
Między Pierrerue i Forcalquier, w Prowansji, produkowane są produkty w zielonej okolicy 
wśród migdałów, oliwek, wiśni, dzikich róż, tymianku i lawendy…

MARCHEW
Jeśli ekstrakt olejku z marchwi działa na koloryt i piękno 
skóry, olejek, pomaga także naprawić uszkodzenia nawet 
te najbardziej niewidoczne. Oczyszcza i uzdrawia, jest 
sojusznikiem w walce z tłustą skórą, aktywnie działając  
w celu zmniejszenia zanieczyszczenia i trądziku. Wrzody 
czy egzema także znacznie poprawiają się w kontakcie  
z olejkiem. Marchew znana jest również jako narzędzie 
do walki z trądzikiem różowatym czy plamami starczymi.
Jej właściwości w odprowadzaniu nadmiaru wody  
z organizmu są zaletą w produktach odchudzających,  
w walce z cellulitem i skórką pomarańczową. 

Dystrybutor
Alcina Cosmetic Polska Spółka Jawna
40-857 Katowice, ul. Gliwicka 120, +48 32 302 23 30, e-mail: biuro@alcina.pl, 

DRZEWO OLIWNE
Święte drzewo z krajów śródziemnomorskich jest ściśle 
związane z historią ludzi, było symbolem pokoju, nadziei, 
długowieczności, wytrzymałości... 

Znane ze swojego działania antyoksydacyjnego, jak 
również działania terapeutycznego układu pokarmowego  
i przemiany materii. Owoce i liście mają także wysokie 
walory kosmetyczne.

Uzyskiwany z oliwy perhydroskwalen ma działanie 
podobne do lipidów skórnych.
Liście drzewa oliwnego wspomagają gojenie rani i walczą  
z wolnymi rodnikami.

Ekstrakt z liści oliwy charakteryzuje się zawartością cukru 
w celu zapewnienia skórze optymalnego i trwałego 
nawilżenia.

ECOCERT 
Kosmetyki są naturalne i ekologiczne, zawierają minimum 95% 
składników pochodzenia naturalnego oraz przynajmniej 50% 
surowców naturalnych pochodzi z upraw ekologicznych, zawierają 
maksymalnie 5% składników syntetycznych.

COSMEBIO BIO 
Kosmetyki zawierają co najmniej 95% składników naturalnych lub 
pochodzące ze źródeł naturalnych i co najmniej 95% składników 
roślinnych certyfikowanych zgodnie z zasadami rolnictwa 
ekologicznego 

Produkty La Fare 1789 zostały opracowane z 3-krotnie 
większą ilością składników organicznych niż jest to 
wymagane przez ECOCERT.

B I O   k O S M E T y k I
Podejście etyczne dla poszanowania środowiska, przyjemność 
dzielenia się zaletami natury. 

PRODUKTY
PIELĘGNACJA WŁOSÓW

SZAMPON VOLUMINIZING AND SHINING
ZWIĘKSZAJĄCY OBJETOŚĆ  
I NABŁYSZCZAJĄCY
200 ml
Do wszystkich rodzajów włosów.
Do częstego stosowania.
Kompleksowa mieszanka składników 
organicznych dla delikatnych i jedwabistych 
włosów: miód odżywia włókna włosów aż po 
korzenie, aloes pomaga odzyskać połysk  
i spowalnia utratę włosów, gliceryna nawilża  
a cukier zmiękcza włosy.

ODŻYWKA 
NOURRISHING & DETANGLER
UŁATWIAJĄCA ROZCZESYWANIE
200 ml
Do wszystkich rodzajów włosów
Do częstego stosowania
Kompleksowa mieszanka składników 
organicznych dla odżywienia i rozczesywania 
włosów: aloes pomaga odzyskać połysk  
i spowalnia utratę włosów, masło Shea głęboko 
odżywia włos, papaja nawilża, wygładza  
i ułatwia rozczesywanie włosów, kokos 
stymuluje wzrost włosów.

MLECZKO EXTRA SMOOTH CLEANSING 
WYGŁADZAJĄCE I OCZYSZCZAJĄCE
200 ml
Do wszystkich typów cery
Rano & Wieczorem - 7/7
Kompleksowa mieszanka składników 
organicznych dla oczyszczonej i wygładzonej 
skóry: aloes nawilża*, masło Shea odżywia, sezam 
chroni przed UV a nagietek koi skórę.
Nakładać rano i wieczorem za pomocą płatków 
kosmetycznych. 
* Górna warstwa skóry.

