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PERFECTA ORGANIC NATURE
Życie w zgodzie z naturą to nie chwilowy trend, a sposób bycia. Dotyczy on odżywiania,
aktywności fizycznej, ale też odzieży z wysokojakościowych materiałów i kosmetyków
pochodzenia naturalnego. Dlatego marka Perfecta stworzyła linię wegańskich kosmetyków
Organic Nature, w której w szczególny sposób zwrócono uwagę na metody pozyskiwania
surowców zastosowanych w produktach. Kremy i sera dostępne w gamie Perfecta Organic
Nature bazują na organicznych składnikach aktywnych takich jak ashwagandha czy olej
z konopi, które są pozyskiwane z certyfikowanych upraw. Zawierają 98% (sera) i 97% (kremy do
twarzy) składników pochodzenia naturalnego, a pozostałe komponenty zapewniają
przyjemność, trwałość i najwyższą jakość. Kosmetyki z organicznym olejem z konopi,
przeznaczone do cery normalnej i suchej, intensywnie nawilżają i wygładzają, a produkty
z organiczną ashwagandhą – do cery dojrzałej – odmładzają i działają przeciwzmarszczkowo.
Kremy i sera Organic Nature wygładzają i regenerują, wyróżniają się wyjątkową skutecznością
i widocznymi efektami, które utrzymują się na długo po aplikacji.

Kosmetyki powstały w myśl idei PLANET ESSENCE, która zakłada, że planeta to esencja naszego
życia i życia przyszłych pokoleń. To zobowiązanie marki Perfecta do odpowiedzialnego
tworzenia kosmetyków najwyższej jakości, szanując jednocześnie środowisko naturalne.
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Serum - Kuracja przeciwzmarszczkowa na dzień i na noc
organiczna ashwagandha
Kosmetyk wegański. 98% SKŁADNIKÓW JEST POCHODZENIA
NATURALNEGO, POZOSTAŁE 2% ZAPEWNIA PRZYJEMNOŚĆ,
TRWAŁOŚĆ I NAJWYŻSZĄ JAKOŚĆ. Skoncentrowane wodne serum
przeciwzmarszczkowe zostało stworzone z myślą o Twojej dojrzałej
cerze. Stanowi skuteczną i naturalną terapię odmładzającą, która
zapewnia wygładzenie i odpowiednie napięcie skóry. Receptura
na bazie organicznej Ashwagandhy, została opracowana tak,
aby zawarte w niej składniki aktywne, opóźniały starzenie się skóry,
przyspieszając jej regenerację oraz chroniąc ją przed szkodliwymi
skutkami stresu środowiskowego. Twoja skóra zyskuje młody
wygląd, odpowiednie nawilżenie, elastyczność oraz naturalną
świetlistość i blask.
SKŁADNIKI AKTYWNE:
ORGANICZNA ASHWAGANDHA - pozyskiwana z certyfikowanych upraw, minimalizuje
negatywne oddziaływanie stresu środowiskowego na skórę oraz dodaje cerze witalności,
blasku i ożywia koloryt
ENZYM Z DYNI - pozyskiwany w procesie fermentacji, rozświetla, poprawia koloryt, wygładza i
pielęgnuje
SUGAR LIFT - zmniejsza widoczność linii mimicznych i zmarszczek, delikatnie napina skórę
PROTECTFILM - nadaje gładkość, wspiera funkcje ochronne skóry
STOSOWANIE:
Codziennie rano i wieczorem nałóż serum na oczyszczoną skórę twarzy i/lub szyi i dekoltu. Dla
wzmocnienia efektu kuracji odmładzającej, stosuj wraz z Perfecta Krem Przeciwzmarszczkowy
Organiczna Ashwaganda.
CENA: 29,99 PLN

POJEMNOŚĆ: 30 ML
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PERFECTA ORGANIC NATURE
Przeciwzmarszczkowy krem do twarzy na dzień i na noc
organiczna ashwagandha
Kosmetyk wegański. 97% SKŁADNIKÓW JEST
POCHODZENIA NATURALNEGO, POZOSTAŁE 3%
ZAPEWNIA PRZYJEMNOŚĆ, TRWAŁOŚĆ I
NAJWYŻSZĄ JAKOŚĆ.
Krem przeciwzmarszczkowy o aksamitnej,
kremowej konsystencji został stworzony z myślą
o Twojej dojrzałej cerze. Zapewnia silnie
skoncentrowaną pielęgnację skóry z widocznymi
oznakami starzenia, takimi jak zmarszczki, czy linie
mimiczne. Receptura na bazie organicznej
Ashwagandhy, została opracowana tak, aby
zawarte w niej składniki aktywne, skutecznie stymulowały procesy odnowy skóry, opóźniając
jej starzenie. Twoja cera zyskuje młody wygląd, odpowiednie nawilżenie, witalność, zdrowy
blask i koloryt.
SKŁADNIKI AKTYWNE:
ORGANICZNA ASHWAGANDHA- pozyskiwana z certyfikowanych upraw, minimalizuje
negatywne oddziaływanie stresu środowiskowego na skórę oraz dodaje cerze witalności,
blasku i pięknego kolorytu.
MASŁO SHEA – przywraca naturalną miękkość i wygładza skórę, głęboko nawilża, łagodzi
podrażnienia
OLEJ ZE SŁODKICH MIGDAŁÓW - odżywia, intensywnie nawilża, opóźnia procesy starzenia się
skóry
STOSOWANIE:
Codziennie rano i wieczorem nałóż krem na oczyszczoną skórę twarzy i/lub szyi i dekoltu. Dla
wzmocnienia efektu kuracji odmładzającej, stosuj wraz z Perfecta Serum Przeciwzmarszczkowe
Organiczna Ashwagandha.
CENA: 26,99 PLN

