KATALOG
KOSMETYKÓW ORGANICZNYCH
handmade

EKO-DEKALOG
I.

Nasze kosmetyki powstają w małej
manufakturze pod Wrocławiem.
Tworzone są ręcznie, z wielką
starannością, pasją i oddaniem.

II.

Wolne są od parabenów, sztucznych
barwników, silikonów, syntetycznych
ekstraktów, produktów pochodzących
z przerobu ropy naftowej, glikoli oraz
wszystkich innych, strasznych
substancji, o których tyle czytacie
w ekopublikacjach.

III.

Używamy certyfikowanych, dokładnie
przebadanych składników.

IV.

Działamy w oparciu o filozofię Fair
Trade i wspieramy rodzimy polski
rynek.

V.

Popieramy kampanię Cruelty Free jest dla nas ważne, by w procesie
pozyskiwania komponentów
i testowania kosmetyków nie cierpiały
zwierzęta. Nie używamy oleju
palmowego ani składników
pochodzenia zwierzęcego, których
pozyskiwanie jest jakimkolwiek
zagrożeniem dla natury.

VI.

Nasze kosmetyki naładowane są
wibracjami Szczęścia i jonami Miłości,
gdyż w naszych pracowniach proces
produkcji przebiega w szczęśliwej
atmosferze, a to, co stworzymy,
bardzo kochamy.

VII.

My same, jako pierwsze, jesteśmy
użytkowniczkami naszych
kosmetyków. Dzielimy się z Wami
tylko tym, co same sprawdzimy,
zaakceptujemy i polubimy.

VIII.

Kosmetyki Ekomanii Lab są
niekomercyjnymi, organicznymi
eliksirami i koncentratami.
Stosujcie je z umiarem, według
odpowiednich rytuałów oczyszczania,
tonizowania i odżywiania skóry.

IX.

Popieramy recycling i filozofię
Zero Waste. O ile jest to możliwe,
oferujemy zakup gotowego
kosmetyku do szklanego słoiczka.

X.

Pamiętaj: jesteś piękna, wspaniała
i niepowtarzalna! Przytulaj drzewa
i uśmiechaj się, bo to przedłuża życie i
zmienia świat na lepszy!
Ewa Palmowska z zespołem, sierpień 2018

ekomaniasklep.pl

BESTSELLERY

NASZE BESTSELLERY
✓ BEZ KOMPROMISÓW
✓ 100% BEZ CHEMII

▪ Krem Cytrynowy Ślimak

Zbilansowany krem do twarzy
zmieniający raz na zawsze podejście
Klientek do kremów komercyjnych.

Oznaczenia zastosowane
w katalogu:
- ☼ na dzień
- ☾ na noc
- V vegan

▪ Krem Mango i Mengo Mango

Uwielbiane przez Klientów kremy
z linii owocowo-ziołowej do codziennej
pielęgnacji pań i panów. Nawilżają,
wygładzają, liftingują. Są wydajne
i pięknie pachną.

▪ Serum Grapefruit

Ujędrniające, nawilżające serum
o subtelnym zapachu znajdziesz
w linii owocowo-ziołowej.

▪ Czokorękawiczki

Ochronno-odżywczy krem do rąk
dający natychmiastowy efekt ukojenia.

▪ Nocny Mechanik

Krem do stóp bezkonkurencyjnie
usuwający zrogowacenia naskórka.
Efekty już od pierwszego użycia!
ekomaniasklep.pl

! Wszystkie KREMY EKOMANIA LAB znacznie różnią

się od kremów komercyjnych. W pierwszym kontakcie
mogą wydać się „tępe” i trudne do rozprowadzenia.
Taka jest ich uroda, ponieważ nie zawierają glikoli i innych rozpuszczalników, silikonów, polimerów, pochodnych akrylu, ani innych substancji ułatwiających
aplikację i dających poczucie poślizgu.

! Wysoka zawartość maseł i olejów sprawia, że nasze
kremy wystarczy stosować w minimalnej ilości,
równej ziarnku grochu.

