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Органик и натурална козметика

- Органик съставките, използвани в козметиката произхождат от 
биологично земеделие и са в съответствие с европейски и международни 
стандарти. Биологичните стандарти не изискват използване на 
синтетични пестициди, химически торове, утайки от отпадъчни води или 
ГМО. Строгите правила се прилагат и за третирането на животните и 
околната среда.

- Натуралните съставки в козметиката са с растителен или минерален     

произход, които са създадени от природата. Диворастящите растения и  

суровините, които се произвеждат от тях не могат да бъдат 

сертифицирани за органик.



Изисквания към органик и натуралните козметични

продукти

- Да съдържат натурални и органик суровини

- Да не са тествани върху животни

- Да не съдържат синтетични съставки, които увреждат здравето на човека

- Да не съдържат съставки, които замърсяват природата и околната среда



Статистиката

- с 13 % се очаква да нарасне търсенето на органик козметика до 2021 г.

- 88 % от потребителите в света искат да защитят кожата и косата си от 

замърсяванията  от околната среда

- 56 % от потребителите търсят органик козметика 

- с 10 % расте пазарът на натуралните козметични продукти

- 43% от потребителите търсят козметика с нови съставки



Иновациите в козметиката

- През последните години изискванията за натуралност е най-важният 

двигател при стартиране на нов козметичен продукт.

- Иновациите продължават да бъдат основният двигател за различаване 

на производителите на козметични продукти



Нашият иновативен начин на работа за създаване на нови 
козметични продукти

- Избор на серия козметични продукти, които да задоволяват определени  

нужди и да решават проблеми на кожата или косата

- Подбор на специалисти, които ще създават формулите на продуктите

- Избор на органик и натурални суровини от различни фирми 

производители от целия свят



- Търсене на екзотични растения и техни екстракти, които са характерни за 

определена страна или район и от векове се използват за лечения на 

различни кожни проблеми, както и такива, които се използват за храна 

- Изготвяне на формули които съчетават билкови екстракти, флорани води 

и етерични масла 

- Тестване на създадените нови козметични продукти

- Отчитане на резултати от тестването

- Коригиране на формулите на козметичните продукти и създаване на 

нови, ако тестването не е дало искания краен резултат



Суровини, които използваме

- Растителни сапунини от сапунен плод

- Билки и техни екстракти, които са с доказан лечебен ефект 

върху кожата и косата

- Екзотични растения от Индия, Индонезия, Корея, Южна Америка и др.

- Органик етерични масла от цял свят



Нашата мисия

Да направим от храната - козметиката, 

а от козметиката – храна:  за кожата и за косата



Нашите продукти и проблеми, които решават

За косата

Нашите серии шампоани за мъже и жени:

- Премахване на пърхота и сърбежа

- Предотврятаване бързото омазняване на косата и скалпа

- Подхранване, тонизиране и овлажняване на косата

- Заздравяване на косъма от корена до върха

- Възвръщане жизнеността и блясъка на косата

- Съдържат естествен балсам



За кожата

Нашите серии душ гелове за мъже и жени:

- Овлажняват, подхранват и омекотяват кожата

- Освежават кожата и подобряват нейната еластичност

- Балансират мастната секреция

- Влияят успокояващо та сухата и чувствителна кожа 



Иновативните продукти, които създаваме 

Кремове за татуировки 

- За овлажняване на кожата и освежаване цветовете на татуировките

- Слънцезащитен крем с фактор 50

Серия кремове и серуми за лице за възраст 40+

Продуктите от серията са за:

- намаляване на бръчките, 

- намаляване на тъмните петна по кожата

- лифтинг на зоната около очите

- подхранване и овлажняване на кожата на лицето и шията



Нашето мото

ОТКЛЮЧИ ПОТЕНЦИАЛА СИ ЗА КРАСОТА



Първият продукт

Натурален течен сапун ROSATEYA с екстракти от сапунен
плод и розова вода



Нашия призив 

Бъдете здрави и красиви 150 години!