POJEMNOŚĆ: 50 ML
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PERFECTA ORGANIC NATURE
Hydro serum intensywnie nawilżające na dzień i na noc
organiczne konopie
Kosmetyk wegański. 98% SKŁADNIKÓW JEST POCHODZENIA
NATURALNEGO, POZOSTAŁE 2% ZAPEWNIA PRZYJEMNOŚĆ,
TRWAŁOŚĆ I NAJWYŻSZĄ JAKOŚĆ. Skoncentrowane hydro
serum nawilżające zostało stworzone z myślą o Twojej
odwodnionej skórze. Skutecznie przywraca głęboki poziom
nawilżenia i zabezpiecza przed zbyt szybką utratą wody z
naskórka. Receptura na bazie organicznego oleju z konopi
znakomicie odżywia i regeneruje skórę, pozostawiając ją
jędrną i sprężystą. Twoja cera zyskuje zdrowy, piękny wygląd
pełen naturalnego blasku.

SKŁADNIKI AKTYWNE:
ORGANICZNY OLEJ Z KONOPI - pozyskiwany z certyfikowanych upraw, odbudowuje barierę
lipidową naskórka, długotrwale nawilża, przywraca prawidłową sprężystość i jędrność
OLEJ ZE SŁODKICH MIGDAŁÓW - odżywia, intensywnie nawilża, opóźnia procesy starzenia się
skóry
GLICERYDY Z OLIWKI - zapewniają jedwabistą gładkość skórze, nawilżają, wspierają funkcje
ochronne skóry
STOSOWANIE:
Codziennie rano i wieczorem nałóż serum na oczyszczoną skórę twarzy i/lub szyi i dekoltu. Dla
wzmocnienia efektu kuracji nawilżającej, stosuj wraz z Perfecta Krem Hiper Nawilżający
Organiczny olej z konopi.
CENA: 29,99 PLN

POJEMNOŚĆ: 30 ML

KONTAKT DLA MEDIÓW:
AGENCJA PR PLATINIUM CAST
NATALIA KLARO
natalia.klaro@platiniumcast.pl
+48 882 097 886

PR DAX COSMETICS:
Jagna Dyżakowska, jagna.dyzakowska@dax.com.pl
48 691 433 383

PERFECTA ORGANIC NATURE
Hiper Nawilżający krem do twarzy na dzień i na noc
organiczne konopie
Kosmetyk wegański. 97% SKŁADNIKÓW JEST
POCHODZENIA NATURALNEGO, POZOSTAŁE
3% ZAPEWNIA PRZYJEMNOŚĆ, TRWAŁOŚĆ I
NAJWYŻSZĄ JAKOŚĆ. Krem intensywnie
nawilżający działa na Twoją odwodnioną
skórę jak hydro-kompres i natychmiast po
aplikacji przynosi ulgę i ukojenie. Skutecznie
zatrzymuje w naskórku cząsteczki wody
i zapobiega ich utracie na długi czas.
Receptura oparta na organicznym oleju
z konopi znakomicie redukuje suchość i
szorstkość
skóry,
zapewniając
jej
odpowiednie nawilżenie i jędrność. Twoja
cera zyskuje piękny, zdrowy wygląd, a szara,
ziemista cera nabiera naturalnego blasku.
SKŁADNIKI AKTYWNE:
ORGANICZNY OLEJ Z KONOPI - pozyskiwany z certyfikowanych upraw, odbudowuje barierę
lipidową naskórka, długotrwale nawilża, przywraca prawidłową sprężystość i jędrność
MASŁO SHEA - doskonale nawilża oraz łagodzi wszelkie podrażnienia skóry
ALOES - zapewnia głębokie nawilżenie i regenerację
WIELKOCZASTECZKOWY KWAS HIALURONOWY - zapobiega utracie wody z naskórka
STOSOWANIE:
Codziennie rano i wieczorem nałóż krem na oczyszczoną skórę twarzy i/lub szyi i dekoltu. Dla
wzmocnienia efektu nawilżenia stosuj wraz z Perfecta Hydro Serum Organiczny olej z konopi.
CENA: 26,99 PLN

POJEMNOŚĆ: 30 ML

Perfecta Planet Essence to nasze zobowiązanie jakości i odpowiedzialności.
Dla Ciebie, Planety i przyszłych pokoleń.
DODATKOWE INFORMACJE O SKŁADNIKACH I PRODUKATCH:
https://www.kosmopedia.org/
https://perfecta-kosmetyki.pl/
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