NAŠ PLANET KLIČE
»NA POMOČ!«
Ste kdaj pomislili koliko izdelkov vseh vrst zavržemo
vsako leto? In koliko odpadkom bi se lahko izognili, če
bi bila za to volja?

Kozmetična industrija z embalažo za enkratno
uporabo predstavlja na dolgi rok nevzdržno situacijo.
Vsako leto namreč proizvede več kot 140.000.000.000
kosov plastike. Jasno je, da se morajo stvari
spremeniti!
Uveljaviti je potrebno nove strategije, materiale.
Za prihodnost moramo graditi blagovne znamke, ki so
okolju prijazne in družbeno odgovorne.
Danes nas način življenja opredeljuje kot človeka.
»Ste tisto, kar kupujete« pravijo, zato naj vsak
posameznik začne pri sebi - za ohranjanje lepe
prihodnosti.
Pri Skeyndorju smo sklenili, da bomo še naprej
ponujali najboljšo kozmetiko; vendar na okolju
prijaznejši način, da bomo lahko rekli:
»Smo to, kar delamo«.

Prvi korak do lepše prihodnosti predstavlja naša
nova linija »ECO CLEAN« čistil:

EXPERT CLEANSE PRO
predstavlja nov koncept čiščenja in nege
kože, hkrati pa varuje tudi okolje in planet.
Linija je formulirana s prebiotiki
in postbiotiki, ki 100% stimulirajo in ščitijo
mikrobiom kože.
Celotna linija čistil je zasnovana po
metodi dvojnega čiščenja
”DOUBLE CLEANSING METHOD”, ki
omogoča višji nivo higiene in nege kože
kot običajna čistila, saj jo
sestavljajo TRI FAZE:
MICELLAR
BIPHASIC

faza 1

Odstrani očesni make-up

POVRŠINSKO
ČIŠČENJE

URBAN MICELLAR
OIL

Odstrani ličila, nečistoče,
UV filtre in delčke
polucije

MATTIFYING
FOAM-IN-GEL

faza 2
GLOBINSKO
ČIŠČENJE

Odstrani globinske
nečistoče, odvečen sebum
in pomirja. Primeren za
normalno do mešano kožo.

RICH
FOAM-IN-MILK

Odstrani globinske
nečistoče, odvečen sebum
in nahrani. Primeren za
normalno do suho kožo.

faza 3
KREPITEV KOŽNE
BARIERE

REBALANCING
VITAMIN ESSENCE
Vsebuje vitamine in
hialuronsko kislino, zato
kožo po čiščenju
uravnovesi, osveži,
navlaži in hkrati zaščiti
kožno floro.

KOŽI PRIJAZNE SESTAVINE
Čistila so formulirana z naravnimi RASTLINSKIMI
VLAŽILCI KOŽE, PANTENOLOM, BETAINOM,
KOMBINACIJO VITAMINOV, FITIČNO KISLINO in
NARAVNIMI POSTBIOTIČNIMI FERMENTI, ki učinkovito
odstranijo ličila, nečistoče, UV filtre in delčke polucije.
Kožo hkrati obnovijo, pomirijo, navlažijo in jo zaščitijo
pred poškodbami iz okolja.
Spreminjajoče se teksture in svež, naraven vonj
izdelkov vas bodo navdušile nad vsakodnevnim
čiščenjem kože.

NE POZABITE!
Pravilna higiena je pogoj za ohranjanje zdrave
kože.

ČISTA KOZMETIKA
Ponosni smo, da je celotna linija 100% okolju prijazna
z biorazgradljivimi sestavinami, reciklirano embalažo,
okolju prijaznemu pakiranju in ekskluzivnim
c e r t i f i k a t o m : ” C A R E C E R T I F I C A T E ”, k i z a g o t a v l j a
našo aktivno zavezanost trajnostni
proizvodnji in embalaži.

