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NOWOŚĆ!

SKIN ON – nowe kosmetyki prebiotyczne
Skin On od marki Barwa to linia kosmetyków prebiotycznych dla nastolatków
zmagających się z trądzikiem i jego skutkami. Oparta jest na ekologicznym
i certyfikowanym składniku wiodącym BIOECOLIA®. Jego kompleksowa i bezpieczna
pielęgnacja stref podatnych na występowanie trądziku, została ukryta
w praktycznych i wygodnych tubkach oraz butelkach z atomizerami.
Marka Barwa wypuściła na rynek serię kosmetyków Skin On, dla której najważniejszy
jest mikrobiom młodej cery. Specjalne dobrane składniki, uruchamiają naturalne
predyspozycje skóry do hamowania wzrostu patogennych bakterii, będących jedną
z przyczyn powstawania trądziku oraz niedoskonałości. To najlepszy bohater
codziennej pielęgnacji.
Innowacyjna formuła serii SKIN ON bazuje na naturalnym prebiotyku Bioecolia®, który
uruchamia rozwój korzystnej flory bakteryjnej na powierzchni skóry. Stanowi naturalną
pożywkę dla sprzyjających skórze drobnoustrojów i stymuluje ich namnażanie.
Prebiotyk przyczynia się do wzmocnienia systemu odpornościowego skóry, który może
być zaburzony przez zanieczyszczenia, stres, złą dietę oraz nieodpowiednią higienę.

Master – Woda micelarna
Cena: 13,99 zł; pojemność: 150 ml

Prawdziwy MASTER codziennej pielęgnacji, który jednym ruchem
usuwa makijaż i nadmiar sebum. Zawarty w wodzie micelarnej
łagodny składnik myjący* działa jak magnes na makijaż twarzy,
oczu i ust oraz zanieczyszczenia. W połączeniu ze składnikiem
funkcyjnym, odpowiedzialnym za utrzymanie optymalnego
nawilżenia skóry – zapewni jej komfort, bez uczucia ściągnięcia.
Skóra pozostanie czysta i promienna – gotowa do dalszej
pielęgnacji.
Niewielka ilość produktu potrzebna do jednorazowej aplikacji
czyni go bardzo wydajnym.
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*100% naturalny, zatwierdzony przez Ecocert, biodegradowalny, bez konserwantów

PRZYGOTOWANIE I STOSOWANIE
Wodę micelarną rozpyl na wacik kosmetyczny lub bezpośrednio na twarz, dekolt,
ramiona i plecy z odległości ok. 20 cm, a następnie przetrzyj skórę czystym płatkiem
kosmetycznym. Sięgaj po kosmetyk rano i wieczorem!

Multiplayer – Peelingujący żel 3w1
Cena: 17,99 zł; pojemność: 140 ml

W codziennym oczyszczaniu twarzy przyda się pomoc
MULITPLAYERA! Błyskawicznie oczyści skórę, złuszczy martwy
naskórek i odblokuje pory. Peelingujące drobinki zapewniają
dogłębne mycie skóry, pozostawiając ją gładką i matową.
Z nawilżającą gliceryną i ekspertem w odbudowie warstwy
lipidowej skóry przywraca jej komfort, bez uczucia ściągnięcia.
Skóra pozostaje czysta i gładka – gotowa do dalszej pielęgnacji.
Niewielka ilość produktu potrzebna do jednorazowej aplikacji
czyni go bardzo wydajnym, a pompka sprawia, że jest wygodny
w użytku.
PRZYGOTOWANIE I STOSOWANIE
Stosuj jako żel, peeling i maseczkę:
•
•

•

Codziennie jako żel: rozprowadź kolistymi ruchami na wilgotną skórę twarzy,
omijając okolice oczu, a następnie spłucz wodą.
2 razy w tygodniu jako peeling: rozprowadź na wilgotną skórę twarzy, omijając
okolice oczu i masuj kolistymi ruchami przez około minutę, a następnie obficie
spłucz wodą.
1-2 razy w tygodniu jako maseczka: nałóż na skórę twarzy, omijając okolice
oczu i pozostaw na około 5 minut, a następnie spłucz.

