
SpecPure   HOP

SpecPure   BTS Saponins

SpecPure   Ficin

SpecPure   PPN20

SpecPure   BML10

Laminaria Digitata

Spirulina Powder

Fucus Vesiculosus
SpecPure   ASTP 
Astaxanthin 2%, water dispersible powder

Ulva SP

SpecPure   STPP
Ultrafine pearl powder

 

SpecPure   PC

INCI: Avena Sativa (Oat) Kernel Extract
NAZWA POLSKA: hydrolizowane proteiny owsa
KOLOR: jasnożółty
WŁAŚCIWOŚCI: przeciwstarzeniowe,
przeciwzmarszczkowe, łagodzące, odżywcze, kojące
oparzenia słoneczne, regenerujące, kondycjonujące i
wzmacniające, ułatwiające rozczesywanie i
zapobiegające rozdwajaniu się włosów
ZASTOSOWANIE: sera i kremy o działaniu łagodzącym,
preparaty do pielęgnacji włosów

TM

INCI: Camellia Sinensis Seed Extract
NAZWA POLSKA: ekstrakt z chińskiej herbaty

KOLOR: jasnożółty
WŁAŚCIWOŚCI: działanie pianotwórcze, emulgujące,

odkażające, przeciwłojotokowe, przeciwgrzybicze,
naturalny niejonowy solubilizator

ZASTOSOWANIE: produkty do mycia twarzy, szampony,
produkty do mycia ciała, produkty do płukania ust,

naturalne środki do mycia naczyń, środki do czyszczenia
butelek, środki do mycia owoców i warzyw

TM

INCI: Ficin
NAZWA POLSKA: ekstrakt z figi

KOLOR: biały
WŁAŚCIWOŚCI: złuszczające, wygładzające zmarszczki i

rozjaśniające cerę
ZASTOSOWANIE: peelingi enzymatyczne do twarzy i
skóry głowy, szampony, produkty myjące do twarzy i

skory głowy, maseczki, pasty do zębów

TM

INCI: Papain, Glucose
NAZWA POLSKA: ekstrakt z papai

KOLOR: biały
WŁAŚCIWOŚCI: złuszczające, przeciwtrądzikowe i

przeciwstarzeniowe, wybielające i wygładzające skórę,
rozjaśniające piegi i regulujące wydzielanie sebum,

eliminujące brud, tłuszcz i bakterie
ZASTOSOWANIE: delikatne peelingi, żele peelingujące,

esencje, maseczki, produkty wybielające, produkty
przeciwtrądzikowe, produkty myjące do twarzy i skóry

głowy

TM

INCI: Bromelain, Glucose
NAZWA POLSKA: ekstrakt z ananasa
KOLOR: biały
WŁAŚCIWOŚCI: złuszczające, przeciwstarzeniowe,
wspomagające metabolizm skóry, leczące blizny,
rozjaśniające przebarwienia skóry spowodowane przez
słońce, przeciwzapalne
ZASTOSOWANIE: peelingi do twarzy i skóry głowy,
kremy, balsamy, sera, maseczki

TM

Aloe Vera Gel Spray Dried
Powder 200:1
INCI: Aloe Barbadensis Leaf Juice Powder
NAZWA POLSKA: ekstrakt z aloesu
KOLOR: biały
WŁAŚCIWOŚCI: przeciwzapalne, bakteriobójcze,
przeciwgrzybicze, oczyszczające, nawilżające, łagodzące
zmiany po ukąszeniach owadów i otarciach naskórka
oraz objawy chorób skórnych
ZASTOSOWANIE: kremy, balsamy, toniki, kosmetyki
myjące 

INCI: Laminaria Digitata Extract
NAZWA POLSKA: sproszkowana listownica palczasta

KOLOR: brązowy
WŁAŚCIWOŚCI: anti-aging, regenerujące, odżywcze,

ujędrniające, oczyszczające, kondycjonujące włosy i
paznokcie 

ZASTOSOWANIE: maseczki, kremy, balsamy, kosmetyki
do pielęgnacji włosów

INCI: Spirulina Platensis Powder
NAZWA POLSKA: sproszkowana spirulina
KOLOR: ciemnozielony
WŁAŚCIWOŚCI: regenerujące i nawilżające, stabilizujące
równowagę skóry, wzmacniające naczynka krwionośne,
zmniejszające rumień, łagodzące stany zapalne i
poprawiające koloryt skóry - polecane do skóry
zmęczonej, suchej oraz trądzikowej z przebarwieniami
ZASTOSOWANIE: maseczki, kremy, balsamy, kosmetyki
do pielęgnacji włosów

INCI: Fucus Vesiculosus Extract
NAZWA POLSKA: sproszkowany morszczyn

KOLOR: brązowy
WŁAŚCIWOŚCI: antycellulitowe i wyszczuplające,

nawilżające i oczyszczające, antyoksydacyjne,
zwiększajace elastyczność skóry i przeciwzapalne