! Jeśli nasz kosmetyk się rozwarstwił, to dlatego, że
nie zawierastabilizatorów ani innych toksycznych
substancji, których zadaniem jest utrzymać wysoką
stabilizację formulacji. Wstrząśnij go lub zamieszaj,
aż osiągnie pierwotną postać.
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ŚLIMAK

LINIA PIELĘGNACYJNA Z FILTRATEM ŚLUZU ŚLIMAKA
BESTSELLER

Kosmetyki z tej linii mają działanie
ultranawilżające i regenerujące.
Śluz jest cennym składnikiem
aktywnym i idealnie zbilansowanym.
Wykazuje wysoką biozgodność
względem ludzkiej skóry.
Filtrat pozyskujemy ze śluzu
ślimaków z ekologicznych hodowli.

▪ Krem Cytrynowy Ślimak

Stworzony na bazie oleju ryżowego,
kwasu hialuronowego, wygładzającego jedwabiu oraz śluzu ślimaka.
Zawiera również drogocenny koenzym
Q10 połączony z witaminą E.
Doskonale nawilża, wygładza
i ujędrnia. 50 ml ☼ ☾

▪ Serum Ślimak

99% koncentrat oczyszczonego śluzu
ślimaka. Wykonane na bazie łagodzącego hydrolatu z kwiatów lipy. Dobrze
się wchłania. Głęboko nawilża, łagodzi
podrażnienia. Idealne pod podkład. 15
ml ☼ ☾

▪ Krem Zaczarowany Ślimak

! ZOBACZ TAKŻE inne kosmetyki z dodatkiem śluzu

ślimaka:
Serum Grapefruit z linii owocowo-ziołowej str.
Serum Night Repair z linii do zadań specjalnych str.
ekomaniasklep.pl
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Rewelacyjny krem na bazie hydrolatu
z oczaru wirginijskiego, kolagenu
roślinnego i filtratu ze śluzu ślimaka.
Zawiera kwas hialuronowy, alantoinę,
kwas glikolowy, mukopolisacharydy
oraz witaminy A, C i E. Działa
przeciwzmarszczkowo, łagodząco,
kojąco i przeciwzapalnie. Przyspiesza
regenerację skóry, uelastycznia,
odżywia i bardzo dobrze nawilża.
SPF 15, 50 ml ☼ ☾

LINIA PODSTAWOWA

LINIA PODSTAWOWA OWOCOWO-ZIOŁOWA
W tej linii znajdziecie uniwersalne
kosmetyki organiczne, przeznaczone
do codziennej pielęgnacji cery
w każdym wieku.
Skuteczne, ale łagodne, roślinne
Dary Ziemi zamknięte w pięknych
opakowaniach.
Zawierają czyste, nieskazitelne,
pochodzące z certyfikowanych
upraw składniki, tak pożądane
i trudne do zdobycia w dzisiejszym
syntetyczno-chemicznym świecie.

CODZIENNY RYTUAŁ PIĘKNA

1.PEELING

Oczyszcza skórę, pomaga uniknąć obciążenia i niedoskonałości. W zależności od
rodzaju cery polecamy peeling mechaniczny (z korundem) lub enzymatyczny
(do skóry wrażliwej i/lub naczynkowej).
Odpowiednie mycie i oczyszczanie jest
podstawą pielęgnacji i fundamentem
działania kosmetyków organicznych.

2.TONIK

Przywraca naturalne pH, zwiększa wnikanie
kremu, nawilża, zmniejsza ryzyko rozwoju
bakterii.

3.KREM

Pielęgnuje i nawilża. Ilość równą ziarnku
grochu należy nanieść na wilgotną twarz
i wklepać opuszkami (nie rozsmarowywać!).

!

Już blisko 10 lat, z pasją i oddaniem, tworzymy
organiczne kosmetyki. Mamy wiedzę, odpowiednie
wykształcenie i prestiżowe certyfikaty. Jesteśmy
ekspertami w tej wąskiej i ciągle rozwijającej się
dziedzinie biotechnologii i kosmetologii.
Chętnie odpowiemy na Twoje
pielęgnacji i doboru kosmetyków.

pytania

Napisz do nas!: sklep@ekomanialab.pl
ekomaniasklep.pl

odnośnie

4.SERUM

Pielęgnuje, odżywia, nawilża, liftinguje. Jest
kosmetykiem mocno skoncentrowanym.
Należy je stosować w minimalnych
ilościach, zawsze pod ulubiony krem.

