


Skóra twarzy wymaga ochrony i delikatności, dlatego ważne jest, aby zadbać o jej 

prawidłowy i zróżnicowany mikrobiom. Połączenie delikatnych właściwości wodno-

rozpuszczalnych olei Inca-Inchi oraz skwalanu pozwala zadbać o prawidłowe mycie i 

oczyszczenie skóry twarzy. 

Microbiome SQ Emulsion to innowacyjny kosmetyk probiotyczny. 

Microbiome SQ Emulsion zmiękcza skórę, nawilża ją i wygładza. Regeneruje mikro-

biom, przywraca balans i naturalną ochronę.

Sposób użycia:

-  Nanieś niewielką ilość bezpośrednio na skórę twarzy lub na wacik i masuj w 

celu usunięcia makijażu i zanieczyszczeń a następnie spłucz wodą

-  Nanieś na oczyszczoną skórę twarzy i zostaw na 10 minut jako maskę a na-

stępnie spłucz wodą

Microbiome SQ Emulsion:

- Mycie skóry twarzy

- Oczyszczanie skóry twarzy

- Demakijaż

- Maska nawilżająca

Probiotyczna emulsja do oczyszczania twarzy

Oczyszczanie, Demakijaż, Maska



Badania przeprowadzone na Koreańskim Uniwersytecie Biotechnologicznym wyka-

zały korelację pomiędzy starzeniem się skóry a jej mikrobiomem. Mikrobiom wyka-

zywał różnice w składzie oraz różnorodności. 

Przy określaniu biologicznego wieku skóry, ważniejszy jest jej prawidłowy mikro-

biom niż PESEL.

"Skin age can be determined by an individual’s skin microbiome rather than chronolo-

gical age, and that younger skin can be achieved by a healthy and wellbalanced skin 

microbiome."
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Mikrobiom składa się z mikroorganizmów zamieszkujących nasz organizm. Mikroby 

te, żyją zarówno w nas, jak i na naszej skórze. 

Zachwiania w mikrobiomie sprawiają, że możemy być bardziej podatni na różne 

choroby czy problemy skórne.

Zdrowy, zbalansowany mikrobiom jest kluczowy w prawidłowym funkcjonowaniu 

naszej skóry.  

Microbiome SQ Emulsion posiada w swoim składzie skwalan uzyskiwany z certyfi-

kowanych upraw trzciny cukrowej. Skwalan jest naturalnym składnikiem bariery 

lipidowej skóry. Wykazuje działanie probiotyczne i sprzyja utrzymaniu prawidłowego 

mikrobiomu. 

Zróżnicowany mikrobiom jest charakterystyczny dla młodej, zdrowej skóry. 

Badania dowodzą, że używanie produktu ze skwalanem poprawia zróżnicowanie 

mikrobiomu o ok 18%. 



Lizyna jest aminokwasem niezbędnym dla naszego zdrowia. Jest aminokwasem 

egzogennym, gdyż nie jest wytwarzana w naszym organizmie i musi być suplemen-

towana. Suplementacja lizyny odbywa się głównie w pożywieniu, ale wchłania się 

także przez skórę. Lizyna spełnia także funkcje nawilżające i wzmacniające, dodatko-

wo stymuluje regenerację tkanek jako jeden ze składników kolagenu.

Rola lizyny w organizmie:

• Niezbędna przy budowie białek, głównie w mięśniach i w kościach, istotna w 

okresie rozwoju.

• Uczestniczy we wchłanianiu wapnia,

• Łagodzi objawy przeziębienia, grypy oraz opryszczki.

• Obecna przy wytwarzaniu hormonów, przeciwciał, enzymów i przy budowie 

kolagenu.

• Jej niedobór skutkuje objawami zmęczenia i rozdrażnienia, powoduje anemię i 

wypadanie włosów.

• Uczestniczy w procesach odnowy tkanek, tworzenia się przeciwciał, stymulacji 

wzrostu, a także wytwarzania hormonów i enzymów.

