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*NEW*
Hemp Seed Oil Series

SERIA KOSMETYKÓW DO WŁOSÓW, CIAŁA I TWARZY
MINERAL & HEMP

Unikalne połączenie minerałów z Morza Martwego
i tłoczonego na zimno oleju z nasion konopi

MADE IN ISRAEL
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DLA KOGO KOSMETYKI MINERAL & HEMP?
Morze Martwe to niezwykle wysoka zawartość minerałów o wyjątkowych właściwościach pielęgnacyjnych  
i prozdrowotnych. 

Wszyscy, którzy oczekują od kosmetyków działania oczyszczającego, regulującego wydzielanie sebum zarówno 
na skórze głowy i ciała znajdą tutaj swój kosmetyk. Skóra odzyskuje gładkość, sprężystość i odświeżenie, 
takie minerały jak cynk, magnez, wapń, potas wzmacniają skórę, włosy czy paznokcie. Pomagają usunąć 
toksyny, wygładzają nierówności skóry i zmarszczki. 

Olej z nasion konopi o dużym stężeniu nienasyconych kwasów tłuszczowych omega-3 i omega-6, witamin 
A, K, B, E i minerałami sprawia, że produkty z linii Mineral & Hemp są dla tych osób, których skóra potrzebuje 
nawilżenia i wygładzenia i ewentualnego złagodzenia podrażnień czy zaczerwienień.

Dla wszystkich, którzy szukają pielęgnacji włosów zniszczonych i przesuszonej, swędzącej skóry głowy.

Dla wszystkich chcących korzystać z dobrodziejstwa minerałów Morza Martwego i konopi. Mogą ich używać 
wszyscy bez względu na rodzaj skóry, nawet ci ze skórą wrażliwą i delikatną. Kosmetyki linii Mineral & Hemp 
łączą działanie pielęgnacyjne i właściwości terapeutyczne minerałów z Morza Martwego i oleju  
z konopi.MADE IN ISRAEL

CO TO SĄ MINERAŁY Z MORZA MARTWEGO I OLEJ TŁOCZONY NA ZIMNO Z NASION KONOPI?
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Unique combination of Dead 
Sea Minerals  PLUS cold 
pressed Hemp Seed Oil -
Perfect for Body, Face & Hair

6 New Body, Face & Hair Care 
Products in a pleasant and 
relaxing scent

Especially great for dry & 
sensitive skin

Unikalna kombinacja minerałów z Morza Martwego 
oraz tłoczonego na zimno oleju z nasion konopi. 
Idealne do ciała, twarzy i włosów.
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Unique combination of Dead 
Sea Minerals  PLUS cold 
pressed Hemp Seed Oil -
Perfect for Body, Face & Hair

6 New Body, Face & Hair Care 
Products in a pleasant and 
relaxing scent

Especially great for dry & 
sensitive skin
Szczególnie nadają się do pielęgnacji 
skóry suchej i wrażliwej.
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Unique combination of Dead 
Sea Minerals  PLUS cold 
pressed Hemp Seed Oil -
Perfect for Body, Face & Hair

6 New Body, Face & Hair Care 
Products in a pleasant and 
relaxing scent

Especially great for dry & 
sensitive skin

6 nowych produktów do pielęgnacji ciała, twarzy  
i włosów. Produkty z przyjemnymi i relaksującymi 
zapachami.

Morze Martwe jest tak niezwykłe, ze względu na fakt, że jest w zasadzie jeziorem bezodpływowym i dzięki temu zawarte w nim minerały pozostają w wodzie na stałe. Morze Martwe to najbardziej zasolony i najbogat-
szy w minerały akwen na ziemi. Ponad 21 minerałów to zbawienne źródło składników dla osób z chorobami skóry – minerały działają oczyszczająco, hipoalergicznie, łagodząco i jednocześnie pozytywnie wpływają 
na przemianę materii skóry i organizmu przez dotlenienie i poprawę krążenia krwi. 