ZASTOSOWANIE: maseczki, kremy, balsamy
antycellulitowe, kosmetyki do pielęgnacji włosów

INCI: Astaxanthin, Sodium starch octenylsuccinate,
Cyclodextrin, Ascorbic acid, Silica
NAZWA POLSKA: astaksantyna
KOLOR: czerwony
WŁAŚCIWOŚCI: złuszczające, przeciwstarzeniowe,
wspomagające metabolizm skóry, leczące blizny,
rozjaśniające przebarwienia skóry spowodowane przez
słońce, przeciwzapalne
ZASTOSOWANIE: peelingi do twarzy i skóry głowy,
kremy, balsamy, sera, maseczki

TM

INCI: Ulva Lactuca Extract
NAZWA POLSKA: sproszkowana sałata morska
KOLOR: zielony
WŁAŚCIWOŚCI: antyoksydacyjne, ujędrniające,
pobudzające produkcję kolagenu, oczyszczające,
rewitalizujące, wzmacniające, przeciwzapalne,
przeciwbakteryjne i przeciwgrzybicze
ZASTOSOWANIE: maski, peelingi, kremy, sera, pianki,
kosmetyki do pielęgnacji włosów, okłady, balsamy,
kremy antycellulitowe

Algin
INCI: Algin
NAZWA POLSKA: alginian
KOLOR: biały
WŁAŚCIWOŚCI: zagęszczajace, żelujące i stabilizujące,
zapobiegające utracie wody przez naskórek,
nawilżające, odżywiajaće i uelastyczniające, łagodzące
podrażnienia i zaczerwienienia
ZASTOSOWANIE: maseczki peel-off, kremy, esencje
nawilżające, sera, żele do stylizacji włosów

INCI: Pearl powder
NAZWA POLSKA: mikronizowany puder perłowy

KOLOR: biały
WŁAŚCIWOŚCI: ujędrniające i uelastyczniające skórę,

przeciwzmarszczkowe, regenerujące i kojące, łagodzące
podrażnienia, rozjaśniające przebarwienia, matujące

skórę i adsorbujące nadmiar sebum
ZASTOSOWANIE: emulsje, esencje, balsamy, mydła i

pasty do zębów, podkłady mineralne, pudry mineralne,
cienie mineralne, róże, pudry wykończeniowe

TM

SpecPure    SPP
Soluble pearl powder

INCI: Pearl powder
NAZWA POLSKA: rozpuszczalny w wodzie puder perłowy

KOLOR: biały
WŁAŚCIWOŚCI: ujędrniające i uelastyczniające skórę,

przeciwzmarszczkowe, regenerujące i kojące, łagodzące
podrażnienia, rozjaśniające przebarwienia, matujące

skórę i adsorbujące nadmiar sebum
ZASTOSOWANIE: emulsje, esencje, sera

TM

SpecPure    CAE INCI: Saussurea Involucrata Extract
NAZWA POLSKA: ekstrakt ze śnieżnego lotosu
KOLOR: żółto-brązowy
WŁAŚCIWOŚCI: przeciwzapalne, antyoksydacyjne,
nawilżające, poprawiające kondycję skóry, regenerujące
ZASTOSOWANIE: emulsje, esencje, sera, toniki

TM

SpecPure   Aqua GBE
INCI: Ginkgo Biloba Leaf Extract
NAZWA POLSKA: ekstrakt z miłorzębu japońskiego
KOLOR: jasnożółty
WŁAŚCIWOŚCI: rozjaśniające, przeciwutleniające,
neutralizujące szkodliwe działanie niebieskiego światła
ZASTOSOWANIE: balsamy, toniki, esencje i kremy

TM

INCI: Poria Cocos Sclerotium Extract
NAZWA POLSKA: ekstrakt z grzybów Poria

KOLOR: jasnożółty
WŁAŚCIWOŚCI: przeciwzapalne, łagodzące, redukujące
zaczerwienienia, zmniejszające opuchliznę i cienie pod

oczami, przeciwzmarszczkowe, regulujące
przetłuszczanie się twarzy

ZASTOSOWANIE: kremy, balsamy, kosmetyki myjące

TM

EKSTRAKTY
PROSZKOWE

SpecPure    SLE

INCI: Centella Asiatica Extract
NAZWA POLSKA: ekstrakt z wąkroty azjatyckiej

KOLOR: brązowo-żółty
WŁAŚCIWOŚCI: przeciwutleniające, przeciwzapalne,

przeciwalergiczne, nawilżające, zwiększające produkcję
kolagenu, uelastyczniające skórę, rozjaśniające blizny

ZASTOSOWANIE: balsamy, toniki, esencje i kremy

TM