5.OLEJEK

Należy nanosić niewielką ilość olejku na
wilgotną twarz! Tylko w ten sposób olejek
wchłonie się i nawilży skórę!
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LINIA PODSTAWOWA

LINIA PODSTAWOWA OWOCOWO-ZIOŁOWA

PEELINGI /KREMY
▪ Mikrodermabrazja owocowa

Emulsja do oczyszczania twarzy z korundem. Złuszcza naskórek, pobudzając
skórę do odnowy i oczyszczania. Należy
jej używać ostrożnie, wykonując
delikatny 2-3 minutowy masaż. 125 ml V

▪ Peeling enzymatyczny papaja

Moc owocowych enzymów papai i
ananasa (papainy i bromelainy) działa
oczyszczająco, usuwa martwe komórki
oraz stymuluje procesy odnowy skóry.
Rozświetla cerę, a zmysły stymuluje
zapachem owoców tropikalnych.
Polecany również dla bardzo wrażliwej
skóry. Zawiera ponadto algi, mączkę
ryżową i kwas hialuronowy. 30 ml V

▪ Mgiełka Różana

Łagodzący naturalny hydrolat z Rosa
Damascena i Rosa Centifolia 100 ml V

▪ WERSJE LIMITOWANE:

- Krem marchewkowy Panna Carotta
- Krem Buchu Buchu na trądzik
- Żywy krem z żywokostu
- Eko Diva z opuncji figowej
ekomaniasklep.pl
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▪ Krem Mango

BESTSELLER

Wspaniale liftingujący, wzbogacony
peptydami pseudobotoxu, których
działanie polega na rozkurczaniu mięśni
tworzących zmarszczki. Relaksuje
i wygładza skórę twarzy. Zawiera vit. B5,
sok z aloesu i bioferment z bambusa. W
wersji Mengo Mango (dla panów) ma
drzewno-orientalny zapach. 50 ml ☼ ☾

▪ Krem rokitnikowy

Zawarte w kosmetyku komórki macierzyste z jeżówki wąskolistnej zawierają
substancje aktywne, stymulujące produkcję nowych włókien kolagenowych
w komórkach skóry. Bazą kremu jest
czysty, tłoczony na zimno olej z rokitnika, będący najbogatszym naturalnym
źródłem vit. A i C. Regeneruje, chroni
i poprawia elastyczność skóry. Dedykowany szczególnie do cery wrażliwej i
naczynkowej. 50 ml ☼ ☾ V

▪ Hydrożel aloesowy

Lekka, wspaniale nawilżająca galaretka
z dodatkiem kwasu hialuronowego do
każdego rodzaju cery. Chłodzi i koi.
O soczystym zapachu. 50 ml ☼ V

! PAMIĘTAJ o dokładnym, codziennym oczyszczaniu
twarzy! Nasze peelingi są do tego idealne! Działają
skutecznie, ale delikatnie.

KREMY/SERA

▪ Krem pietruszkowo-selerowy

▪ Krem dla Bogini +40

(miodowy orzech)
Miód działa odżywczo i łagodząco na
skórę zmęczoną, spierzchniętą i wysuszoną. Oleje z orzecha brazylijskiego,
makadamii i orzecha laskowego wyjątkowo dobrze służą pielęgnacji cery
dojrzałej, potrzebującej działania przeciwzmarszczkowego i szybkiej regeneracji.
Bazą kremu jest hydrolat z kwiatu lipy,
wpływający dobroczynnie na naczynia
krwionośne, dlatego z powodzeniem
kremmoże być stosowany przy cerze
naczynkowej. 50 ml ☾

▪ Serum Witaminowa Wiśnia

Stworzone na bazie olejku z nasion wiśni,
bogatego w witaminy i przeciwutleniacze.
Zapewnia działanie anti-aging oraz skuteczne nawilżenie. Reguluje mikrokrążenie.
Idealny dla cer naczynkowych! Pozostawia skórę odżywioną i napiętą. 10 ml ☾ V

▪ Serum Grapefruit

BESTSELLER

Ujędrniające serum olejowe o silnych właściwościach antyoksydacyjnych.Stworzone
na bazie ekstraktu z grapefruita. Zawiera
witaminę C i śluz ze ślimaka. Rozjaśnia
i nawilża. Należy używać minimum raz
dziennie. 15 ml, 30 ml ☼ ☾
ekomaniasklep.pl