Level hard – Antybakteryjny tonik
Cena: 13,99 zł; pojemność: 150 ml

LEVEL HARD wieczornej pielęgnacji! Po demakijażu, dokładnym
oczyszczeniu twarzy czas przywrócić skórze neutralne pH
i zapobiec ponownemu powstawaniu niedoskonałości.
Antybakteryjna moc 5 naturalnych roślin i kwasów zwartych w
multifunkcyjnym ekstrakcie oczyści pory oraz przyspieszy
złuszczanie naskórka. Wraz z nawilżającym sokiem aloesowym,
gliceryną i alantoiną tonizuje, odświeża cerę, zmniejszając
rozwój zaskórników.
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PRZYGOTOWANIE I STOSOWANIE
Tonik rozpyl na wacik kosmetyczny lub bezpośrednio na twarz, dekolt, ramiona i plecy
z odległości ok. 20 cm i pozostaw do wchłonięcia. Sięgaj po kosmetyk codziennie
wieczorem!

JELLY CHALLENGE – MASECZKA ŻELOWA
Cena: 5,99 zł; pojemność: 10 ml

Prawdziwy
challenge
codziennej
pielęgnacji
to
przywrócenie optymalnego poziomu nawilżenia. Hydroaktywna trehaloza w maseczce przyspiesza regenerację
skóry, pozostawiając ją intensywnie nawilżoną oraz
wygładzoną. Zawarta w maseczce alantoina ukoi
podrażnienia i zmiękczy naskórek. Dzięki temu, skóra
pozostaje gładka i nawilżona – gotowa do ostatniego
kroku pielęgnacji!
PRZYGOTOWANIE I STOSOWANIE
Rozprowadź maseczkę równomiernie na twarzy i dekolcie, omijając okolice oczu i ust.
Pozostaw na około 10-15 minut. Zmyj letnią wodą i nałóż lekki krem. Sięgaj po kosmetyk
raz w tygodniu wieczorem!

MISSION COMPLITE – KREM – ODŻYWKA
Cena: 20,99 zł; pojemność: 50 ml

Skoncentrowany krem-odżywka zapewni matowy wygląd
skórze, pozostawiając ją idealnie przygotowaną pod makijaż.
Ciekło-krystaliczna baza wzmocni budowę i strukturę skóry.
W składzie znajduje się Oliwax®, który zapewnia efekt
„Second Skin” – jedwabiście matowe wykończenie, bez
błyszczenia. Produkt bogaty w naturalne witaminy i kwasy
tłuszczowe, masło shea dodatkowo nawilża i odżywia młodą
cerę.
PRZYGOTOWANIE I STOSOWANIE
Na oczyszczoną skórę twarzy i dekoltu nanieś niewielką ilość
kremu, wklepuj go opuszkami do wchłonięcia. Krem stanowi idealną bazę pod
makijaż. Sięgaj po kosmetyk rano i wieczorem!

Produkty są wegańskie i przebadane dermatologicznie. Dostępne od marca online
w https://sklep.barwa.com.pl/ i w sieciach drogerii Rossmann.
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BARWA Sp. z o.o.
Firma Barwa to polska firma kosmetyczna z bogatymi tradycjami.
W ofercie znajdują się nie tylko kosmetyki do pielęgnacji ciała
i włosów, ale również preparaty do czyszczenia wnętrz. Marka ta
jako jedna z niewielu jest aktywna na polskim rynku od 70 lat i wciąż,
bazując na doświadczeniu i tradycji podąża za zmianami oraz wykorzystuje najnowsze
technologie, nowoczesne laboratoria i linie produkcyjne, by oferować swoim klientom
najlepszy produkt oparty o tradycyjne receptury oraz naturalne składniki.
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