INTENSE LIGHTENING MIST
INTENSYWNY ŚRODEK ROZJAŚNIAJĄCY
200 ml
Do wszystkich typów skóry 
Rano & Wieczorem - 7/7
Kompleksowa mieszanka składników 
organicznych dla rozjaśnieniaskóry: ogórek 
rozjaśnia, aloes nawilża*, Palmarosa stymuluje 
regenerację komórek a zielona herbata 
uwalnia produkcję kolagenu.
Nakładać kiedykolwiek.
* Górna warstwa skóry.

PEELING FACE MASK 
30 ml
Wszystkie typy skóry
1 lub 2 tygodnie
Kompleksowa mieszanka składników 
organicznych dla delikatnego peelingu: 
- kaolin absorbuje, 
- marchew rewitalizuje, 
- masło Shea odżywia i chroni,  
- Makadamia łagodzi i koi.  

Nakładać cienką warstwę, pozostawić 
przez 5 minut, usunąć i dobrze spłukać.

KREM DO TWARZY 
DELICATE
30 ml
Do skóry wrażliwej
Rano - 7/7
Kompleksowa mieszanka 
składników organicznych 
dla delikatnej skóry: 
rumianek koi i łagodzi, 
słodkie migdały uspokajają 
i wzmacniają, masło Shea 
odbudowuje i odżywia, 
tymianek tonizuje.  
Nakładać każdego ranka.

KREM DO TWARZY 
IDEAL
30 ml
Do wszystkich typów 
skóry
Rano - 7/7
Kompleksowa mieszanka 
składników organicznych 
dla idealnego kremu: 
aloes chroni, jojoba 
odżywia, ogórek łagodzi 
i odświeża a glony Pink 
Corallina tonizują.
Nakładać rano.

ORGANICZNE MLECZKO DO CIAŁA 
SUPREME
200 ml
Do wszystkich typów skóry
Rano & Wieczorem - 7/7
Kompleksowa mieszanka składników 
organicznych dla świetnej skóry: aloes 
łagodzi i naprawia, masło Shea Butter 
odżywia, słodkie migdały łagodzą  
a makadamia chroni przed UV. 
Nakładać rano i wieczorem.

KREM DO STÓP SUCCULENT
30 ml
Do wszystkich typów 
skóry
24/24 - 7/7
Kompleksowa mieszanka 
składników organicznych 
dla stóp:
- rozmaryn oczyszcza  

i relaksuje, 
- niaouli niweluje 

przekrwienia, 
- aloes odżywia
- słonecznik łagodzi. 
Nakładać w ciągu dnia.

KREM DO RĄK SUBLIME
30 ml
Do wszystkich typów 
skóry
24/24 - 7/7
Kompleksowa mieszanka 
składników organicznych 
dla idealnego kremu do 
rąk:  aloes odbudowuje, 
masło Shea odżywia, 
liście oliwek chronią,  
a słodkie migdały 
łagodzą. Nakładać cienką 
warstwę w ciągu dnia.

PIELĘGNACJA SKÓRY - TWARZ

PIELĘGNACJA SKÓRY - CIAŁO

SKŁADNIKI ORGANICZNE

Kosmetyki zawierają składniki z upraw organicznych 

 i wytworzone przy użyciu składników organicznych.

„Czym jest chwast? – To roślina, której zalety 
nie zostały jeszcze odkryte?”  
– Ralph Aldo Emerson – Amerykański eseista.

CERTYFIKATY:

Informacje na: www.ecosalon.pl



Bogata w polifenole, oliwa z oliwek ma właściwości ochronne, chroni przed 
wolnymi rodnikami, bogata w witaminę E, odżywia i zmiękcza skórę. Olej 
ten jest bogaty w niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe (prawie 80%) 
i witaminy (A, E, C i D). Ma właściwości odżywcze, zmiękczające i ochronne. 
Szczególnie polecany jest do pielęgnacji skóry suchej.

NIAOULI
Niaouli to małe drzewo, posiadające charakterystyczne trwałe i pachnące 
liście, jego jasna i bardzo gruba kora jest miękka, rozpada się jak papier. 
Olejek Niaouli jest używany do usuwania plam starczych, stosowanie tego 
olejku zapewnia ochronę przeciwzmarszczkową. Ma również działanie 
antyseptyczne, przeciwzapalne, przeciwbakteryjne i przeciwwirusowe, co 
daje mu potężną siłę w leczeniu ran.

