Marka Seaweex

®

Marka Seaweex to pierwsze w Polsce naturalne kosmetyki wyprodukowane z ręcznie zbieranych
irlandzkich wodorostów. Morze Irlandzkie położone między wyspami Irlandią i Wielką Brytanią,
łączy się z głębiami Oceanu Atlantyckiego i w swoich najczystszych wodach, kryje drogocenne skarby
pełne wartościowych składników i minerałów. Irlandia od lat szczyci się doskonałym mikroklimatem
i cudowną, zieloną roślinnością. Właśnie z tego morza, z tej pięknej zielonej wyspy ręcznie
wydobywamy organiczne wodorosty, które używamy do produkcji naszych ekskluzywnych kosmetyków
Seaweex. Wodorosty to flora mórz i oceanów, są jednym z najcenniejszych skarbów morza.
Stworzyła je sama matka natura! Ostatnio świat poszukuje właśnie takich produktów, bez sztucznych
modyfikacji, parabenów i perfum.

Bliżej natury się nie da!
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Nasza Filozofia
Filozofia naszej firmy oparta na naturze,
pragnie zaoferować Twojej skórze najwyższej
jakości produkty. Głównymi składnikami
kosmetyków i zabiegów Seaweex są wodorosty
morskie Fucus Serratus i Laminaria Digitata.

Fucus Serratus
Fucus Serratus to roślina o bardzo cennych
i odżywczych właściwościach, która gromadzi
w sobie niezliczoną ilość drogocennych
minerałów i witamin. Wodorosty morskie
są najstarszą formą życia na ziemi.
Nie produkują one korzeni, kwiatów
ani owoców, natomiast wchłaniają
niezliczone ilości organicznych
składników odżywczych.

Irlandzka tradycja
W Irlandii popularne są zabiegi lecznicze
i kosmetyczne przy użyciu naturalnych
wodorostów. Już kilkadziesiąt lat temu
Irlandia słynęła z nadmorskich miejscowości,
które szczyciły się kąpielami SPA
w wodorostach. Regularne kąpiele
w morskich wodorostach działały leczniczo,
jako środek uśmierzający na artretyzm,
reumatyzm, wzmacniający serce oraz inne
dolegliwości.
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Skladniki aktywne zawarte
®
w kosmetykach Seaweex
Fucus Serratus (Morszczyn Pilkowany)
Algi morskie, glony, warzywa morskie... ukryte pod tymi różnymi nazwami rośliny rosnące w wodach mórz
i oceanów. Wodorosty to potoczna nazwa roślin wodnych, dziko rosnących, o miękkich ciałach. Bogate w witaminy,
błonnik i składniki mineralne są wysoko cenione w branży kosmetycznej. Jako rośliny wolno rosnące wodorosty morskie
objęte są bardzo rygorystycznymi zasadami zbierania, tak pod kątem jakości zbioru jak i kryteriów ochrony środowiska,
a następnie ich przechowywania i przetwarzania. Nasi wytrawni zbieracze wodorostów Fucus Serratus wyznaczają
wybrzeża Irlandii z dala od ośrodków przemysłowych, gdzie zanieczyszczenia chemiczne mogą obniżyć jakość roślin
pod i nad wodą, co ma wielki wpływ na poławiany przez nich produkt. Jak w przypadku wszystkich roślin, nie tylko tych
dziko rosnących, także jakość wodorostów uwarunkowana jest przez najróżniejsze czynniki środowiskowe: temperatura
wody, prądy morskie, przypływy i odpływy morza, nasłonecznienie czy fale morskie - wszystko to ma olbrzymi wpływ
na jakość oraz właściwości wodorostów. Nasze rośliny morskie zbierane są wczesną wiosną kiedy mają wyjątkową
ilość wartości odżywczych i mineralnych dla naszej skóry, co czyni je towarem luksusowym. Wodorosty morskie są
gotowym kosmetykiem, ponieważ nie wymagają specjalnego przetwarzania. Suszenie alg nie powinno odbywać się
na słońcu, gdyż wówczas tracą one sporo swoich cennych właściwości. Posiadamy wyspecjalizowany proces suszenia
alg - liofilizację, która odbywa się w temperaturze poniżej 0ºC. Co pozwala zachować 100% aktywność biologiczną
i składniki odżywcze jak w świeżo zebranych roślinach.
Fucus Serratus i jego najcenniejsze właściwości:
- zawiera bardzo dużą ilość drogocennych minerałów,
witamin oraz składników odżywczych,
- przywraca skórze równowagę hydrolipidową,
- wzmacnia i regeneruje strukturę kolagenową skóry,
- nawilża i ujędrnia skórę,
- zapobiega utracie wody,
- łagodzi podrażnienia,
- wygładza skórę, zwiększa jej elastyczność, działając
przeciwzmarszczkowo,
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-w
 spomaga redukuje cellulitu i poprawia
napięcie skóry,
-o
 dświeża i odżywia skórę nadając jej piękny
rewitalizujący wygląd,
- stymuluje procesy odnowy naskórka,
- s powalnia oznaki starzenia oraz poprawiają
strukturę komórek skóry, nadając jej drugą młodość.