Lekka emulsja liftingująca o właściwościach detoksykujących, rozjaśniających
i napinających. Mocno odżywcza. Zawiera olej z pietruszki, ekstrakt z selera, olej
ze słodkich migdałów, kwas hialuronowy
i dużą dawkę witaminy C. 50 ml ☾

LINIA PODSTAWOWA

LINIA PODSTAWOWA OWOCOWO-ZIOŁOWA

▪ Krem malinowy Na Focha

Koi zmysły, relaksuje, wygładza i działa
przeciwzmarszczkowo. Zawiera olej shea,
olej z pestek malin, żurawiny,
amarantusa i kokosowy. Bazą jest
hydrolat różany. Nawilżenia dodaje kwas
hialuronowy oraz roślinna gliceryna.
Zawiera dużą dawkę
vit. C i pachnie malinowo! 50 ml ☼

▪ Krem Różowy Lotos

Delikatny mus do twarzy o puszystej
konsystencji i cudownym zapachu. Wykonany na bazie oleju Maruli, Jojoba i Monoi.
Zawiera jedwab, masło Shea, kwas
hialuronowy i ekstrakt z lotosu różowego.
Rozświetla, wygładza i nawilża. 50 ml ☼

▪ Koktajl konopny

Idealny do pielęgnacji cer problematycznych, przesuszonych, dotkniętych egzemą, łuszczycą, trądzikiem. Łagodzi i leczy.
Polecanyteżdoskórymieszanej i normalnej.
Reguluje wydzielanie sebum. 50 ml ☾
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ZADANIA SPECJALNE

PRODUKTY DO ZADAŃ SPECJALNYCH

KREMY
Wyjątkowo skuteczne w pielęgnacji
specjalistycznej i zwalczaniu problemów
skórnych. Przywracają skórze równowagę, zdrowie i blask.
Odkrycia światowej eko-kosmetyki
w połączeniu z bio składnikami
aktywnywnymi. Kremy, maski i eliksiry
w ekskluzywnych opakowaniach.
Prawdziwie naturalne.

▪ Krem Vampiria Lift

Regenerujący, stymulujący produkcję
elastyny i kolagenu, zapobiegający
starzeniu krem ze „smoczą krwią”, czyli
czerwonym sokiem z Draceny Smoczej,
mającym najsilniejsze właściwości
antyoksydacyjne na świecie. Widocznie
liftinguje i odmładza. Uniwersalny krem
miejski. 50 ml ☼

▪ Krem Snow White

Wysoko skoncentrowany, rozjaśniający
przebarwienia skórne różnego
pochodzenia (melasma, piegi, plamy
starcze i potrądzikowe). Zawiera wyciąg
z lukrecji i hydrochinon. Podczas kuracji
należy unikać ekspozycji słonecznej.
SPF 15, 50 ml ☼ ☾

▪ Krem estetyczny +35

▪ Krem Ozon Me

Cudownie dotlenia, regeneruje i wygładza skórę. Poprawia mikrokrążenie, działa
przeciwzapalnie. Przyspiesza gojenie i regenerację. Odstresowuje i odpręża. 50 ml
☾V
ekomaniasklep.pl
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z kwasem alfa-liponowym
Zawiera redukujące przebarwienia
masło Bacuri oraz kwas alfa-liponowy
(antyoksydant 100x silniejszy niż vit. C!).
Wygładza, regeneruje, rozjaśnia, nadaje
skórze złoty odcień. Ujędrnia, działa
przeciwzmarszczkowo, wygładza i
odżywia. Nie powoduje złuszczania,
może być stosowany także latem.
Dzięki zawartym ceramidom dobrze
nawilża i chroni. 50 ml ☾

ESENCJE I ELIKSIRY
▪ Booster kwas hialuronowy

Epidermalny kwas hialuronowy otrzymywany z czerwonej algi Fucellaria Lumbrilicalis, 3-krotnie szybciej i wydajniej
zwiększa poziom nawilżenia skóry niż
czysty kwas hialuronowy. Aktywuje
syntezę kwasu hialuronowego w skórze.
Używamy nakładając pod ulubiony krem.
30 ml ☼ ☾ V