ROZMARYN
Zwykła roślina rosnąca w rejonie Morza Śródziemnego, aż do południowo-
zachodniej Azji. Rośnie na 
glebach wapiennych nisko 
położonych wzgórz  
i zarośli szczególnie we  
Francji i Afryce Północnej.  
Jest to roślina bogata  
w olejek zarówno antyseptyczny, 
antyoksydacyjny, oczyszczający  
i relaksujący. 

CUKIER
Wszystkie pochodne cukrów 
są klasyfikowane jako składniki 
nawilżające, emolienty  
i humektanty. Są one ważne, 
aby pomóc skórze utrzymać 
optymalny poziom wilgoci. 

ALGI
Glony są doskonałym źródłem substancji odżywczych i minerałów  
o wysokim podobieństwie do komórek skóry. Odżywiają i stymulują żywe 
komórki skóry, a także wspomagają odnowę skóry.

OGÓREK
Dawniej kobiety pokrywały twarze cienkimi plasterkami ogórka, aby 
nawilżyć i przywrócić blask skórze... Angielski zielarz Culpeper odkrył wiele 
właściwości ogórka: właściwości nawilżające i oczyszczające. Wygładza, 
relaksuje i odświeża skórę, jednocześnie umożliwiając jej eliminację toksyn  
i zmniejszenie łuszczenia się.

MASŁO SHEA
Masło Shea jest wielkim wsparciem na zimę, to dlatego, że jest bogate  
w niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe i witaminy, pomaga utrzymać 
i poprawić nawilżenie skóry twarzy, która utraciła równowagę z powodu 
zimna. Właściwości regenerujące i walka z wolnymi rodnikami, jest 
szczególnie polecany dla skóry wrażliwej niemowląt, skóry suchej i dojrzałej. 

JOJOBA
Nazywany „złotem pustyni”, olej jojoba jest opisany jako „olej”, ale jego 
skład chemiczny określa go raczej jako płynny wosk. Posiada unikalną 
właściwość naturalnego sebum, który wydziela nasza skóra. Tworzy tym 
samym naturalną warstwę ochronną, zapobiegając utracie wody. Ponadto 
charakteryzuje się wysoką zawartością substancji niezmydlających, co jest 
ważne przy ochronie skóry. 

ALOES
Znany od czasów starożytnych Egipcjan, 
chińskich i arabskich narodów dzięki jego 
właściwościom leczniczym. Sok z aloesu był 
stosowany w leczeniu oparzeń i głębokich 
ran. Polisacharydy bogate w aminokwasy, 
kwasy owocowe pozwalają na odbudowę 
uszkodzonych tkanek, zapewniając 
nawilżenie. Również bardzo bogaty  
w składniki odżywcze, aloes wzmacnia 

naturalne mechanizmy obronne, 
utrzymuje równowagę skóry i wspomaga 
regenerację. 

KAOLIN
Odkryty w Chinach, kaolin, cenna 
glinka, jest również obecna w Morbi-
han, Côtes d’Armor i Finistère. Kaolin 
Ploemeur, zwany białym złotem 
Breton, od dawna słynie z wysokiej 
czystości. To bardzo cenna glina ma 
właściwości wykorzystywane w ko-
smetykach. Remineralizuje skórę, 
łagodzi podrażnienia i delikatnie 
usuwa zanieczyszczenia dzięki jego 
pierwiastkom śladowym i zdolności 
jonizacji.

SŁONECZNIK
uzyskuje się go przez mechaniczne wyciskanie nasion. Bogaty w omega - 6 
zasadniczy składnik błony komórkowej, ten olej odżywia i chroni uszkodzoną 
skórę każdego dnia. Jest to również doskonała odżywka do włosów suchych, 
zniszczonych i kruchych. Nasiona słonecznika, nie pozostawiają tłustej 
warstwy na skórze, ponieważ wchłania się bardzo szybko. 

GLICERYNA
Jest to składnik nawilżający, zmiękczający i ochronny, który ma tę 
właściwość, aby zachować swoją wagę wielokrotnie w wodzie, dzięki czemu 
ma efekt aktywnego nawilżania skóry.

