
 

 
 

Seria kosmetyków polskiej firmy NOVA KOSMETYKI przeznaczonych dla osób ze skórą problematyczną (np. 
trądzikową, naczynkowa), jak również dla skóry pozbawionej niedoskonałości. Aby zminimalizować ryzyko 
wystąpienia podrażnień, kosmetyki nie zawierają konserwantów i kompozycji zapachowej. Formulacje 
oparte są w 100% na składnikach pochodzenia roślinnego, dlatego spełniają wymagania wegan i 
wegetarian. Ponieważ idea "Zero Waste" jest nam bliska, ekstrakt z czarnej porzeczki produkujemy sami z 
wytłoków pozostałych po produkcji soku. Dodatkowo kosmetyki zapakowane są w szklane opakowania, 
które z powodzeniem mogą być poddane recyklingowi lub użyte po raz kolejny. Aby ograniczyć zużycie 
papieru, celowo zrezygnowaliśmy z kartonika zewnętrznego i wszystkie informacje umieszczone są na 
etykiecie produktu. Materiał, z którego wykonana jest etykieta, pochodzi z recyklingu oraz zawiera 
pozostałości skórek owoców po produkcji soku. 

Produkt Cena w zł 

NAWILŻAJĄCY KREM DO TWARZY do cery suchej, normalnej i mieszanej  (60 ml) 66 

ODŻYWCZY KREM DO TWARZY do cery dojrzałej, normalnej i wrażliwej  (60 ml) 66 

KREM DO TWARZY NA DZIEŃ do cery trądzikowej, mieszanej i tłustej  (60 ml) 75 

KREM DO TWARZY NA NOC do cery trądzikowej, mieszanej i tłustej  (60 ml) 75 

KREM DO TWARZY do cery naczynkowej i wrażliwej  (60 ml) 75 

KREM POD OCZY Każdy rodzaj skóry  (30 ml) 58 

SERUM OLEJOWE DO TWARZY NA NOC do skóry normalnej, suchej i problematycznej 
(30 ml) 

58 

ŻEL DO MYCIA TWARZY Każdy rodzaj skóry  (200 ml) 37 

ŻEL DO MYCIA TWARZY do cery trądzikowej, mieszanej i tłustej  (200 ml) 39 

OLEJEK DO MYCIA TWARZY Pielęgnacja skóry suchej i wrażliwej (200 ml) 55 

 PŁYN MICELARNY Pielęgnacja skóry delikatnej i wrażliwej (200 ml) 33 

TONIK DO TWARZY Każdy rodzaj skóry  (200 ml) 41 

SERUM OLEJOWE DO WŁOSÓW do włosów suchych i zniszczonych (30 ml) 50 

BALSAM DO CIAŁA do skóry suchej, wrażliwej i normalnej  (250 ml) 46 

ŻEL DO HIGIENY INTYMNEJ  (200 ml) 33 

MASEŁKO DO UST (15 ml) 17 

Luksusowy ZESTAW do cery dojrzałej, normalnej i wrażliwej (Odżywczy krem do 
twarzy, Serum olejowe do twarzy na noc, Żel do mycia twarzy na noc) 

136 

ZESTAW DLA NIEGO (Krem pod oczy, Żel do twarzy, Odżywczy Krem do twarzy) 136 

ZESTAW Kompleksowa pielęgnacja cery naczynkowej i wrażliwej (Krem do twarzy, Płyn 

micelarny, Krem pod oczy) 
139 

ZESTAW Kuracja do cery trądzikowej, mieszanej i tłustej (Krem do twarzy na dzień, 

Krem do twarzy na noc, Żel do mycia twarzy) 
164 

ZESTAW Pielęgnacja włosów i ciała w stylu ekologicznym (Balsam do ciała, Żel do 
higieny intymnej, Serum na końcówki włosów)  

103 

ZESTAW produktów do cery suchej, normalnej i mieszanej (Masełko do ust, Nawilżający 
Krem do twarzy, Tonik do twarzy, Olejek do mycia twarzy)  

150 

Zapraszamy do naszego sklepu:  www.sklep-zdrowia-i-urody.pl/czarna-porzeczka-slonecznik 

Kontakt:  sklep@natures-sunshine-sklep.pl, 500 162 802 