Fucus Serratus Seaweed Bath
Luksusowa odnowa biologiczna SPA dla Twojej skóry
Podaruj swojej skórze wyjątkową pielęgnację SPA, dzięki kąpielom w naturalnych, ręcznie
wyławianych irlandzkich wodorostach.
Moczenie suszonych wodorostów w gorącej wodzie, pozwala uwolnić roślinne żele alginianu
i minerałów. Jest to irlandzka tradycja, stosowana od pokoleń. Fucus Serratus zawiera bogactwo
witamin i minerałów (jod, miedź, brom, wapń, cynk, fukoidynę, laminarynę). Kąpiele w wodorostach
działają detoksykująco, usuwając szkodliwe związki chemiczne oraz metale ciężkie z naszego organizmu. Wspomagają leczenie chorób, takich jak: nadciśnienie, reumatyzm, artretyzm, choroby serca
i niedoczynność tarczycy. Jod zawarty w naszych wodorostach ma istotny wpływ na tarczycę – reguluje metabolizm organizmu. Oleje zawarte w liściach wodorostów działają silnie nawilżająco, tonizują,
wygładzają i odmładzają skórę. Działają również regenerująco, antystresowo i relaksacyjnie.
Fucus Serratus zwiększa działanie metaboliczne komórek, stymuluje przemianę materii i przyczynia się do
usuwania złogów tłuszczu, dając doskonałe wyniki
w zwalczaniu otyłości. Wspomaga również redukcję
cellulitu i poprawia napięcie skóry.
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Olejek ze slodkich migdalow
Olejek dobrze radzi sobie z szorstką, napięta skórą i łamliwymi, przesuszonymi włosami. Ceniony jest przede wszystkim za swoje właściwości nawilżające. Odróżnia go mnogość zastosowań i szybka wchłanialność.
Za działanie olejku odpowiadają zawarte w nim sole mineralne, proteiny, magnez oraz witaminy z grupy A, E, D, B. Łatwo się rozsmarowuje
i szybko wchłania, przywraca skórze blask,usuwa martwe komórki i dogłębnie
nawilża, łagodzi podrażnienia oraz spowalnia oznaki starzenia.

Arganowe komorki macierzyste
Poprawiają witalność i żywotność komórek macierzystych skóry właściwej oraz
regulują ich prawidłową regenerację. Aktywują działanie komórek skóry właściwej, pobudzając je do produkcji białek podporowych skóry: kolagenu i elastyny. Zwiększają jędrność, elastyczność i gęstość skóry. Redukują głębokość
zmarszczek, w tym tzw. kurzych łapek wokół oczu (poprawa o 26%). Stymulują
regenerację skóry, przeciwdziałając przedwczesnemu starzeniu się.

Potrojny kwas hialuronowy 1,5%
Składnik o silnym działaniu nawilżającym, łagodzącym, gojącym, stymulującym
regenerację i formowanie się nowych komórek skóry. Nowa wersja trzech uzupełniających się w działaniu typach kwasu hialuronowego:
• 0.5% Kwas hialuronowy wielkocząsteczkowy HMW - (1.0-1.8MDa) - tworzy
na powierzchni skóry warstwę ochronną, która zapobiega utracie wody.
• 0.5% Kwas hialuronowy małocząsteczkowy LMW - (100,000-400,000Da)
• 0.5% Kwas hialuronowy małocząsteczkowy o ultra niskiej wielkości cząsteczek ULMW - (poniżej 10 kDa)
Działają silnie nawilżająco w głębokich warstwach skóry. Wykazują działanie przeciwzmarszczkowe, wpływają bowiem na produkcję naturalnego kwasu
hialuronowego w skórze. Hamują rozkład kolagenu oraz pełnią funkcję silnych
antyoksydantów, zwalczając niszczące skórę wolne rodniki.

Ceramidy
Ceramidy (substancje tłuszczowe – sfingolipidy) są naturalnym składnikiem lipidów
skóry, stanowią główny składnik spoiwa wypełniającego przestrzenie międzykomórkowe w warstwie rogowej naskórka. Stanowią one „cement” międzykomórkowy naskórka, zabezpieczający go z jednej strony przed utratą wody, a z drugiej
– przed szkodliwymi wpływami zewnętrznymi.
Ceramidy w naszych kosmetykach, pomogą skórze w przebudowaniu bariery lipidowej. Zamiast jedynie dostarczać skórze z zewnątrz substancje natłuszczające,
które tylko doraźnie i powierzchniowo nadrabiają brak wytwarzanych przez skórę
lipidów, pobudzą do samodzielnej ich produkcji.

