztük magunkat a tisztaság és a kompromisszumok nélküli legmagasabb minőségi követelmé-
nyek mellett.

NATUR - Természetes
Élet, az életből lehet. Ezért 
kozmetikumaink összete-
vői teljes mértékben ter-
mészetes eredetűek, és kü-
lönösen gyengédek az em-
berhez és a környezethez. 

SKINIDENTIC - Bőrazonos
Alapját főként a bőrt felépí-
tő természetes anyagok 
adják, melyeket biotechno-
lógiai folyamatokkal állíta-
nak elő. Mindent megad a 
bőrnek amire szüksége van. 
Az ilyen termékek használa-
ta során a bőrkép láthatóan 
és érezhetően javul, a bőr 
védelmi funkciói helyreáll-
nak és a bőrproblémák el-
tűnnek. 

CURE - Gyógyító
A gyógynövényes balzsa-
mok, tinktúrák és aromate-
rápiás olajok hatékony al-
ternatívái  a kémiai úton 
előállított gyógyszereknek 
a kozmetikában is. Haszná-
latukkal jó eredmények ér-
hetőek el a bőrproblémák, 
bőrirritáció és az akut bőr-
betegségek kezelésében. 
Évszázadok titkai bonta-
koznak ki ezen hatóanya-
gok által.

 100%
   natural