PALMAROSA
Jest to jeden z najlepszych olejków eterycznych dla wszystkich problemów 

skórnych (pęknięcia, egzema, zapalenie 
skóry, trądzik, grzybica, pokrzywka, 
łuszczyca, łupież, łojotok, i inne  infekcje). 
Dba o skórę, regeneruje  
i wspomaga nawilżenie i regenerację.

SEZAM
Sezam to roślina pochodząca z Afryki, 
znana ze swoich bogatych nasion oleistych. 
Jest to jedna z najstarszych uprawnych 

roślin oleistych. Najnowsze badania 
pokazują, że olej sezamowy jest silnym 
antyoksydantem, który neutralizuje 
wolne rodniki. 

TYMIANEK
Tymianek jest rośliną o wielu zaletach. 
Jest bogaty w flawonoidy i garbniki, 
nadając jej przeciwdrobnoustrojowe, 
przeciwbakteryjne, antyoksydacyjne 
i przeciwzapalne właściwości. Tymol 
i karwakrol, także obecne, są przede 
wszystkim odpowiedzialne za działanie 
antyseptyczne. W południowej Francji, 
tymianek jest również często nazywany 
Farigoule, jego nazwa prowansalska: 
Farigola.

MIÓD
Jego bursztynowe światło ogrzewa nas, wywołując z kolei zmysłowe 
przyjemności. Miód zadowala nie tylko podniebienie ale i skórę. Odżywczy, 
gojący i kojący, szczególnie ważny dla zestresowanej zimnem skóry. Ostatnio 
jego regenerujące i przeciwzmarszczkowe właściwości są badane. Najpierw 
miód przyciągał swoim naturalną stroną, potem łatwością zastosowania: 

większość kosmetyków opartych na miodzie jest stosowanych od stóp do 
do Glów, do wszystkich rodzajów skóry. Jest on również dobrze tolerowany 
przez najbardziej delikatną skórę. 

PAPAJA
Owoc ten po fermentacji podczas długich miesięcy, ma niezwykłe 
właściwości antyoksydacyjne. Przypomnijmy, że ekstrakt z papai 
fermentowanej nie zawiera tych samych związków antyoksydacyjnych 
świeżych owoców. Ale jego fermentacja została wzbogacona o nowe związki, 
które nadają się, oprócz bezpośredniego aktywności antyoksydacyjnej (walki 
z wolnymi rodnikami), do wzmocnienia antyoksydacyjnych mechanizmów 
obronnych organizmu i stymulacji układu odpornościowego.

KOKOS
Olej kokosowy jest dobry dla odżywienia najbardziej suchych fragmentów 
skóry. Zapobiega powstawaniu zmarszczek, wzmacnia włosy i nadaje  

i połysk. Może on być również 
stosowany do utrzymania 
zdrowej skóry głowy. 

NAGIETEK
Nagietek jest uprawiany 
w całej Europie, dla jej 
kwiatów z dużymi jasnymi, 
pomarańczowymi główkami. 
Skuteczne działanie 
przeciwzapalne, gojące i kojące. 
Nagietek jest składnikiem 
kremów idealnych dla skóry 
wrażliwej i delikatnej. 

ZIELONA HERBATA
Herbata ma wiele zastosowań w kosmetykach naturalnych. Bardzo bogata  
w polifenole o właściwościach antyoksydacyjnych, chroni komórki skóry 
przed wolnymi rodnikami. Zawartość kofeiny i teofiliny jest popularnym 
atutem dla jego właściwości stymulacyjnych i tonujących. 

MAKADAMIA
Może być stosowana w masażu, poprawia mikrokrążenie i ma wyjątkową 
moc w zapobieganiu rozstępów.  Stosowana dla poprawy zdrowia skóry. 
Bardzo lekki olej makadamia nie pozostawia tłustej warstwy. Stymuluje 
miejscowe  mikrokrążenie. Ma swoją kompozycję kosmetyczną zbliżoną do 
ludzkiego sebum i jest  bogaty w niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe. 

MIGDAŁY
Olej, bogaty w białka z poziomem kwasu tłuszczowego. Głównie działa 
kojąco, wspomaga gojenie, zmniejsza stan zapalny skóry i łagodzi 
swędzenie. Skutecznie opóźnia starzenie się skóry, odżywia skórę, która staje 
się bardziej miękka i elastyczna. Cera promienieje.