Ekstrakt z zielonej herbaty
W kosmetyce ekstrakt z zielonej herbaty stosowany jest do pielęgnacji cery zanieczyszczonej, suchej, tłustej i trądzikowej. Zielona herbata bogata jest w garbniki,
alkaloidy, witaminy z grupy B, witaminy K, C, P oraz sole mineralne. Sprawdza
się znakomicie przy problemach z kruchością naczyń, podrażnieniach i poparzeniach słonecznych. Działa regenerująco, tonizująco, hamuje rozwój stanów
zapalnych. Ekstrakt z zielonej herbaty jest stosowany w kosmetykach anti aging,
antycellulitowych, tonizujących, przeciwzmarszczkowych, przeciwtrądzikowych.
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Ekstrakt z aloesu
Aloes głęboko i bardzo szybko wnika w tkanki - wchłania się 4 razy szybciej niż
woda - a ponadto zapewnia utrzymanie prawidłowego nawodnienia skóry przez
długi czas. Oczyszcza, ujędrnia i regeneruje naskórek oraz poprawia miejscowe
krążenie krwi. Dostarcza antyoksydanty pomagające zwalczać wolne rodniki odpowiedzialne za starzenie się skóry. Ma naturalne filtry chroniące skórę przed
szkodliwym działaniem promieniowania UV.
Zawiera enzymy przyśpieszające regenerację naskórka oraz aloektynę,
działającą przeciwzapalnie. Aloes aktywizuje fibroblasty (komórki tkanki łącznej) odpowiedzialne za gojenie się skóry i błon śluzowych. Poza
tym ma działanie antyseptyczne, a dodatkowo łagodzi ból, swędzenie
i obrzęk w miejscu zranienia.

D-pantenol
Stymuluje regenerację komórek i wspomaga naturalną warstwę wodno-lipidową, dzięki czemu skóra staje się wygładzona, elastyczna i ma zdrowy, świeży wygląd. Kosmetyki
z d-pentanolem sprawdzają się także w przypadku różnego rodzaju podrażnień
spowodowanych wysuszeniem skóry, jej nadmiernym rogowaceniem, otarciami,
poparzeniami (np. słonecznymi) i usuwaniem owłosienia – skutecznie łagodzą
pieczenie i świąd, przyspieszają gojenie oraz nawilżają podrażnioną skórę.

Alantoina
Wykazuje właściwości intensywnie nawilżające, kojące, regeneracyjne, przeciwzapalne oraz ściągające. Łagodzi zaczerwienienia, zmniejsza pieczenie,
wygładza i zmiękcza naskórek, wykazuje także działanie antyoksydacyjne.
Alantoina łagodzi objawy łuszczycy, jest skuteczna w łagodzeniu wszelkich
zmian na skórze, eliminuje niepożądane skutki występujące na skórze spowodowane używaniem różnego rodzaju detergentów. Kosmetyki na bazie alantoiny
polecane są w przypadku drobnych skaleczeń, powierzchniowych oparzeń,
podrażnień, zrogowaciałej skóry, blizn, w przypadku skóry wrażliwej, również
dla cery problematycznej trądzikowej.

Olejki eteryczne zawarte w kosmetykach Seaweex®
Olejek lawendowy
Ma działanie odkażające, antybakteryjne, przeciwgrzybiczne. Stosuje się go
przy chorobach skórnych, takich jak stany zapalne i podrażnienia, rany i odparzenia, egzemie, trądziku, wągrach, opryszczce, rozstępach skórnych, łupieżu
suchym, wypadaniu włosów, łysieniu, starzeniu się skóry, nadmiernej potliwości,
ukąszeniach owadów, potówkach, infekcjach grzybiczych, łuszczycy. Jest jednym
z najcenniejszych środków do walki z trądzikiem. Ma również zastosowanie
w usuwaniu bólu mięśni i bólów reumatycznych.

Olejek ylang-ylang
To jeden z naturalnych olejków eterycznych stosowanych w aromaterapii. Ma on właściwości antyseptyczne i uspokajające, stosowany jest
w leczeniu depresji i łojotoku. Jest również znanym afrodyzjakiem. Uzyskuje się go
w procesie destylacji świeżych kwiatów z drzewa ylang-ylang (botaniczna nazwa
Cananga Odorata), rosnącego w lasach deszczowych wysp Pacyfiku, Indonezji,
Filipin, Jawy, Sumatry i Polinezji. Ekstrakt ten znalazł zastosowanie w przemyśle
kosmetycznym.
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Olejek kolendrowy
Działa stymulująco, przeciwzapalnie, rozkurczowo, wykrztuśnie i antyseptycznie.
Łagodzi zmęczenie fizyczne, napięcia nerwowe, bóle reumatyczne.
Pomaga podczas zmęczenia fizycznego, stresu, zatruć pokarmowych, braku apetytu, a także w trądziku, wągrach, wypryskach, w oparzeniach i odmrożeniach.