Minerały z Morza Martwego odpowiadają za oczyszczenie skóry z toksyn, chronią ją przed przesuszeniem, utratą wilgoci, a tym samym utraty napięcia i sprężystości. Dodatkowo regulacja pracy gruczołów łojo-
wych wspomaga pielęgnację skóry głowy i włosów. Skóra jest wygładzona, sprężysta i odświeżona dzięki regeneracji komórek, a włosy wzmocnione, zdrowe i błyszczące.

Olej konopny, tłoczony z nasion na zimno, to znane od tysięcy lat źródło nienasyconych kwasów tłuszczowych o odpowiednim stężeniu i idealnej dla organizmu ludzkiego proporcji omega-3 i omega-6. Dodatkowo odkryte  
w oleju konopnym składniki znane pod nazwą kannabinoidy to substancje aktywne o drogocennych właściwościach dla skóry i włosów.

Nawilżanie, neutralizacja wolnych rodników, ochrona przed utratą wilgoci, regulacja wydzielania sebum czy łagodzenie podrażnień to tylko przykładowe działanie pielęgnacyjne.

Linia Mineral & Hemp produkowana w Izraelu to niezwykła kombinacja tych właściwości dla pielęgnacji każdego typu skóry i włosów.
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Hemp Oil 
Day & Night Cream

Jar – 50 ml
72005
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*NEW*
Hemp Seed Oil Series

KREM KONOPNY NOC/DZIEŃ Z MINERAŁAMI Z MORZA MARTWEGO

MINERAL & HEMP KREM NA DZIEŃ I NA NOC Z OLEJEM KONOPNYM I MINERAŁAMI

» Do skóry normalnej i suchej
» Super bogate nawilżanie
» Szybkie wchłanianie
» Działanie antyoksydacyjne
» Działanie odmładzające
» Wyrównanie poziomu pH skóry
» Stosowanie 24 h

Zawiera:
Tłoczony na zimno olej konopny, minerały z Morza Martwego, ekstrakt z liści japońskiej
herbaty, olej z nasion ogórecznika lekarskiego, afrykańskie masło kokosowe, olej z wiesiołka, 
ekstrakt z korzenia imbiru, kwasy tłuszczowe Omega 3 i 6, witamina A i C i E

PREMIUM QUALITY
» Testowany dermatologicznie
» Bez Parabenów
» Bez SLS
» VEGAN

Poj. 50 ml

SERIA MINERAL & HEMP
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Hemp Oil 
Hand & Nail Cream

Tube – 50 ml
72006
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*NEW*
Hemp Seed Oil Series

KREM DO RĄK I PAZNOKCI KONOPNY Z MINERAŁAMI Z MORZA MARTWEGO

MINERAL & HEMP KREM DO RĄK I PAZNOKCI

» Do każdego typu skóry
» Super bogate nawilżanie
» Szybkie wchłanianie
» Działanie antyoksydacyjne
» Działanie odmładzające
» Wyrównanie poziomu pH skóry

Zawiera: 
Tłoczony na zimno olej konopny, minerały z Morza Martwego, sok z Aloe Vera, 
olej z zielonego awokado, afrykańskie masło shea, kwasy tłuszczowe Omega 3 i 6, 
witamina A i C i E

PREMIUM QUALITY
» Testowany dermatologicznie
» Bez Parabenów
» Bez SLS
» VEGAN

Poj. 50 ml
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Hemp Oil 
Shower Gel

Bottle with Pump –
300 ml

72001
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*NEW*
Hemp Seed Oil Series

ŻEL POD PRYSZNIC KONOPNY Z MINERAŁAMI Z MORZA MARTWEGO

MINERAL & HEMP ŻEL POD PRYSZNIC Z OLEJEM Z NASION KONOPI TŁOCZONYM 
NA ZIMNO

Super bogata formuła z tłoczonym na zimno olejem z nasion konopi w połączeniu 
z minerałami z Morza Martwego dla ultra-nawilżenia i odświeżenia skóry.

