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BARWA SIARKOWA® ZMIENIA OPAKOWANIA

Krakowska marka Barwa jako pierwsza firma w Polsce zaproponowała produkty
antytrądzikowe. Już w 2005 r. wprowadziła na rynek kosmetyki dla młodzieży na bazie
siarki do pielęgnacji twarzy, ciała i włosów. Natomiast już w 1977 r. powstał pierwszy
produkt z tej serii – mydło siarkowe. Obecnie linia z siarką trafia na półki
w odmienionych opakowaniach i ulepszonej formule. Nowy layout serii nawiązuje do
natury, z której pochodzą minerały i surowce zawarte w produktach oraz do wolności,
którą daje cera bez trądziku.

BARWA SIARKOWA®
Barwa Siarkowa® to seria kosmetyków dla młodych ludzi, zmagających się z trądzikiem
i jego skutkami. Wiodącym składnikiem jest antybakteryjna siarka, która działa
antytrądzikowo, oczyszczająco oraz wspomaga redukcję wydzielania sebum. W skład
serii pachnącej energetycznymi cytrusami wchodzą produkty do codziennego mycia
oraz pielęgnacji skóry. Kosmetyki Barwa Siarkowa® są przebadane dermatologicznie
i przetestowane przez pokolenia polskich nastolatków.
Głównym założeniem rebrandingu serii było podkreślenie wartości, którymi kieruje się
firma. Całkowitej modyfikacji uległy: kolorystyka, układ graficzny oraz brak folii na
mydle w kostce. Zamiast gładkich biało-pomarańczowych opakowań pojawiły się
elementy gór, przyrody. Nowe opakowania z pewnością przyciągną wzrok
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kupujących przy sklepowej półce. Nowoczesny i innowacyjny projekt doskonale
koresponduje z najwyższą jakością produktów.

#CALMDOWNWECARE
bioaktywna siarka
stop trądzikowi
oczyszczona skóra
pielęgnacja antytrądzikowa
MYDŁO SIARKOWE® W PŁYNIE
Cena: 11.99 zł, Pojemność: 300 ml

Antytrądzikowe mydło w płynie z serii
Barwa Siarkowa® przeznaczone jest do
codziennego oczyszczania twarzy, pleców
oraz dekoltu, czyli miejsc narażonych na
powstawanie
niedoskonałości
i przetłuszczenie. Pomaga zachować
naturalne pH skóry. Stosowane regularnie –
łagodzi objawy trądziku, a także reguluje
nadmierne
wydzielanie
sebum,
nie
powodując uczuleń czy podrażnień.
Mydło w płynie, dzięki zawartości
antybakteryjnej siarki dokładnie oczyszcza
i odświeża skórę, łagodzi podrażnienia,
a także zmniejsza zmiany trądzikowe.
Przywraca zdrowy wygląd i pozostawia
ciało przygotowane do dalszych zabiegów
pielęgnacyjnych.
Sposób użycia: nanieś niewielką ilość
mydła na wilgotną skórę, rozprowadź
kolistymi ruchami aż powstanie piana,
następnie spłucz pod bieżącą wodą. Stosuj codziennie rano i wieczorem omijając
okolice oczu.
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MYDŁO SIARKOWE® W KOSTCE
Cena: 7.49 zł, Pojemność: 100 g

Antytrądzikowe mydło siarkowe to doskonałe
wsparcie w walce z niedoskonałościami
i zmianami trądzikowymi. Mydło skutecznie
oczyszcza skórę, zapobiega jej przetłuszczaniu
się, zmniejsza widoczność porów, nie powodując
nadmiernego wysuszenia skóry.
Mydło siarkowe poprawia elastyczność i poziom
nawilżenia skóry bez podrażnień czy uczuleń.
Skóra pozostaje dokładnie oczyszczona bez
uczucia ściągnięcia, gotowa do dalszych
czynności pielęgnacyjnych.
Obecne partie mydła, nie mają folii w środku,
a są umieszczane jedynie w kartoniku. Marka
Barwa zrezygnowała z folii z uwagi na ochronę środowiska zgodnie z nurtem zero
waste.
Sposób użycia: mydło nałóż na wilgotną skórę i rozprowadzaj kolistymi ruchami po
twarzy i ciele, omijając okolice oczu. Spłucz pod bieżącą wodą. Stosuj codziennie
rano i wieczorem.

ŻEL SIARKOWY
Cena: 14.99 zł, Pojemność: 120 ml

Żel siarkowy antytrądzikowy doskonale oczyszcza
pory oraz poprawia poziom nawilżenia skóry.
Cera
pozostaje
dogłębnie
odświeżona,
prezentuje się zdrowo i pięknie.
Żel – dzięki zawartości składników aktywnych
takich jak siarka, proteiny pszeniczne czy Dpanthenol – pozwala zmniejszyć utratę wody ze
skóry, dodatkowo zmniejszając nadmierne
wydzielanie sebum. Pory stają się mniej
zauważalne, a skóra zyskuje matowy wygląd.
Stosowany
regularnie,
pozwala
na
znormalizowanie stanu cery, która pozostanie
zdrowa i promienna każdego dnia.
Sposób użycia: na wilgotną skórę twarzy i nanieś
niewielką ilość żelu, następie rozprowadź kolistymi
ruchami. Zmyj ciepłą wodą. Żel jest idealny do
stosowania codziennie rano oraz wieczorem.
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PEELINGUJĄCY ŻEL 3W1
Cena: 15.99 zł, Pojemność: 120 ml