Olejek paczulowy
Powoduje przypływ naturalnej energii, łagodzi zmęczenie, pobudza kreatywność,
poprawia koncentrację, działa relaksacyjnie. Olejek Paczulowy poprawia stan
skóry trądzikowej.
Skuteczny przy alergicznym zapaleniu skóry, zapaleniach na tle neurohormonalnym, infekcjach grzybiczych. Usuwa nadmiar płynów z tkanek, jest stosowany przy
leczeniu cellulitu. Podciąga ujędrnia zwiotczałą skórę po odchudzaniu.

Olejek bergamotkowy
Olejek z bergamotki stosuje się w leczeniu stresu, ponieważ ma działanie uspokajające, daje uczucie zrelaksowania i poczucie szczęścia. Stosowany jest
w różnych rodzajach zakażeń, w tym zakażeń skóry, takich jak łuszczyca, trądzik,
owrzodzenia czy egzemy. Ma działanie antyseptyczne.

Olejek geraniowy
Olejek Geranium stosowany na skórę poprawia mikrocyrkulację krwi i limfy,
co sprzyja lepszemu oczyszczaniu organizmu z toksyn oraz zmniejsza obrzęk
tkanek skutkujący powstawaniem cellulitu. Posiada także właściwości antyseptyczne, ściągające, przeciwtrądzikowe. Dzięki właściwościom antyseptycznym
i ściągającym oraz właściwościom wzmacniającym tkankę łączną sprzyja gojeniu się ran, łagodzi stany zapalne, pielęgnuje blizny.

Olejek gozdzikowy
Ze względu na swoje właściwości antyseptyczne, olejek goździkowy jest skutecznym
i bezpiecznym środkiem w leczeniu wszelkich ran, skaleczeń, infekcji grzybiczych,
stłuczeń, potówek oraz innych urazów. Obecne w olejku przeciwutleniacze eliminują wolne rodniki, które wywołują liczne schorzenia skórne.
Olejek goździkowy jest naturalnym afrodyzjakiem, dzięki czemu dodatkowo działa antystresowo i relaksacyjnie.
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Linia luksusowych kosmetyków i zabiegów Seaweex to marka opracowana
przez ekspertów, oparta na unikalnej recepturze, z wykorzystaniem najlepszych
naturalnych składników: ekstraktu z ręcznie wyławianych wodorostów irlandzkich
Fucus Serratus, arganowych komórek macierzystych (PhytoCellTec Argan), kwasu
hialuronowego, ceramidów, aloesu, zielonej herbaty, pantenolu, alantoiny oraz
naturalnych olejków eterycznych.

Kosmetyki Seaweex, dzięki wysokiej zawartości ekstraktu z ręcznie wyławianych wodorostów irlandzkich, posiadających certyfikat organic, wspomagają:
• stymulację fibroblastów do syntezy kolagenu i elastyny, powodując widoczny wzrost gęstości skóry,
• odbudowę i regenerację zerwanych włókien kolagenowych wskutek destrukcyjnego działania promieni UV,
• posiadają zdolność do napinania skóry, rozjaśniania cery i kojenia podrażnień,
• przywracają skórze równowagę hydrolipidową, intensywnie nawilżają,
• skóra staje się jedwabiście wygładzona i napięta, zminimalizowane są drobne zmarszczki,
• działają również leczniczo na skórę problematyczną, trądzikową,
• cera jest rozświetlona, promienna i głęboko nawilżona.
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Luksusowe produkty Seaweex

