
Składniki:  

 

Woda kwiatowa z róży białej Rosa x alba L.  

Działa przeciwstarzeniowo, a przy tym regeneruje i koi skórę oraz wzmacnia drobne naczynia 

krwionośne. Optymalizuje pH skóry i normalizuje wydzielanie sebum, ma też właściwości oczyszczające, 

łagodnie ściągające i wygładzające. W aromaterapii ceniona za działanie uspokajające, niwelujące lęki i 

zmniejszające bóle głowy.  

 

Olej z nasion dzikiej róży piżmowej Rosa moschata  

Zawiera cenny kwas retinowy, wraz z innymi kwasami tłuszczowymi współtworzący zewnętrzną barierę 

chroniącą skórę przed utratą wilgoci. Kwas retinowy – będący formą witaminy A – ma także tę 

wyjątkową cechę, że przyczynia się do zwiększenia zawartości prawidłowo zbudowanego kolagenu w 

skórze właściwej. Kwas trans retinowy w oleju z nasion róży jest najbardziej aktywną postacią witaminy 

A.  

Olej z nasion róży piżmowej stanowi też bogate naturalne źródło witaminy C, o silnym działaniu 

przeciwrodnikowym i przeciwstarzeniowym. Wpływa na poprawę jędrności skóry, wspomaga proces 

odnowy naskórka, dostarcza niezbędnych składników odżywczych.  

 

Olejek eteryczny z drzewa różanego Aniba rosaeodora  

Pozyskiwany z drewna brazylijskiego drzewa różanego (zwanego też palisandrem brazylijskim), o ciepłym 

kwiatowym zapachu przypominającym piwonię, jest wysoko ceniony w perfumiarstwie, a w 

aromaterapii wykorzystuje się jego zalety łagodzenia depresji, stanów przygnębienia i apatii. W 

kosmetyce ceni się przede wszystkim jego właściwości odmładzające skórę. Ze względu na bardzo 

wszechstronne działanie, m. in. antyseptyczne, stymulujące i przywracające skórze naturalną 

równowagę, jest stosowany w preparatach do skóry problematycznej, m. in. pozbawionej blasku, 

przesuszonej, wrażliwej.  

 

Masło murumuru  

Naturalne, nierafinowane, tłoczone na zimno z nasion dziko rosnącej amazońskiej palmy Astrocaryum 

murumuru. Cenne źródło nienasyconych kwasów tłuszczowych: kwasu oleinowego 12,56 proc. i 

linolowego 2,8 proc., o walorach nawilżających. Doskonale zabezpiecza też skórę przed niekorzystnymi 

warunkami zewnętrznymi, działa też antyalergicznie, przeciwzapalnie, przeciwbakteryjnie i 

przeciwwirusowo. Stanowi bogate źródło przeciwutleniaczy, zawiera prowitaminę A i witaminę C, 

dlatego jest stosowane w produktach przeciwstarzeniowych.  

Dzięki właściwościom nawilżającym oraz zmiękczającym masło murumuru określane jest często jako 

lanolina roślinna. Posiada kojące właściwości pielęgnacyjne, co oznacza, że jest ono idealnym produktem 

do stosowania w przypadku egzemy, łuszczycy, suchej i popękanej skóry, trądziku i podrażnień. 

Przywraca skórze elastyczność oraz dogłębnie ją odżywia i ujędrnia. Działa ochronnie, pielęgnująco i 

odżywczo także na usta i włosy.  

Temperatura topnienia masła murumuru to ok. 33 st. C. Dlatego z łatwością rozpuszcza się w dłoni 

ułatwiając, przy tym jego aplikację na ciało i włosy.  


