


Ste kdaj  pomisl i l i  kol iko izdelkov vseh vrst  zavržemo
vsako leto? In kol iko odpadkom bi  se lahko izogni l i ,  če

bi  bi la za to vol ja?
 

Kozmetična industr i ja z embalažo za enkratno
uporabo predstavl ja na dolgi  rok nevzdržno situaci jo.

Vsako leto namreč proizvede več kot 140.000.000.000 
kosov plastike.  Jasno je ,  da se morajo stvari

spremenit i !
 

Uvel javit i  je  potrebno nove strategi je ,  materiale.  
Za prihodnost moramo gradit i  blagovne znamke, k i  so

okol ju pr i jazne in družbeno odgovorne.  
 

Danes nas način živl jenja opredel juje kot č loveka.  
»Ste t isto,  kar kupujete«  pravi jo,  zato naj  vsak
posameznik začne pri  sebi  -  za ohranjanje lepe

prihodnosti .  
 

Pr i  Skeyndorju smo skleni l i ,  da bomo še naprej
ponujal i  najbol jšo kozmetiko;  vendar na okol ju

pri jaznejši  način,  da bomo lahko rekl i :  
»Smo to,  kar delamo«.

NAŠ PLANET KLIČE 
»NA POMOČ!«

Prvi korak do lepše prihodnosti  predstavl ja naša
nova l ini ja »ECO CLEAN« čisti l :  



EXPERT CLEANSE PRO  
predstavl ja nov koncept č iščenja in nege 

kože,  hkrati  pa varuje tudi  okol je in planet.  
L ini ja je formul irana s prebiot ik i  

in postbiot ik i ,  k i  100% st imul irajo in ščit i jo
mikrobiom kože.

 
Celotna l ini ja č ist i l  je  zasnovana po 

metodi  dvojnega čiščenja 
”DOUBLE CLEANSING METHOD” ,  k i  

omogoča viš j i  nivo higiene in nege kože 
kot običajna čist i la,  saj  jo 

sestavl jajo TRI FAZE:
 

faza 1
POVRŠINSKO

ČIŠČENJE

faza 2
GLOBINSKO

 ČIŠČENJE

faza 3
KREPITEV KOŽNE

BARIERE

MICELLAR
BIPHASIC

URBAN MICELLAR
OIL

MATTIFYING
 FOAM-IN-GEL

RICH 
 FOAM-IN-MILK

REBALANCING
VITAMIN ESSENCE

Odstrani  očesni  make-up

Odstrani  l ič i la,  nečistoče,
UV f i l tre in delčke

poluci je

Odstrani  globinske
nečistoče,  odvečen sebum

in pomirja.  Pr imeren za
normalno do mešano kožo.

Odstrani  globinske
nečistoče,  odvečen sebum

in nahrani.  Pr imeren za
normalno do suho kožo.

Vsebuje vitamine in
hialuronsko kis l ino,  zato

kožo po čiščenju
uravnovesi ,  osveži ,

navlaži  in  hkrati  zaščit i
kožno f loro.



Čist i la so formul irana z naravnimi RASTLINSKIMI
VLAŽILCI KOŽE, PANTENOLOM, BETAINOM,

KOMBINACIJO VITAMINOV, FITIČNO KISLINO in
NARAVNIMI POSTBIOTIČNIMI FERMENTI,  k i  učinkovito
odstrani jo l ič i la,  nečistoče,  UV f i l tre in delčke poluci je .  
Kožo hkrati  obnovi jo,  pomir i jo ,  navlaži jo in jo zaščit i jo

pred poškodbami iz okol ja.
 

Spreminjajoče se teksture in svež,  naraven vonj
izdelkov vas bodo navduši le nad vsakodnevnim

čiščenjem kože.
 
 

NE POZABITE!
Pravi lna higiena je pogoj  za ohranjanje zdrave

kože.
 
 ČISTA KOZMETIKA 
 

Ponosni  smo, da je celotna l ini ja 100% okol ju pr i jazna
z biorazgradl j iv imi sestavinami,  recikl i rano embalažo,

okol ju pr i jaznemu pakiranju in ekskluzivnim
cert i f ikatom: ”CARE CERTIFICATE” ,  k i  zagotavl ja 

našo aktivno zavezanost trajnostni  
proizvodnj i  in embalaži .

KOŽI PRIJAZNE SESTAVINE 
 


