Kto powinien wybrać
pielęgnację EcoSkin Care?

Każdy, kto ma delikatną, nadwrażliwą i skłonną
do podrażnień skórę. Kosmetyki EcoSkin Care są dobrze
tolerowane przez osoby ze skórą atopową.

Czy kosmetyki EcoSkin Care
mogą być stosowane w każdym wieku?

Niezależnie od wieku, jeżeli skóra wymaga szczególnej
pielęgnacji polecamy EcoSkin Care. Jeżeli masz skórę
wrażliwą, delikatną lub podrażnioną EcoSkin jest dla Ciebie.
Jeżeli Twoja skóra jest sucha, czasem zaczerwieniona
i łuszcząca się, EcoSkin Care jest dla Ciebie. Jeżeli Twoja
skóra ma słabą tolerancję na czynniki zewnętrzne, EcoSkin
Care jest dla Ciebie. Niezależnie od wieku.

Czy seria EcoSkin Care
nadaje się do każdego rodzaju skóry,
nawet trądzikowej?
Tak, kosmetyki EcoSkin Care były testowane na osobach
z różnymi typami skóry. Kosmetyki te są polecane
do pielęgnacji skóry trądzikowej, ponieważ u osób z tego
typu cerą dochodzi do zachwiania równowagi mikroflory
bakteryjnej. Symbiotyki zastosowane w serii EcoSkin
Care eliminują niekorzystną florę bakteryjną i sprzyjają
namnażaniu korzystnych dla skóry bakterii co skutkuje
redukcją ilości wyprysków i złagodzeniem innych objawów
trądziku.

Jakie są korzyści
ze stosowania EcoSkin Care?

• wzrost prawidłowej mikroflory skóry,
• wzmocnienie naturalnej odporności poprzez produkcję
przeciwdrobnoustrojowych białek,
• zwiększenie odporności skóry na zewnętrzne czynniki
drażniące,
• nawilżenie i zapobieganie nadmiernej utracie wody
z naskórka,
• przyspieszenie gojenia i łagodzenie podrażnień,
• ukojenie skóry suchej i swędzącej,
• łagodzenie uczucia ściągnięcia i ulga dla podrażnionej
skóry.

Czy seria EcoSkin Care
jest naturalna?

Kosmetyki EcoSkin Care zawierają w składzie
surowce naturalne, pochodzenia naturalnego, a także
biotechnologiczne. Główny surowiec zastosowany w serii
jest pozyskiwany biotechnologicznie całkowicie zgodnie
z zasadami „Zielonej Chemii”. Wszystkie etapy produkcji
kosmetyków BANDI odbywają się w zgodzie z naturą
i poszanowaniem środowiska naturalnego.

Dlaczego EcoSkin Care?

Kosmetyki z linii EcoSkin Care odbudowują korzystną
mikroflorę na powierzchni skóry przywracając jej naturalną
równowagę. Już po pierwszym użyciu koją i przynoszą ulgę
podrażnionej skórze. Stosowane regularnie odpowiednio
nawilżają, a także redukują zaczerwienienie i dyskomfort
często towarzyszące skórze skłonnej do atopii.
Stymulują wzrost prawidłowej mikroflory skóry, wzmacniają
jej naturalną odporność oraz zmniejszają wrażliwość
na szkodliwe czynniki.

Kojący żel myjący

Kojący krem SPF 25

Kojące serum

Wyjątkowo delikatny żel o
doskonałych właściwościach
myjąco-nawilżających. Idealny
dla delikatnej, nadwrażliwej i
skłonnej do podrażnień skóry
twarzy i szyi.
• nie powoduje wysuszenia
i ściągnięcia skóry,
• delikatnie oczyszcza,
• przynosi ulgę podrażnionej
skórze,
• probiotyki, ekstrakt z Yakon
i aloes odbudowują korzystną
mikroflorę na powierzchni
skóry, przywracając jej
naturalną równowagę,
• polecany po zabiegach
medycyny estetycznej,
• nie narusza naturalnego pH.