▪ Serum Botox

Zawiera wyciąg z jadu żmii Tropidolaemus
wagleri (pseudobotox), wsparty kwasem
hialuronowym, elastyną, kolagenem
roślinnym i ekstraktem z kawy. Redukuje
zmarszczki mimiczne bez igły czy skalpela.
Jest bezbolesną alternatywą dla zastrzyków botoxu. Nie zawiera konserwantów.
Dla najlepszych rezultatów stosować dwa
razy dziennie. 40 ml ☼ ☾

▪ Serum czysta witamina C

Królowa antyoksydantów w stabilnej
formie olejowej tetraizopalmitynianu,
będącego alternatywą kwasu askorbinowego. Nie podrażnia. Idealna dla cery
wrażliwej. Gwarantuje zdrową, świetlistą
skórę. Dostępna na zamówienie 30 ml
☼☾V

▪ Serum Saudyjski Sekret Piękna

Unikalne połączenie orientalnych składników roślinnych o działaniu odbudowującym, ujędrniającym i uelastyczniającym.
Księżniczki arabskie działanie serum
doceniają już od wieków! Ma wspaniały,
cytrusowy zapach. Polecane w każdym
wieku. 30 ml ☼ ☾ V

ZADANIA SPECJALNE

PRODUKTY DO ZADAŃ SPECJALNYCH

▪ Serum Night Repair

Luksusowy, odżywczy kosmetyk do
stosowania na noc. Głęboko nawilża,
rewitalizuje, regeneruje. Jest połącze-

niem naturalnych witamin, probiotyków,
biofermentu z drożdży, kwasu hialuronowego i alginowego z wyciągiem z kolii
błyszczącej, ekstraktem kawy i kolagenem roślinnym. Zawiera również śluz ze
ślimaka. 40 ml ☾

▪ Żelazko pod oczy

Żelowy roll-on o działaniu rozkurczającym mikromięśnie tworzące zmarszczki
mimiczne. Zawiera unikalną kompozycję
peptydów o działaniu podobnym do
toksyny botulinowej. Wygładza, nawilża,
poprawa mikrocyrkulację. Przechowywać
w lodowce. „Prasować” zmarszczki zimną
końcówką. Może być stosowane na całą
twarz. 15 ml ☼ ☾

ekomaniasklep.pl

09

ZADANIA SPECJALNE

PRODUKTY DO ZADAŃ SPECJALNYCH

ESENCJE I ELIKSIRY / MASKI
▪ Serum Żywy Plankton

Unikalne połączenie biofermentu z alg,
aktywnego kolagenu morskiego i kwasu hialuronowego. Poprawia elastyczność, ściąga, liftinguje. Dzięki
właściwościom błonotwórczym, tworzy
na powierzchni skóry film kolagenowy
chroniący przed wpływem czynników
zewnętrznych. Powstała warstwą
ochronna utrzymuje odpowiedni poziom
nawilżenia i skutecznie wygładza
skórę, która jest aksamitna w do tyku.
Idealne serum miejsce. 15 ml ☼

▪ Serum Pink Gold z 24k złotem

Ekskluzywny, odżywczy produkt na bazie
prawdziwego, trudnego do zdobycia
oleju różanego oraz złota kosmetycznego. Idealny jako baza pod makijaż lub
samodzielny olejek, np. do ust. 15 ml ☼

! NIE BÓJ SIĘ produktów z kwasami! Stosuj bezpieczne

kosmetyki organiczne EKOMANIA LAB z kwasami przez
cały rok, pamiętając o ochronie przeciwsłonecznej. Nie
powodują one drastycznego złuszczania. Pomagają
penetrować skórę, głębiej ją nawilżać, regenerować
i stymulować do odnowy.
ekomaniasklep.pl
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▪ Ekskluzywna maska ze złotem

Dodająca blasku, wygładzająca, regenerująca maska zawierająca jogurt kosmetyczny, kwas hialuronowy, vitaminę E,
jedwab owsiany i olej lniany oraz pył złota

pozyskiwany z oczyszczonegokruszcu.
Ujędrnia i poprawia elastyczność.
Dostępna na zamówienie 50 ml