®

Krem na dzien Happy Day
Nawilżający i odmładzający krem do twarzy dla najbardziej wymagających. Zawiera najcenniejsze morskie minerały, pozyskiwane z organicznego
ekstraktu z ręcznie zbieranych irlandzkich wodorostów (Fucus Serratus) oraz
naturalne olejki eteryczne. Dodatkowo posiada w swoim składzie kwas hialuronowy, arganowe komórki macierzyste (PhytoCellTec Argan), witaminę E
oraz drogocenne ceramidy.
Krem dzięki wysokiej zawartości morskich wodorostów, posiada przeciwutleniacze odbudowujące kolagen. Głęboko nawilża oraz odżywia skórę
wyraźnie zmniejszając objawy starzenia nadając jej zdrowy i piękny wygląd.
Doskonały na każdy dzień, szczególnie polecany dla skóry delikatnej
i wrażliwej, idealnie nadaje się pod makijaż.
Składniki/Ingredients: Aqua, Isostearyl Isostearate, Triethylhexanoin, Isohexadecane, Butylene Glycol, Steareth-2,
Steareth-21, Myristyl Lactate, Glycine Soja (Soybean) Seed Extract, Hydroxyethyl Acrylate/Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer, Cyclopentasiloxane, Prunus Amygdalus Dulcis (Sweet Almond) Oil, Methyl Methacrylate
Crosspolymer, Fucus Serratus Extract, Glyceryl Stearate, PEG-100 Stearate, Phenoxyethanol, Cananga Odorata Flower
Oil, Coriandrum Sativum (Coriander) Seed Oil, Pogostemon Cablin Oil, Citrus Aurantium Bergamia (Bergamot) Oil,
Pelargonium Graveolens Oil, Eugenia Caryophyllus Oil, Lavandula Angustifolia Oil, Sodium Hyaluronate, Ceramide
NG, Argania Spinosa Callus Culture Extract, Isomalt, Lecithin, Tocopherol Acetate, Ethylhexylglycerin, Tetrasodium
EDTA, Sodium Benzoate, Triethanoloamine, Citral, Eugenol, Benzyl Salicylate, Geraniol, Linalool, Benzyl Benzoate.
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50 ml

Serum My Desire
Ekskluzywne serum do twarzy My Desire jest doskonałą kompozycją naturalnych olejków eterycznych oraz organicznych, ręcznie zbieranych irlandzkich wodorostów (Fucus Serratus), które mają znakomity wpływ na naszą skórę. Głęboko ją
nawilżają i odżywiają, dostarczając drogocennych morskich minerałów. Głównym
zadaniem serum jest zapobieganie oznakom starzenia.
Składniki aktywne: kwas hialuronowy, arganowe komórki macierzyste
(PhytoCellTec Argan), które odbudowują kolagen, działają przeciwzmarszczkowo,
wyraźnie napinają i wygładzają naszą skórę.
Dodatkowo zawarte w serum ekstrakty z aloesu i zielonej herbaty dostarczają
skórze mnóstwo witamin A,C i E oraz poprawiają jej blask, pozostawiając uczucie
świeżości.
Idealne dla każdego rodzaju skóry, szczególnie do skóry alergicznej
i wrażliwej.
Składniki/Ingredients: Aqua, Butylene Glycol, Fucus Serratus Extract, Methylpropanediol, Panthenol, Phenoxyethanol, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Sodium Hyaluronate, Ethylhexylglycerin, Cananga Odorata Flower Oil, Coriandrum Sativum (Coriander) Seed Oil, Pogostemon Cablin Oil, Citrus Aurantium Bergamia (Bergamot) Oil, Pelargonium
Graveolens Oil, Eugenia Caryophyllus Oil, Lavandula Angustifolia Oil, Glycerin, Argania Spinosa Callus Culture
Extract, Camellia Sinensis Leaf Extract, Aloe Barbadensis Leaf Juice, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate, Hydroxyethylcellulose, Sodium Acetate, Cellulose, Linalool, Eugenol, Limonene, Geraniol, Benzyl Benzoate, Benzyl Salicylate.

50 ml

Maska Seaweed Secret
Podaruj swojej skórze wyjątkową pielęgnację SPA, dzięki wyłącznie
naturalnym składnikom. Maska zawiera wysoko skoncentrowany, naturalny
ekstrakt z ręcznie zbieranych irlandzkich wodorostów (Fucus Serratus), posiadających mnóstwo drogocennych minerałów i składników odżywczych.
Seaweed Secret przywraca skórze równowagę hydrolipidową, nawilża, zapobiega utracie wody. Dzięki zawartości D-pantenolu (witamina B5)
oraz alantoiny, maska łagodzi podrażnienia i regeneruje wrażliwą skórę.
Dodatkowo maska zawiera kwas hialuronowy, który posiada moc wiązania wody w komórkach.
Doskonale wygładza skórę, zwiększa jej elastyczność, poprawia napięcie i działa przeciwzmarszczkowo.