Lizyna

Wodnorozpuszczalna 

Inca-Inchi



 Wolnorozpuszczalny olej Inca-Inchi posiada doskonałe właściwości czyszczące. Pozwala 

na stworzenie formulacji pozbawionej drażniących surfaktantów (np. SLS). Delikatnie myje i 

jednocześnie pielęgnuje skórę. Inca-Inchi pozwala odbudować barierę lipidową skóry oraz 

poprawia regenerację naskórka. Kwasy EPA i DHA zawarte w oleju Inca-Inch uczestniczą w 

budowie macierzy komórkowej poprawiając elastyczność skóry.  

 Olej Inca-Inchi powstaje na skutek prasowania na zimno orzechów rośliny Sacha Inchi, 

która rośnie w Peruwiańskiej dżungli. Olej Inca-Inchi zawiera szereg niezwykle korzystnych dla 

zdrowia i skóry składników. Jest to jeden z najbardziej uznanych i poszukiwanych olei kosme-

tycznych. Inca-Inchi bogaty jest w antyoksydanty i nienasycone kwasy tłuszczowe. Inca-Inchi 

oddziałuje na dużo głębsze warstwy skóry niż inne oleje. Bogaty jest w witaminy A i E oraz 

kwasy Omega 3, 6 i 9 (w żadnym innym oleju nie występują w takiej ilości, jak w Inca-Inchi, w 

którym potrafią stanowić aż 94% jego masy). Dzięki dużej zawartości kwasów Omega-3 Inca-

-Inchi posiada działanie regenerujące i przeciwzapalne, a dzięki sporej zawartości kwasów 

Omega-6 działa łagodząco na szorstką i podrażnioną skórę, a także zapobiega utracie wody z 

naskórka. Duża zawartość witaminy E w oleju Inca-Inchi zapewnia źródło naturalnych tekofero-

li, które pozwalają chronić skórę przed działaniem wolnych rodników. Zawartość witaminy A, 

która uznawana jest za witaminę młodości, wpływa znacząco na poprawę wyglądu skóry 

(wygładza, poprawia koloryt, zwiększa zawartość kolagenu w skórze właściwej, walczy z 

przebarwieniami oraz chroni skórę przed promieniowaniem UV). 

Lizyna

Wodnorozpuszczalna 

Inca-Inchi



Ekstrakt z Opuncji Figowej
 

Opuntia ficus-indica to sukulent, kaktus występujący naturalnie na terenach Meksyku. Rośnie on w ekstre-

malnie niesprzyjających warunkach, i tak jak inne kaktusy wykształcił mechanizmy pozwalające mu tam 

przetrwać. Liście kaktusa zostały przekształcone w kolce a łodygi dzielą się na segmenty, zdolne do prze-

chowywania znacznych ilości wody. Łodygi kaktusa pokryte są woskiem, aby zapobiec utracie wody i ochro-

nić roślinę przed intensywnymi 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 słoneczne. 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 za 

wrażliwą i przesuszoną (60 % kobiet i 40 % męż-

czyzn). Wrażliwa skóra to taka, która jest nadwraż-

liwa na stymulatory (takie jak wiatr, ciepło, zimno, 

woda, stres), powodujące rumień bądź uczucie 

kłucia, palenia i dyskomfortu. Istnieje wiele innych 

czynników drażniących skórę jak słońce, zanie-

czyszczenia, depilacja, golenie czy inne zabiegi pie-

lęgnacyjne. Z pomocą może przyjść nam wyciąg z 

opuncji, który działa kojąco na skórę i niweluje

czynniki drażniące.



Nigdy nie idziemy na kompromisy jeśli 
chodzi o nasze kosmetyki.

- Opakowanie w 100% podlega recyclingowi i uzyskało cer-
tyfikację do standardu ECOCERT i COSMOS.

- Surowce pochodzą z certyfikowanych upraw i posiadają 
ECOCERT

- Kosmetyk zabezpieczony jest ekologicznym konserwan-

tem z certyfikatem ECOCERT oraz COSMOS.

Skład INCI:  Aqua, Glycerin, Squalane, 

Sodium Acryloyldimethyltaurate/VP 

Crosspolymer, Plukenetia Volubilis Seed 

Oil, Lysine, Opuntia Ficus-Indica Stem, 

Sorbitan Caprylate, Parfum, Propanediol, 

Sodium Chloride, Benzoic Acid, Disodium 

Hydrogenorthophosphate Dihydrate.