▪ Maska do twarzy czarna Górnika
Głęboko oczyszczająca maska z węglem
bambusowym i aktywnym kolagenem
morskim. Łagodnie usuwa zrogowaciałe

komórki naskórka, absorbuje nadmiar
sebum, detoksykuje. Pozostawia skórę
wygładzoną i pełną blasku. Posiada
właściwości przeciwzapalne. Przeznaczona do cer trądzikowych, tłustych i
mieszanych. Dzięki zawartości kolagenu
pomaga powstrzymać procesy starzenia.
Dostępna na zamówienie. 50 ml

▪ Ampułka Buchu Buchu

Serum na noc do cery problematycznej
i trądzikowej. Zawiera kwas azelainowy
i wyciąg z rośliny Buchu Buchu. Działa
silnie oczyszczająco, rewitalizująco
i antybakteryjnie. Po aplikacji nie używaj
innych specyfików na twarz! 15 ml ☾

LINIA HIPOALERGICZNA

LINIA HIPOALERGICZNA
▪ Krem pod oczy Lava
Wyjątkowo łagodne kosmetyki
przeznaczone do pielęgnacji cer
wrażliwych, delikatnych i skłonnych
do alergii, atopii i łuszczycy.

Specjalnie skomponowane receptury
eliminują ryzyko podrażnień, łagodzą
i pielęgnują nawet najbardziej
wymagającą skórę.
Przeznaczone dla całej rodziny, także
dla dzieci od pierwszych dni życia.

▪ Ekochmurka

Lekka pianka do ciała wykonana na certyfikowanym oleju eko virgin ze świeżego
miąższu kokosowego. Ubita z jogurtem
kosmetycznym i masłem shea. Pachnie
naturalnie kokosem. Hipoalergiczna. Polecana do skóry wrażliwej, atopowej, suchej
i bardzo suchej, podrażnionej. Rekomendowana od pierwszych dni życia. 150 ml

! ZOBACZ TAKŻE:

Soft Skin kąpiel w olejach w dziale KĄPIEL I CIAŁO
ekomaniasklep.pl

Detoksykujący, ściągający krem z lawą
wulkaniczną (zeolithem), masłem z kawy arabskiej, arniką i pseudobotoksem
oraz ekstraktem z zielonej herbaty.
Skutecznie niweluje worki i cienie pod
oczami 30 ml ☼ ☾

▪ Krem pod oczy Cava

Delikatny krem o subtelnym zapachu
espresso. Działa silnie regenerująco
i liftingująco, niczym walec na zmarszczki.
Stworzony na bazie oleju awokado
uzupełniającego barierę lipidową skóry.
Zawiera również olej marula, ekstrakt
z kawy arabskiej, koenzym Q10, niskocząsteczkowy kwas hialuronowy oraz
komórki macierzyste z Echinacei, które
zwalczają wolne rodniki. 30 ml ☼ ☾

▪ Krem Pracaxi

Silnie naprawczy i łagodzący. Leczy zmiany atopowe i łuszczycowe. Niweluje szorstkość i suchość skory. Polecany po
zabiegach kosmetycznych, tatuażu i makijażu permanentnym. Stworzony na bazie luksusowego oleju pracaxi. 50 ml V

▪ Eko Deo w kremie

Zawiera oliwę magnezową i sole oleju
rycynowego eliminujące nieprzyjemny
zapach potu. 50 ml V
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KOSMETYKI KOLOROWE

KOSMETYKI KOLOROWE
▪ Glam Glow Kit
Organiczne kosmetyki kolorowe
wydobywają naturalne kobiece
piękno.
Subtelnie pielęgnują, odżywiają
i dbają o stan skóry. Są jedwabiste
i komfortowe w użyciu.

Gęste, odżywcze masło awokado z mineralnymi, perłowo iskrzącymi pigmentami.
Idealnyprimer.Wypełnia zmarszczki, wygładzadefekty, łagodzi rysy. Odbijaświatło.
Występujew kilku odcieniach. 50 ml ☼

▪ Pudry mineralne

Dostępne na zamówienie

▪ Olejek do ciała Gold Shimmer

▪ Krem koloryzujący Bi Bi

Odżywczy krem z naturalnymi pigmentami. Bogata formuła i delikatne krycie
w jednym. Występuje w trzech półtransparentnych odcieniach: jasny, nude,
opalony. Może być stosowany
samodzielnie. 50 ml ☼