50 ml

Składniki/Ingredients: Aqua, Butylene Glycol, Methylpropanediol, Panthenol, Fucus Serratus Extract, Hydroxyethyl
Acrylate/Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Phenoxyethanol, Hydrolyzed Glycosaminoglycans, Glycerin, Alcohol, Lecithin, Disodium Rutinyl Disulfate, Hydroxyproline, Sorbitol,
Magnesium Ascorbyl Phosphate, Tocopherol, Ascorbyl Palmitate, Glyceryl Stearate, Glyceryl Oleate, Polyglyceryl-3
PCA, Ethylhexylglycerin, Cananga Odorata Flower Oil, Coriandrum Sativum (Coriander) Seed Oil, Pogostemon Cablin
Oil, Citrus Aurantium Bergamia (Bergamot) Oil, Pelargonium Graveolens Oil, Eugenia Caryophyllus Oil, Lavandula
Angustifolia Oil, Allantoin, Citric Acid, Coceth-7, PPG-1-PEG-9 Lauryl Glycol Ether, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil,
,Triethanoloamine, Linalool.
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Zel oczyszczajacy Seaweed Nectar
Luksusowy żel oczyszczająco - myjący do twarzy, to doskonała kompozycja ręcznie zbieranych irlandzkich wodorostów Fucus Serratus oraz
naturalnych olejków eterycznych , które wspomagają procesy regeneracji
i regulacji pracy gruczołów łojowych. Niepowtarzalna formuła żelu oraz
zawartość delikatnych środków myjących, doskonale oczyszcza skórę
z nadmiaru sebum i zanieczyszczeń oraz skutecznie usuwa makijaż. Daje wyjątkowe uczucie odświeżenia i nawilżenia. Żel dzięki zawartości D-pantenolu
(witamina B5) oraz alantoiny, łagodzi podrażnienia i regeneruje wrażliwą skórę.
Seaweed Nectar nadaje skórze promienny wygląd, aksamitną miękkość i elastyczność, poprawia napięcie i działa przeciwzmarszczkowo. Idealnie przygotowuje skórę do aplikacji kosmetyków Seaweex.
Składniki/Ingredients: Aqua, Glycerin, Butylene Glycol, Polysorbate 20, Sodium Cocoamphoacetate, Fucus Serratus Extract, Gypsophila Paniculata Root Extract, Cananga Odorata Flower Oil, Pogostemon Cablin Oil, Citrus Aurantium
Bergamia (Bergamot) Oil, Coriandrum Sativum (Coriander) Seed Oil, Lavandula Angustifolia Oil, Eugenia Caryophyllus
Oil, Pelargonium Graveolens Oil, Allantoin, Panthenol, Glycereth-18, Glycereth-18 Ethylhexanoate, Acrylates/C10-30
Alkyl Acrylate Crosspolymer, Ethylhexylglycerin, Tetrasodium EDTA, Tromethamine, Citric Acid, Phenoxyethanol, Sodium
Benzoate, Eugenol, Benzyl Benzoate, Benzyl Salicylate, Citral, Geraniol, Limonene, Linalool, Citronellol, Citric Acid.

120 ml

Maska oczyszczajaca Seaweed Perfect Skin
Seaweed Perfect Skin to profesjonalna pielęgnacja cery tłustej, mieszanej
i wrażliwej.
Wyjątkowa kompozycja organicznych, ręcznie zbieranych irlandzkich wodorostów Laminaria Digitata oraz Fucus Serratus, dostarczy Twojej skórze mnóstwo
drogocennych minerałów i składników odżywczych. Naturalna glinka zielona,
glinka biała i olejki eteryczne doskonale oczyszczają skórę i pochłaniają nadmiar
sebum. Seaweed Perfect Skin posiada właściwości głęboko detoksykujące, antybakteryjne i ujędrniające. Działa leczniczo na skórę problematyczną, trądzikową,
ze skłonnością do zaskórników. Regularne stosowanie maski daje wspaniałe
efekty pielęgnacyjne w walce z trądzikiem oraz trwale poprawia kondycję skóry.
Naturalny skład maski, oparty na unikalnej recepturze, z wykorzystaniem najlepszych organicznych składników: algi, glinka zielona, glinka biała i naturalne olejki
eteryczne przywracają skórze równowagę hydrolipidową, intensywnie nawilżają,
poprawiają jej napięcie, elastyczność oraz wspomagają produkcję kolagenu,
działając przeciwzmarszczkowo.
Składniki/Ingredients: Aqua, Solum Fullonum, Glycerin, Kaolin, Magnesium Aluminium Silicate, Butylene Glycol,
Methyl Propanediol, Fucus Serratus Extract, Laminaria Digitata Powder, Panthenol, Xanthan Gum, Allantoin, Phenoxyethanol, Diazolidinyl Urea, Citric Acid, Ethylhexylglycerin, Cananga Odorata Flower Oil, Coriandrum Sativum (Coriander) Seed Oil, Pogostemon Cablin Oil, Citrus Aurantium Bergamia (Bergamot) Oil, Pelargonium Graveolens Oil,
Eugenia Caryophyllus Oil, Lavandula Angustifolia Oil, Eugenol, Linalool.
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250 g