Lekki, nietłusty
i niezapychający porów
krem o wysokim standardzie
ochrony przeciwsłonecznej.
Przeznaczony do pielęgnacji
cery szczególnie delikatnej,
nadwrażliwej, podrażnionej
i poddanej działaniu drażniących
zabiegów kosmetycznych lub
leczeniu dermatologicznemu.
Dzięki probiotykom
i prebiotykom łagodzi
podrażnienia i reakcje
alergiczne oraz zwiększa
odporność skóry na zewnętrzne
czynniki drażniące.
• zawiera stabilny filtr UV
• zapewnia ochronę przed
promieniami UVA i UVB na
ponad 8 godzin
• świetnie się rozprowadza nie
pozostawiając uczucia lepkości
ani tłustej warstwy,
• niebielący,
• zbliżony do naturalnego
odcienia skóry, dzięki czemu
wyrównuje jej koloryt,
• stymuluje wzrost prawidłowej
mikroflory skóry,
• intensywnie nawilża i koi
skórę suchą i swędzącą,
• chroni przed fotostarzeniem,
• opóźnia proces starzenia
poprzez redukcję wolnych
rodników,
• nadaje się pod makijaż.

Skoncentrowany preparat
do pielęgnacji delikatnej,
nadwrażliwej i skłonnej
do podrażnień skóry.
Serum zawiera probiotyki
i prebiotyki, dzięki czemu
łagodzi podrażnienia i reakcje
alergiczne oraz zwiększa
odporność skóry na zewnętrzne
czynniki drażniące.
Wyjątkowa receptura oparta
na bogactwie kojących
substancji aktywnych sprawia,
że po zastosowaniu serum
zaczerwienienie, swędzenie
i podrażnienie ulegają wyraźnej
redukcji.
• stymuluje wzrost prawidłowej
mikroflory skóry,
• wzmacnia jej naturalną
odporność poprzez produkcję
przeciwdrobnoustrojowych
białek,
• zmniejsza wrażliwość
na szkodliwe czynniki,
• nawilża i zapobiega
nadmiernej ucieczce wody
z naskórka,
• przyspiesza gojenie i łagodzi
podrażnienia.

Składniki aktywne:
Alpha-glucan
Olichosaccharide, Polymnia
Sonchifolia Root juce,
Maltodextrin, Lactobacilius,
aloes

Kojący balsam do ciała

Kojący balsam do ciała
do pielęgnacji delikatnej,
nadwrażliwej i skłonnej
do podrażnień skóry.
Polecany do skóry z tendencją
do atopii. Dzięki zawartości
probiotyków i prebiotyków
łagodzi podrażnienia
i reakcje alergiczne oraz
zwiększa odporność skóry
na zewnętrzne czynniki
drażniące. Balsam posiada
działanie wspomagające
procesy odbudowy struktury
naskórka, aktywizujące
naturalne procesy ochronne
i regenerujące.
Po jego zastosowaniu skóra
jest bardziej elastyczna,
jędrna i sprężysta.
• intensywnie nawilża
i koi skórę suchą i swędzącą,
• natychmiast łagodzi uczucie
ściągnięcia i przynosi ulgę
podrażnionej skórze,
• pozostawia nietłusty film
ochronny,
• zwiększa odporność skóry
na zewnętrzne czynniki
drażniące,
• przyspiesza regenerację
Składniki aktywne:
komórek oraz niweluje
Alpha-glucan Olichosaccharide, skutki szkodliwego
Polymnia Sonchifolia Root juce, działania promieniowania
Maltodextrin, Lactobacilius,
ultrafioletowego,
fucogel, olej z passiflory,
• szybko się wchłania i jest
galusan epigalokatechiny
wydajny w użyciu,
Składniki aktywne:
• nie pozostawia uczucia
Alpha-glucan Olichosaccharide,
lepkości ani tłustej warstwy.
Polymnia Sonchifolia Root juce,
Maltodextrin, Lactobacilius,
Balsam posiada ciekawą
galusan epigalokatechiny,
kompozycję zapachową,
masło Shea
dzięki której jego aplikacja
jest miłym zabiegiem
relaksującym.
Dzięki wysokiemu stężeniu
substancji aktywnych
wystarczy jedno zastosowanie
dziennie. Idealny po opalaniu.
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Składniki aktywne:
Alpha-glucan
Olichosaccharide, Polymnia
Sonchifolia Root juce,
Maltodextrin, Lactobacilius,
mocznik, glukonolakton, olej
z passiflory, masło Shea,
galusan epigalokatechiny