▪ Korektor pod oczy Stardust

Diamentowy korektor wykonany na bazie
oleju z moreli. Odżywia, napina i intensywnie nawilża. Zawiera kwas hialuronowy
i naturalne mieniące się miki. Rozświetla
i modeluje. Nie podbija zmarszczek. Daje
efekt soft focus 30ml ☼
ekomaniasklep.pl
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z drobinkami
Olejek w kolorze złota lub diamentu.
Zawiera olej ze słodkich migdałów, olej
kokosowy frakcjonowany, złoto kosmetyczne oraz naturalnepigmenty, szlachetnie
błyszczące w świetle słońca. Perfumowany
naturalnymi olejkami eterycznymi. 100 ml

▪ Mgiełka brązująca Orzesz Ty!

Delikatny samoopalacz na bazie ekstraktu z orzecha włoskiego i kwasu hialuronowego. Po jego zastosowaniu skóra

nabiera pięknego koloru naturalnej opalenizny. Bez smug, bez żółtego odcienia.
Zawiera odżywczo-napinający olejek
morelowy. 100 ml, 150 ml

▪ Krem opalający Sunny Kiss

Nawilżający, stopniowo opalający krem
do codziennej pielęgnacji. Daje efekt
skóry muśniętej słońcem. 50 ml ☼

Łagodnie myjące, oczyszczające
i pielęgnujące kosmetyki organiczne do
włosów, skóry głowy i ciała. Nawilżają,
uelastyczniają, dodają zdrowia i blasku.
Eko szampony i żele nie zawierające
drażniących detergentów, silikonów i
innych ropo-pochodnych substancji
ułatwiających aplikację i rozczesywanie.

KĄPIEL I CIAŁO

KĄPIEL I CIAŁO
▪ Soft Skin kąpiel w olejach

Organiczne emolienty olejowe łagodnie
i delikatnie oczyszczają, jednocześnie
lecząc i przywracając naturalnąodporność skóry. 200 ml V

▪ Eko żel i szampon Mango

Połączenie łagodnego żelu z olejkiem
z awokado, olejkiem jaśminowym
i biofermentem z bambusa. Bez SLSów,
bez parabenów. Po jego zastosowaniu
włosy zyskują blask i układają się
znacznie lepiej. 100 ml

▪ Szampon Miętowy Peeling

! Skórę głowy traktuj jak każdą inną skórę, której

należy się peeling, odpowiednie oczyszczanie i nawilżanie. Stosowanie masek i wcierek na nieoczyszczoną
skórę głowy i włosy powoduje ich obciążenie
i nieprzenikanie składników aktywnych w głąb skóry.
Maski nakładaj na wilgotne włosy. Nie wcieraj ich
w skórę głowy, aby nie obciążać skalpu i ujść mieszków
włosowych.
Do rozczesywania włosów polecamy szczotki
z naturalnego włosia, które zamykają łuski włosa.
ekomaniasklep.pl

Oczyszcza skórę i ujścia mieszków
włosowych. Działa antybakteryjne dzięki
wysokiej zawartości olejku miętowego
i eukaliptusowego. Zawiera korund. Po
zastosowaniu szamponu skalp jest
gotowy na przyjęcie innych specyfików
pielęgnacyjnych. 200 ml

▪ Serumdowłosów Magiczny Granat
Olejek na skórę głowy neutralizujący
wolne rodniki i powstrzymujący procesy
starzenia. Głęboko wnika w skórę, długotrwale nawilża. Poprawia krążenie, wzmacnia naczynia krwionośne. Zapobiega
wypadaniu włosów. 15 ml
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KĄPIEL I CIAŁO
▪ Rum dowłosów i brody

Eko Drwal
Odżywia i wygładza włosy, zapobiega
ich rozdwajaniu. Skutecznie łagodzi
swędzenie zarostu. Zawiera olej lniany, olej jojoba, D-panthenol, witaminę B5, witaminę E oraz ekstrakt z rumu (naturalny aromat), którym pięknie pachnie. 50 ml