Olejek My Sunshine
Doskonały, nawilżający olejek do ciała, jest intensywną mieszanką naturalnych olejków eterycznych, wyciągu z ręcznie zbieranych irlandzkich wodorostów (Fucus Serratus) oraz witaminy E. Poprawia elastyczność i jędrność suchej
skóry, dając jej prawdziwe ukojenie. Przywraca równowagę hydrolipidową,
nawilża i uelastycznia skórę. Dzięki naturalnym wodorostom, wykazuje również
działanie antycellulitowe i ujędrniające. Dodatkowo zawarty olejek z dzikiej
róży zawiera przeciwutleniacze, które spowalniają oznaki starzenia oraz poprawiają strukturę komórek skóry, nadając jej drugą młodość.
Składniki/Ingredients: Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil, Prunus Amygdalus Dulcis (Sweet Almond) Oil, Isoamyl
Laurate, Rosa Moschata Seed Oil, Tocopherol Acetate, Fucus Serratus Extract, Cananga Odorata Flower Oil, Coriandrum Sativum (Coriander) Seed Oil, Pogostemon Cablin Oil, Citrus Aurantium Bergamia (Bergamot) Oil, Pelargonium
Graveolens Oil, Eugenia Caryophyllus Oil, Lavandula Angustifolia Oil, PEG-8,Tocopherol, Ascorbyl Palmitate, Ascorbic
Acid, Linalool, Eugenol, Limonene, Geraniol, Farnesol, Benzyl Benzoate, Citral, Benzyl Salicylate, Citric Acid.

Peeling Shimmer Scrub

120 ml

Shimmer Scrub to wyjątkowy peeling do twarzy i ciała z ekstraktem z naturalnych wodorostów. Połączenie wyciągu z ręcznie zbieranych irlandzkich
wodorostów, naturalnych olejków eterycznych oraz pestek winogron i moreli,
daje efekt głębokiego złuszczania. Peeling usuwa warstwę rogową naskórka,
poprawia krążenie oraz ułatwia przenikanie składników aktywnych. Drogocenne minerały zawarte w morskich wodorostach działają również ujędrniająco,
wygładzająco, poprawiają napięcie i elastyczności skóry oraz wspomagają
redukcję cellulitu. Shimmer Scrub oprócz właściwości złuszczających, odświeża i odżywia skórę nadając jej piękny rewitalizujący, świeży wygląd.
Składniki/Ingredients: Aqua, Polyethylene, Glycerin, Sodium Laureth Sulfate, Cocamidopropyl Betaine, Triethanoloamine, Propylene Glycol, Polyquaternium-7, Butylene Glycol, Vitis Vinifera (Grape) Seed Powder, Prunus Armeniaca
(Apricot) Seed Powder, Fucus Serratus Extract, Cananga Odorata Flower Oil, Coriandrum Sativum (Coriander) Seed
Oil, Pogostemon Cablin Oil, Citrus Aurantium Bergamia (Bergamot) Oil, Pelargonium Graveolens Oil, Eugenia Caryophyllus Oil, Lavandula Angustifolia Oil, Calcium Aluminum Borosilicate, Silica, CI 77891 (Titanium Dioxide), Tin Oxide,
Linalool, Benzyl Alcohol, Methylchloroisothiazolinone , Methylisothiazolinone, Sodium Benzoate, DMDM-Hydantoin,
CI 15985, CI 16185.

300 ml

Fucus Serratus Seaweed Bath
100 % naturalne, organiczne liście wodorostów Fucus Serratus, wyławiane
ręcznie z Morza Irlandzkiego, do ekskluzywnej odnowy biologicznej SPA na ciało. Posiadają certyfikat IOFGA Approved Organic Standart.
Fucus Serratus zawiera bogactwo witamin, minerałów i pierwiastków
(m.in. jod, miedź, brom, wapń, cynk, fukoidynę, laminarynę). Kąpiele w wodorostach działają detoksykująco, zwiększają działanie metaboliczne komórek, stymulują przemianę materii, wspomagają również redukcję cellulitu
i poprawiają napięcie skóry. Działają kojąco i relaksacyjnie.

200 g
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Krem na noc Luxury Dream
Bioaktywny krem do twarzy „Luxury Dream” to luksusowa pielęgnacja odmładzająca i regenerująca na noc, stworzona by zaspokoić potrzeby nawet najbardziej wymagającej skóry. Naturalny skład kremu, oparty na unikalnej recepturze,
z wykorzystaniem najlepszych organicznych, wegańskich składników, działa odżywczo i silnie nawilżająco, poprawiając napięcie skóry. Luxury Dream posiada
w swoim składzie ekstrakt z ręcznie wyławianych irlandzkich wodorostów Fucus
Serratus, koreański kwiat lotosu, olejek macadamia, olejek arganowy, masło shea
oraz naturalne olejki eteryczne. Dodatkowo zawarty w kremie kwas hialuronowy
oraz drogocenne ceramidy doskonale wygładzają skórę, zwiększają jej elastyczność, poprawiają napięcie i działają przeciwzmarszczkowo. Pantenol i alantoina
łagodzą podrażnienia i regenerują wrażliwą skórę. Bogata, kremowa konsystencja kremu zapewnia komfort stosowania i doskonale odżywia skórę podczas snu.
Idealny dla każdego rodzaju skóry, nawet do skóry alergicznej i wrażliwej.

