


Onyx to kolejny klejnot w kolekcji Cherry Soap. 
To podwójna moc ujędrniająca sałaty morskiej i opuncji figowej. 
To stymulacja syntezy kolagenu i kwasu hialuronowego, aby zapewnić 
naszej skórze jędrność oraz młodość.
• Działa przeciwzmarszczkowo, opóźnia procesy starzenia
• Modeluje owal twarzy
• Ujędrnia skórę
• Stymuluje syntezę kolagenu w skórze
• Stymuluje syntezę kwasu hialuronowego w skórze
• Głęboko nawilża skórę 
• Odbudowuje i wzmacnia naskórek



Co sprawia, że Onyx jest taki wspaniały?

Na początek troszkę nauki.
Sałata morska jest źródłem oligosacharydów. Wykazuje potrójne działanie na międzykomórkową macierz 
skórną (ECM).
- Sałata morska poprawia ECM poprzez stymulowanie syntezy jej składników bazowych, tj. kolagenu i 
kwasu hialuronowego.
- Kwas hialuronowy łatwiej doczepia się do komórek dzięki wzmożonej syntezie białek RHAMM, która 
następuje dzięki stymulowaniu genu RHAMM (Receptor for Hyaluronan Mediated Motility).
- Wyciąg z sałaty morskiej zabezpiecza przed degradacją ECM poprzez blokowanie syntezy MMP1 i MMP3 
(Matrix Metallo Proteinases), enzymów rozkładających kolagen.
Powyższe pozwala na polepszenie kondycji skóry w miarę używania kremu Onyx.
Skóra zostaje wzmocniona, ujędrniona i zagęszczona. Owal twarzy się poprawia, dzięki gęstszej 
wewnętrznej strukturze skóry.
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Onyx to krem 25+
Pamiętaj, że wraz z wiekiem maleje synteza kolagenu w skórze. 
Onyx temu zaradzi. 
Onyx zawiera ekstrakt z opuncji figowej oraz kwas hialuronowy.
Wszystko to właśnie po to, aby w pełni wykorzystać właściwości surowców.
Opuncja figowa chroni naszą skórę przed promieniowaniem UV, Poprawia 
nawilżenie skóry i wzmacnia nawilżające działanie kwasu hialuronowego. 
Doskonałe nawilżenie skóry oraz wzmożona synteza kolagenu sprawia, że 
skóra jest wyraźnie jędrniejsza, zmarszczki wygładzone a owal twarzy wy-
ostrzony.



Ekstrakt z Opuncji Figowej
 Opuntia ficus-indica to sukulent, kaktus występujący naturalnie na terenach Meksyku.
Rośnie on w ekstremalnie niesprzyjających warunkach, i tak jak inne kaktusy wykształcił me-
chanizmy pozwalające mu tam przetrwać. Liście kaktusa zostały przekształcone w kolce a
łodygi dzielą się na segmenty, zdolne do przechowywania znacznych ilości wody. Łodygi
kaktusa pokryte są woskiem, aby zapobiec utracie wody i ochronić roślinę przed intensywny-
mi promieniami słonecznymi. Kaktusy wykształciły doskonałe mechanizmy ochrony przed
utratą wody i wpływem promieniowania UV. Znajdujące się w opuncji flawonoidy zapewniają
biochemiczną ochronę przed wolnymi rodnikami wytwarzanymi przez promieniowanie sło-
neczne. Opuncja zawiera też zawiera witaminy A, B1, B2, B3 i C, kwas piscydowy, minerały
potas, wapń i magnez.

Hydrating Properties

Untreated PlaceboPlacebo Opuntia Extract
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Neutralization of UV-induced Loss of Firmness
Placebo Opuntia Extract
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Wrażliwa, przesuszona skóra

Praktycznie połowa populacji uważa swoją
skórę z wrażliwą i przesuszoną (60 % kobiet
i 40 % mężczyzn). Wrażliwa skóra to taka, 
która jest nadwrażliwa na stymulatory (takie 
jak wiatr, ciepło, zimno, woda, stres), powo-
dujące rumień bądź uczucie kłucia, palenia i 
dyskomfortu. Istnieje wiele innych czynników 
drażniących skórę jak słońce, zanieczysz-
czenia, depilacja, golenie czy inne zabiegi 
pielęgnacyjne.
Z pomocą może przyjść nam wyciąg z opun-
cji, który działa kojąco na skórę i niweluje
czynniki drażniące.



Nigdy nie idziemy na kompromisy jeśli chodzi o składy naszych kremów.
Podstawa kremu jest równie ważna co substancje aktywne. 
Tak też w Onyxie mamy jako bazę 3 oleje z górnej półki:
- Olej Inca Inchi
- Olej z pestek śliwki
- Olej z Awokado 
Oleje są organiczne, zimno tłoczone najwyższej jakości.

Nasze układy emulgujące posiadają certy�kat ECOCERT oraz COSMOS.
Całość jest zabezpieczona ekologicznym konserwantem z certy�katem 
ECOCERT oraz COSMOS.

Skład INCI: Aqua, Plukenetia Volubilis Seed Oil, Prunus Domestica Seed Oil, Persea Gratissima Oil, Glyceryl 
Stearate, Glycerin, Cetearyl Alcohol, Cetyl Alcohol, Hydrolyzed Ulva Lactuca Extract, Sodium Hyaluronate, 
Opuntia Ficus-Indica Stem, Sorbitan Caprylate, Sodium Stearoyl Lactylate, Propanediol, Xanthan Gum, Benzoic 
Acid, Disodium hydrogenorthophosphate dihydrate.
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