» Do każdego typu skóry
» Delikatne mycie
» Działanie antyoksydacyjne
» Działanie odmładzające
» Nawilżanie
» Wyrównanie poziomu pH skóry

Zawiera:
Tłoczony na zimno olej konopny, minerały z Morza Martwego, olejek z nagietka, olejek  
z rumianku, kwasy tłuszczowe Omega 3 i 6, witamin A i C i E

PREMIUM QUALITY
» Testowany dermatologicznie
» Bez Parabenów
» Bez SLS
» VEGAN

Poj. 300 ml
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Hemp Oil 
Shampoo

Bottle with Pump –
300 ml

72004

2

*NEW*
Hemp Seed Oil Series

SZAMPON KONOPNY Z MINERAŁAMI Z MORZA MARTWEGO

MINERAL & HEMP SZAMPON Z OLEJEM Z NASION KONOPI TŁOCZONYM NA ZIMNO 

Super bogata formuła z tłoczonym na zimno olejem z nasion konopi oraz ekstraktu 
z liści naturalnej japońskiej herbaty w połączeniu z minerałami z Morza Martwego. 
Dla ultra-nawilżenia i przywrócenia równowagi skóry głowy, dla podkreślenia na-
turalnych, błyszczących i elastycznych włosów.  Delikatnie oczyszcza i stymuluje 
skórę głowy.

» Do wszystkich typów włosów
» Bardzo delikatne mycie
» Bogate nawilżenie
» Odżywia i wzmacnia
» Wspiera wzrost włosów
» Poprawia połysk włosów
» Stymuluje skórę głowy

Zawiera:
Tłoczony na zimno olej konopny, minerały z Morza Martwego, sok z Aloe Vera, olejek jojoba, 
ekstrakt z liści japońskiej herbaty, kwasy tłuszczowe z omega 3 i 6, witamina A i C i E

PREMIUM QUALITY
» Testowany dermatologicznie
» Bez Parabenów
» Bez SLS
» VEGAN

Poj. 300 ml
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Hemp Oil 
Body Butter

Bottle with Pump –
300 ml

72003
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*NEW*
Hemp Seed Oil Series

MASŁO DO CIAŁA KONOPNE Z MINERAŁAMI Z MORZA MARTWEGO

MINERAL & HEMP MASŁO DO CIAŁA Z OLEJEM Z NASION KONOPI TŁOCZONYM NA 
ZIMNO 

Bogata formuła z tłoczonym na zimno olejem z nasion konopi, naturalnym afry-
kańskim masłem shea w połączeniu z minerałami z Morza Martwego. Dla ultra na-
wilżenia i zrównoważenia poziomu pH skóry.

» Do skóry suchej i bardzo suchej
» Super bogate nawilżenie
» Szybko się wchłania
» Działanie antyoksydacyjne
» Działanie odmładzające
» Wyrównanie poziomu pH skóry

Zawiera:
Tłoczony na zimno olej konopny, minerały z Morza Martwego, afrykańskie Masło Shea, sok 
Aloe Vera, oliwa z oliwek z Morza Śródziemnego, kwasy tłuszczowe Omega 3 i 6, witamina 
A i C i E

PREMIUM QUALITY
» Testowany dermatologicznie
» Bez Parabenów
» Bez SLS
» VEGAN

Poj. 300 ml
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Hemp Oil 
Body Lotion

Bottle with Pump –
300 ml

72002
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*NEW*
Hemp Seed Oil Series

BALSAM DO CIAŁA KONOPNY Z MINERAŁAMI Z MORZA MARTWEGO

MINERAL & HEMP BALSAM DO CIAŁA Z OLEJEM Z NASION KONOPI TŁOCZONYM NA 
ZIMNO 

Bogata formuła z tłoczonym na zimno olejem z nasion konopi, marokańskim ole-
jem arganowym w połączeniu z minerałami z Morza Martwego. Dla silnego na-
wilżenia i zrównoważenia poziomu pH skóry. 