▪ Biokeratyna do włosów

Regenerująca roślinna fitokeratyna
w połączeniu z proteinami, prawdziwym
organicznym jedwabiem, kwasem hialuronowym i honeyquatem. Wypełnia
uszkodzoną strukturę włosa, odżywia
i nawilża. W zależności od potrzeb może
być stosowana jako maska, odżywczy
spray podczas układania fryzury lub preparat termo-odbudowujący używany
z prostownicą. Trwały efekt widoczny
jest po dłuższym regularnym stosowaniu.
100ml

▪ Mgiełka do ciała Body Mist

Odświeżająca, nawilżająca mgiełka
perfumowana olejkami eterycznymi.
Idealna na lato, zastępuje perfumy. Nie
zawiera alkoholu, nie wysusza, nie powoduje przebarwień słonecznych. 100 ml
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ekomaniasklep.pl

▪ Mleczko do ciała

(wybór zapachów)
Lekka, nawilżająca formuła kosmetyku
do pielęgnacji ciała dla wymagających.
Szybko się wchłania, nie pozostawia
filmu na skórze. Idealne pod ubranie.
Przyjemnie pachnie. Występuje w kilku
nutach zapachowych. 100 ml

▪ Deser do ciała

(masło lub peeling)
Jedyny deser dla ciała od którego nie
przytyjesz! Bogata, kusząca i ciekawa
wizualnie formuła kosmetyku. Atrakcyjny
retro słoiczek z metalowym
zamknięciem stanowi idealną oprawę dla
rozkosznych pianek, musów, peelingów i
gęstych kompozycji owocowych. Skóra
po zastosowaniu jest długo nawilżona i
odżywiona. 200 ml

▪ Balsam dwufazowy Body Splash
Balsam do ciała w sprayu. Zawiera
bursztyn. Regeneruje, rozświetla,
poprawia metabolizm skóry. Neutralizuje wolne rodniki. Chroni skórę
i włosy przed szkodliwym działaniem
promieni słonecznych. Przed użyciem
wstrząsnąć! 100 ml

Dłonie i stopy są wizytówką
nowoczesnego człowieka, zarówno
w życiu osobistym, jak i w biznesie.
Dlatego ważne jest, aby je regularnie
pielęgnować i otaczać troską.

Posiadamy w ofercie rewelacyjne
kosmetyki do dłoni i stóp, które dzięki
naturalnym organicznym składnikom
odżywiają, regenerują, chronią i przywracają optymalny poziom nawilżenia.

DŁONIE I STOPY

DŁONIE I STOPY
BESTSELLER

▪ Krem do stóp Nocny Mechanik
Intensywnie zmiękcza i usuwa
rogowacenia. Zawiera 30% mocznik,

kwas mlekowy, lanolinę oraz naturalne
woski. Antyseptyczny i antybakteryjny.
Efekty wygładzenia skóry stóp widoczny już po pierwszym użyciu! 60 g ☾
BESTSELLER

▪ Krem do rąk Czokorękawiczki
Regeneruje i wygładza nawet

najbardziej przesuszoną skórę dłoni.
Zawiera masło shea, masło kakaowe,
olejek cytrynowy, wosk jojoba, wosk
pszczeli, panthenol, alantoinę oraz
witaminę C. Naturalny opatrunek dla
Twoich dłoni. 60 g ☼ ☾

▪ Olejek do paznokci O!nail

! PAMIĘTAJ o regularnym wykonywaniu peelingu dłoni
i stóp. W tej sposób usuniesz zrogowaciały naskórek
i pomożesz aktywnym składnikom kosmetyków wnikać
w głąb skóry.
ekomaniasklep.pl

Cudowny preparat stymulujący wzrost
pięknych, zdrowych paznokci, działający
odżywczo także na skórki. Zawiera
skwalan, olej makadamia, D-panthenol,
i witaminę E. Polecany szczególnie
po długotrwałym noszeniu lakierów
hybrydowych i tipsów. Dla najlepszych
efektów należy regularnie wcierać w
płytkę paznokcia i skórki. 10 ml ☼ ☾
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PUNKT SPRZEDAŻY

EKOMANIA LAB SP. Z O. O.
LABORATORIUM RĘCZNIE PRODUKOWANYCH KOSMETYKÓW
55-003 Wojnowice, ul. Słoneczna 1
tel. +48 666056023
sklep@ekomanialab.pl

ekomaniasklep.pl facebook.com/ekomanialaboratorium