NOWOŚĆ

50 ml

Składniki/Ingredients: Aqua, Macadamia Ternifolia Seed Oil, Tripelargonin, Glycerin, Isoamyl Laurate, Propanediol, Butyrospermum Parkii Butter, Polyglyceryl-3 Dicitrate/Stearate, Glyceryl Stearate, Cetearyl Alcohol, Cetyl Alcohol, Glycine Soja
(Soybean) Seed Extract, Butylene Glycol, Nelumbo Nucifera Leaf Extract*, Argania Spinosa Kernel Oil,Fucus Serratus Extract,
Cananga Odorata Flower Oil, Pogostemon Cablin Oil, Citrus Aurantium Bergamia Oil, Coriandrum Sativum Seed Oil, Lavandula Angustifolia Oil, Eugenia Caryophyllus Oil, Pelargonium Graveolens Oil, Sodium Hyaluronate, Phytic Acid, Ceramide
NG, Tocopheryl Acetate, Allantoin, Panthenol, Polyacrylate Crosspolymer-6, Ethylhexylglycerin, Carbomer, Citric Acid, Sodium
Hydroxide, Phenoxyethanol, Benzyl Benzoate, Citral, Citronellol, Benzyl Salicylate, Eugenol, Geraniol, Linalool, Limonene.

Krem pod oczy Eyes Lift Expert
Luksusowy krem pod oczy Seaweex „Eyes Lift Expert” to wyjątkowa, liftingująca formuła opracowana przez ekspertów, która skutecznie niweluje oznaki
starzenia i zmęczenia. Jego naturalny skład, oparty jest na unikalnej recepturze,
z wykorzystaniem najlepszych organicznych, wegańskich składników. Eyes Lift
Expert zawiera ekstrakt z ręcznie wyławianych irlandzkich wodorostów Fucus Serratus, botaniczny, zielony kawior, olejek macadamia, masło shea oraz naturalne
olejki eteryczne. Krem głęboko nawilża i regeneruje wrażliwą skórę wokół oczu.
Działa detoksykująco, usuwa opuchliznę i rozjaśnia cienie pod oczami. Dodatkowo zawarte w kremie peptydy działają silnie przeciwzmarszczkowo, stymulują
skórę do produkcji kolagenu i elastyny, wspomagają wzrost gęstości skóry. Skóra
wokół oczu staje się jedwabiście wygładzona, ujędrniona, promienna i napięta,
zminimalizowane są drobne zmarszczki. Natychmiastowe działanie, długotrwałe
efekty! Idealny dla każdego rodzaju skóry, nawet do skóry alergicznej i wrażliwej.
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Składniki/Ingredients: Aqua, Glycerin, Macadamia Ternifolia Seed Oil, Sorbitan Stearate, Tripelargonin, Propanediol,
Caprylic/Capric Triglyceride, Distarch Phosphate, Trehalose, Myristyl Myristate, Cetearyl Alcohol, C15-19 Alkane, Glyceryl
Stearate, Hydroxyethyl Acrylate/Sodium Acryloyldimethyl Taurate, Soybean Glycerides, Butyrospermum Parkii Butter Unsaponifiables, Fucus Serratus Extract, Butylene Glycol, Caulerpa Lentillifera Extract*, Sucrose Cocoate, Cananga Odorata
Flower Oil, Pogostemon Cablin Oil, Citrus Aurantium Bergamia Oil, Coriandrum Sativum Seed Oil, Lavandula Angustifolia
Oil, Hydroxypropyl Cyclodextrin, Palmitoyl Tripeptide-38, Eugenia Caryophyllus Oil, Pelargonium Graveolens Oil, Phytic Acid,
Tocopheryl Acetate, Sorbitan Isostearate, Ethylhexylglycerin, Polysorbate 60, Sodium Benzoate, Citric Acid, Sodium Hydroxide, Ascorbyl Palmitate, Phenoxyethanol, Benzyl Benzoate, Citral, Citronellol, Benzyl Salicylate, Eugenol, Geraniol, Linalool,
Limonene.

NOWOŚĆ

15 ml

Marka Seaweex® zostala wyrozniona prestizowa nagroda:
Zloty Medal 2017 Miedzynarodowych Targow Poznanskich
” Beauty Vision”

Patrizia Gucci na stoisku Seaweex

Seaweex w "Pytanie na Sniadanie”

Gwiazdy polecaja produkty Seaweex®

Izabela Trojanowska

Michalina Robakiewicz

Sylwia Wysocka

Zoﬁa Czernicka
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Seaweex®
Al. Witosa 31 lok. 21 c, 00-710 Warszawa
Mobile: +48 660 449 190, tel./fax. +48 22 858 35 12
www.seaweex.pl, info@seaweex.pl