» Do skóry suchej i bardzo suchej
» Bogate nawilżenie
» Szybko się wchłania
» Działanie antyoksydacyjne
» Działanie odmładzające
» Wyrównanie poziomu pH skóry

Zawiera:
Tłoczony na zimno olej konopny, minerały z Morza Martwego, marokański olejek argano-
wy, olejek z dzikiej róży, olejek jojoba, ekstrakt z rumianku, kwasy tłuszczowe omega 3 i 6, 
witamina  A i C i+ E

PREMIUM QUALITY
» Testowany dermatologicznie
» Bez Parabenów
» Bez SLS
» VEGAN

Poj. 300 ml
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CZYM LINIA MINERAL & HEMP RÓŻNI SIĘ OD INNYCH PRODUKTÓW?
Wszystkie produkty są produkowane w Izraelu.

Wszystkie minerały i składniki z Morza Martwego są w 100% naturalne.

Producent BIO-ROM to jeden z największych producentów oryginalnych kosmetyków na bazie Minerałów z Morza Martwego.

Wszystkie kosmetyki są wysokiej jakości, mają licencję izraelskiego Ministerstwa Zdrowia i są rekomendowane przez dermatologów.

25 lat doświadczenia producenta i ponad 50 krajów, gdzie produkty są dostępne.

Produkty nie są testowane na zwierzętach, nie zawierają parabenów i są odpowiednie dla wegan.

SKŁADNIKI AKTYWNE:
OLEJ Z NASION KONOPI TŁOCZONEGO NA ZIMNO – zawierają niezbędne, nienasycone kwasy tłuszczowe omega-3 i ome-
ga-6 (80% składu). Najważniejsze są wzorowe proporcje omega-3 i omega-6 (3:1), co przyczynia się do optymalnego działania 
prozdrowotnego NNKT. Kwasy tłuszczowe, a między innymi kwas linolowy czy alfa-linolowy pomagają zachować zdrową i piękną 
skórę. Olej konopny wzmacnia odporność skóry, łagodzi podrażnienia, nawilża i przywraca skórze elastyczność. Poprawia 
koloryt, odżywia i reguluje wydzielanie sebum. Skóra i włosy odzyskują blask i zdrowy wygląd.
Dodatkowo witaminy: E, A, B i K, jak również minerały (wapń, cynk, fosfor i magnez) wspierają aktywność kwasów i poprawiają 
stan skóry i włosów.

MINERAŁY Z MORZA MARTWEGO – najważniejsze 5 minerałów to:
MAGNEZ – wzmacnia żywotność komórek i efekty lecznicze,
SÓD – dostarcza energii dla transportu składników odżywczych wewnątrz komórek,
WAPŃ – łagodzi podrażnienia i pomaga utrzymać równowagę mineralną
POTAS – poprawia transport składników odżywczych wewnątrz komórek
BROM – łagodzi, uspokaja i działa antyseptycznie.
Minerały z Morza Martwego oczyszczają i rewitalizują skórę, a stałe ich stosowanie wspiera regenerację komórek skóry i 
włosów.

EKSTRAKT Z LIŚCI NATURALNEJ JAPOŃSKIEJ HERBATY – źródło antyoksydacyjnych polifenoli, witamin i soli mineralnych. 
Regeneruje, działa przeciwzapalnie, łagodzi i wzmacnia.