Żel peelingujący 3w1 z serii Barwa Siarkowa® to
ultranowoczesny
kosmetyk,
zapewniający
kompleksową pielęgnację skóry w każdym
momencie. Innowacyjna formuła sprawia, że
może być stosowany zarówno jako żel
oczyszczający,
złuszczający
peeling
czy
energetyzująca
maseczka.
Kompleksowe
działanie składników zawartych w produkcie
sprawia, że skóra pozostaje oczyszczona
i jedwabista w dotyku natychmiast po
zastosowaniu.
Dzięki zawartości peelingujących drobinek, żel
dogłębnie
oczyszcza
i
odświeża
cerę,
a obecność antybakteryjnej siarki dodatkowo
ogranicza nadmierne wydzielanie sebum.
Specjalnie wyselekcjonowane składniki aktywne
zapewnią cerze zdrowy, matowy wygląd na co
dzień i w czasie podróży.
Sposób użycia:
1. codziennie jako żel: rozprowadź kolistymi ruchami na wilgotną skórę twarzy,
omijając okolice oczu, a następnie spłucz wodą
2. 2 razy w tygodniu jako peeling: rozprowadź na wilgotną skórę twarzy, omijając
okolice oczu i masuj kolistymi ruchami około minuty, a następnie obficie spłucz
wodą
3. 1-2 razy w tygodniu jako maseczka: nałóż na skórę twarzy, omijając okolice
oczu i pozostaw około 5 minut, następnie obficie spłucz wodą
KREM SIARKOWY DŁUGOTRWALE NAWILŻAJĄCY
Cena: 19.99 zł, Pojemność: 50 g

Długotrwale nawilżający krem z serii Barwa
Siarkowa® zwiększa poziom nawilżenia skóry
bezpośrednio po aplikacji (aż o 103%), a przy
regularnym stosowaniu pozwala zwiększyć trwałe
nawilżenie cery. Produkt nie zatyka porów,
dodatkowo zmniejsza przetłuszczanie cery, dzięki
czemu stanowi idealną bazę pod makijaż. Krem
reguluje naturalną warstwę hydrolipidową,
przyspiesza regenerację i odnowę naskórka.
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Dogłębne nawilżenie sprawia, że skóra cieszy się pięknym i zdrowym wyglądem bez
uczucia ściągnięcia. Dzięki zawartym w kremie składnikom aktywnym takim jak:
ekstrakt z subtropikalnej Imperaty Cylindrycznej, kojąca alantoina, antybakteryjna
siarka, czy odżywczy olej bawełniany skóra twarzy staje się elastyczna, jędrna oraz
gładka, a jej koloryt pozostaje matowy i jednolity.
Sposób użycia: na oczyszczoną skórę twarzy nanieś niewielką ilość kremu, wklep go
opuszkami do wchłonięcia. Krem stanowi idealną bazę pod makijaż.
KREM SIARKOWY MATUJĄCY
Cena: 19.99 zł, Pojemność: 50 ml

Matujący krem z serii Barwa Siarkowa® skutecznie
zmniejsza efekt nadmiernego błyszczenia się skóry
twarzy, przywracając równowagę w świecącej
strefie T. Dedykowany jest cerze tłustej, gdyż
pozwala trwale zredukować przetłuszczenie skóry
oraz ograniczyć nadmierne wydzielanie sebum.
Dzięki unikalnej recepturze, krem wspomaga
walkę z niedoskonałościami i zaskórnikami,
jednocześnie zmniejszając ich rozwój. Idealnie
sprawdzi się jako baza pod makijaż.
Krem nie podrażnia skóry i nie doprowadza do jej
przesuszenia. Cera pozostaje wyraźnie gładka i matowa aż do 14 godzin.
Wyselekcjonowane składniki aktywne takie jak: antybakteryjna siarka, wygładzający
i matujący krzemian glinowo-magnezowy, działający antyseptycznie tlenek cynku,
regenerująca alantoina, czy chroniące przed szkodliwym promieniowaniem
słonecznym masło shea pozwoliły stworzyć produkt, który idealnie zadba o kondycję
przetłuszczającej się skóry.
Sposób użycia: niewielką ilość kremu nanieś na oczyszczoną skórę twarzy, omijając
okolice oczu. Następnie wklep opuszkami palców aż do wchłonięcia. W przypadku
cery mieszanej stosuj tylko w strefie T (nos, czoło, broda). Krem stanowi doskonałą bazę
pod makijaż.
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TONIK SIARKOWY
Cena: 14.99 zł, Pojemność: 200 ml

Antytrądzikowy tonik z serii Barwa Siarkowa® pomaga
w walce z niedoskonałościami – dogłębnie oczyszcza
skórę, zwęża rozszerzone pory oraz tonizuje i odświeża cerę
zmniejszając rozwój zaskórników.
Składniki aktywne zawarte w toniku pozwalają wygładzić
skórę twarzy, szyi i dekoltu, dodatkowo redukując jej
błyszczenie. Tonik wpływa na utrzymanie właściwego pH,
a skóra pozostaje czysta i świeża bez uczucia ściągnięcia.
Sposób użycia: niewielką ilość toniku nanieś na płatek
kosmetyczny i delikatnie przetrzyj twarz, szyję i dekolt. Stosuj
codziennie rano i wieczorem, a także w ciągu dnia dla
odświeżenia skóry.

Produkty dostępne są na: https://sklep.barwa.com.pl/

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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