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AUGU EKSTRAKTU PIELIETOJUMS KOSMĒTIKĀ
NOSAUKUMS

IZMANTOTĀS
AUGA DAĻAS

Alvejas ekstrakts

lapas

Visiem ādas tipiem, sejas., ķermeņa, matu kopšanas līdzekļos.

Mitrinošas, mīkstinošas īpašības,
mazina ādas jūtību, veicina
reģenerāciju.

1%- 20%

Bērza ekstrakts

lapas

Taukainai un kombinētai ādai kā savelkoša, bet ne sausinoša
piedeva, pēc skūšanās līdzekļos, matu kopšanas līdzekļosspīdumam un elastībai

Izteiktas savelkošas, iekaisumu un
niezi mazinošas īpašības.

1%-5%

Burvju lazdas
ekstrakts

Mizas, dzinumi,
lapas

Piemērots kuperozai ādai, pēc epilācijas vai vaksācijas,
nelieliem ādas bojājumiem krēmos, tonikos, u.c.kosmētikas
līdzekļos.

Savelkošas un antibakteriālas
īpašības

Dioskorejas
ekstrakts

Efejas ekstrakts

Goji ogu
ekstrakts

Gurķu ekstrakts

saknes

lapas

PIEMĒROTĪBA

KOSMĒTISKAIS EFEKTS

Piemīt pretiekaisuma,
Piemērots novecojušas, sausas, kombinētas, apsārtušas, elastību
antioksidanta un viegla
zaudējušas ādas kopšanai.
antibakteriāla iedarbība.
Piemērots pelēkas, nogurušas un iekaisušas ādas kopšanai, pret
Uzlabo ādas tonusu, elastību,
niezi, pret celulīta un nostiprinošos krēmos.
dziedē un mazina ādas niezi,
veicina asinsriti ādā.

ogas

Novecot sākušai, nogurušai, pelēkai ādai, ādai ar paplašinātām
porām, iekaisušai, sakairinātai ādai.

Izcils antioksidants, tonizē,
stimulē, uzlabo ādas tonusu,
veicina ādas reģenerāciju, mazina
nelabvēlīgu apstākļu (saule, vējš
u.c.) ietekmi ādu, veicina kolagēna
atjaunošanos.

augļi

Piemērots visiem ādas tipiem, bet īpaši taukainai, kombinētai
un normālai ādai, kā arī acu zonas kopšanai paredzētos
līdzekļos.

Mīkstinošas, mitrinošas,
nomierinošas, atsvaidzinošas,
reģenerējošas un savelkošas
īpašības, samazina tūsku.
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LIETOŠANAS %

0.5%- 5%

0.5%- 5%

0.5%- 5%

0.5%- 5%

Līdz 15%
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NOSAUKUMS

Hibiska ekstrakts

Kumelīšu
ekstrakts

Lakricas
ekstrakts

Ozola ekstrakts
Rudzupuķu
ekstrakts
Vītola mizas
ekstrakts

Zaļās tējas
ekstrakts

IZMANTOTĀS
AUGA DAĻAS

PIEMĒROTĪBA

KOSMĒTISKAIS EFEKTS

LIETOŠANAS %

ziedi

Sausai, elastību zaudējušai ādai, pret blaugznām un ādas
lobīšanos.

Ādas mīkstinātājs, mitrinātājs,
kavē dabiskās hialuronskābes
zudumu ādā, atjauno matu
aizsargslāni un keratīna struktūru.

0.1%-4%

ziedi

Piemērots visiem ādas tipiem, īpaši jūtīgai, problemātiskai,
sakairinātai, iekaisušai, apsārtušai ādai, pusaudžu ādai, kā arī
ādai pēc sauļošanās un uzturēšanās nelabvēlīgos ārējos
apstākļos.

Iedarbojas nomierinoši, iekaisumus
mazinoši un mīkstinoši

0.1%- 3%

Ekzēmas skartai ādai, sakairinātai, iekaisušai, alerģiskai ādai,
matu kopšanas līdzekļos un pēc sauļošanās kosmētikā.

Pret iekaisuma, nomierinošas un
pret alerģijas īpašības, dziedē ādas
bojājumus, piemīt melanīna sintēzi
regulējošas īpašības, kas nodrošina
pigmentācijas mazināšanos un
vienmērīga iedeguma veidošanos.

2%- 5%

mizas

Taukainai, kombinētai, jūtīgai ādai, pēdu un padušu kopšanai.

Savelkošas, dezinficējošas un
pretiekaisuma īpašības, mazina
svīšanu.

1%- 10%

ziedi

Sausai, jūtīgai, iekaisušai vai alerģiskai ādai, kā arī lai
“nomierinātu” sakairinātu ādu pēc uzturēšanās nelabvēlīgos
apstākļos (saule, sals, vējš u.c.), acu kompresēm un maskām.

Izteiktas nomierinošas un
pretiekaisuma īpašības.

0.5%- 5%

mizas

Piemērots novecojušai, nogurušai, pelēkai ādai, taukainai,
problemātiskai, iekaisušai ādai, ādai ar akni, galvas ādas
kopšanai.

Attīra ādu, uzlabo tās toni, mazina
ādas sabiezējumus un lobīšanos,
veicina reģenerāciju, samazina un
attīra poras.

2.5%- 10%

Lapas

Novecot sākušai ādai, visiem ādas tipiem, pret celulīta
līdzekļos, matu kopšanas līdzekļos, sauļošanās un pēc
sauļošanās kosmētikai, elastību zaudējušai ādai, acu kopšanas
līdzekļiem, maina UVB staru ietekmi uz ādu.

Antioksidants, novērš iekaisumus,
pozitīvi iedarbojas uz ādas
reģenerāciju, veicina kolagēns
sintēzi, uzlabo matu elastību,
stimulē celulīta samazināšanos.

0.5%- 2%

saknes
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