SOK Z ALOESU – zawiera witaminy (A, C , E), niacynę, cholinę, mikroelementy jak wapń, magnez, cynk, miedź i potas,  kwasy 
tłuszczowe. Regeneruje, przywraca skórze naturalne pH, nawilża, poprawia ukrwienie skóry. 
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Unique combination of Dead 
Sea Minerals  PLUS cold 
pressed Hemp Seed Oil -
Perfect for Body, Face & Hair

6 New Body, Face & Hair Care 
Products in a pleasant and 
relaxing scent

Especially great for dry & 
sensitive skin

OLEJEK JOJOBA – reguluje przede wszystkim poziom wydzielania sebum, nawilża i utrzymuje jędrność i elastyczność 
skóry, walczy z wolnymi rodnikami, które przyśpieszają proces starzenia się skóry. Kwasy tłuszczowe chronią warstwę lipido-
wą skóry i wspomagają jej regenerację.

OLEJEK Z AWOKADO – bogaty w witaminy A, C, E, kwas foliowy, PP, minerały i NNKT. Działanie regenerujące, wygładzające, 
nawilżające i łagodzące podrażnienia. Pomaga w syntezie kolagenu i elastyny. 

MASŁO SHEA – zawiera kwasy tłuszczowe, witaminy A,D i F. Chroni i wzmacnia cement międzykomórkowy co uelastycznia 
skórę, łagodzi podrażnienia, zapobiega łuszczeniu się skóry, zapobiega tworzeniu się łupieżu.

OLIWA Z OLIWEK – witaminy, minerały i kwasy tłuszczowe. Opóźnia objawy starzenia się, uzupełnia warstwę lipidową 
skóry, utrzymuje odpowiedni poziom wilgoci i działa antyoksydacyjnie. 

OLEJEK Z NAGIETKA – źródło flawonoidów, karotenoidów i wielu innych. Działa przeciwzapalnie, przyśpiesza gojenie się 
ran, oczyszcza i stymuluje odnowę komórek.

EKSTRAKT  Z RUMIANKU – dzięki flawonoidom, kwasom organicznym, cholinie  i solom mineralnym, działa przeciwbakte-
ryjnie i przeciwgrzybicznie, działa dezynfekująco. 

OLEJEK ARGANOWY – znany z zawartości NNKT. Nawilża, goi rany, regeneruje i wzmacnia skórę i włosy, skóra i włosy 
odzyskują blask i zdrowy wygląd.

OLEJEK Z DZIKIEJ RÓŻY – zawiera nienasycone kwasy tłuszczowe, witaminę C, A i E. Rozjaśnia, działa przeciwzmarszczko-
wo i wzmacnia naczynia krwionośne, idealny do cery naczynkowej. Wygładza, poprawia stan włosów i regeneruje skórę.
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JAK DZIAŁAJĄ KOSMETYKI Z LINII MINERAL & HEMP?
Dzięki unikalnemu połączeniu minerałów z Morza Martwego i oleju z nasion konopi, kosmetyki z linii Mineral & Hemp działają optymalnie dla uzyskania zdrowej 
i wypielęgnowanej skóry, jak również wzmocnionych i błyszczących włosów. Z jednej strony działanie minerałów i z drugiej niezbędnych, nienasyconych kwasów 
tłuszczowych to idealna kombinacja. 

Oczyszczenie i przywracanie odpowiedniego pH w skórze idzie w parze z łagodzeniem podrażnień i regeneracją komórek skóry i włosów.

Kosmetyki przeznaczone są do codziennej pielęgnacji skóry i włosów.

JAKI JEST EFEKT STOSOWANIA KOSMETYKÓW Z LINII MINERAL & HEMP?
Codzienne przywracanie skórze naturalnej bariery ochronnej oraz jej nawilżanie to droga do skóry bez podrażnień i objawów przesuszenia. 

Włosy są wzmocnione, nie puszą się, nie przetłuszczają się, odzyskują blask i zdrowy wygląd. Mniej wypadają dzięki poprawie krążenia skóry głowy.

Prospector Beauty Group Sp. z o.o., ul. Oświęcimska 7, 43-190 Mikołów, 
biuro@prospectorbg.pl, www.prospectorbg.pl

Produkty dostępne na www.ecosalon24.pl
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