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Kolagen Naturalny SOUVRE INTERNATIONALE 

Żel Do Mycia Twarzy  

C0015 | 250 ml  

 

OPIS PRODUKTU 

Żel do mycia twarzy jest polecany do pielęgnacji każdego rodzaju skóry, również dla cery wrażliwej, 

zmęczonej, oczekującej poprawy jędrności i świeżości. Unikalny skład kosmetyku zapewnia skórze 

właściwe odżywienie i nawilżenie, a specjalnie skomponowany zespół bardzo łagodnych substancji 

myjących wyklucza podrażnienia, czyniąc zabieg mycia twarzy komfortowym. Kolagenowy Żel do 

Mycia Twarzy: 

• Nie zawiera konserwantów parabenowych, 

• Jedynymi użytymi stabilizatorami są antyoksydanty i substancje standaryzowane  

w żywności, 

• Nie zawiera mydeł z grupy SLS – stosowanych powszechnie, nawet  

w najdroższych tego typu produktach i nawet w kosmetykach dla dzieci 

• Kompozycja oparta została o ekstrakty roślinne, rybi kolagen i substancje kompatybilnie 

ze skórą i błonami śluzowymi – nie uszkadzające płaszcza wodno-lipidowego, o 

delikatności właściwej recepturom kosmetyków  

dla niemowląt, 

• Kolagenowy Żel do Mycia Twarzy jest sam w sobie kosmetykiem  

o dowiedzionym działaniu w kierunku zmiękczenia i wygładzenia naskórka, nawilżania 

skóry właściwej, pobudzania procesów regeneracyjnych  

i antyoksydacyjnych. 

 

PRODUKT HIPOALERGICZNY! 

 

           SKŁAD 

Aqua, Cocamidopropyl Betaine, Sodium Cocoamphoacetate, Acrylates/ Beheneth-25 Methacrylate Copolymer, Glycerin, 

Capryl/Capramidopropyl Betaine, Methyl Gluceth-10, PEG-7 Glyceryl Cocoate, Polyquaternium-39, D-Panthenol, Soluble Collagen, 

Gluconolactone, Sodium Benzoate, Aloes (Aloe Barbadensis) Extract, Morinda Citrifolia Fruit Extract, Propylene Glycol, Parfum. 

             SKŁADNIKI AKTYWNE 

KOLAGEN: jest białkiem, które stanowi ok. 30% całkowitej masy białka ludzkiego i aż 70% białka skóry. Kolagen wraz  

z elastyną tworzą w skórze właściwej elastyczną siateczkę, która nadaje skórze sprężystość i jędrność a także stanowi podporę dla 

fibroblastów. Ponadto kolagen posiada nadzwyczajną zdolność wiązania wody przez co wpływa na prawidłowe nawilżenie skóry. 

Kolagen pobudza procesy odnowy, głęboko regeneruje, nawilża i ujędrnia skórę. 

WYCIĄG Z ALOESU: jest niezmiernie bogaty w cenne związki tj.: aminokwasy w tym aminokwasy egzogenne będące składnikiem NMF, 

czyli Naturalnego Czynnika Nawilżającego, witaminy A, C, E, witaminy z grupy B, a także kwas foliowy – wszystkie bardzo ważne dla 
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zdrowia skóry, mikro i makroelementy wśród, których najcenniejsze są: wapń, sód, potas, mangan, chrom i cynk, zapewniające skórze 

prawidłowe odżywienie. Ponadto, wyciąg z aloesu zawiera enzymy i hydroksykwasy wspomagające usuwanie martwych komórek 

naskórka i wspierających jego regeneracji, a tym samym przyczyniające się w sposób naturalny do przeciwdziałania starzeniu się skóry. 

Ponadto aloes zawiera substancje o właściwościach ściągających, lekko odkażających i myjących. Bogactwo substancji zapewnia 

niezwykły komfort skóry szczególnie osobom o cerze suchej, wrażliwej, skłonnej do podrażnień. Poprzez dostarczanie związków 

niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania skóry, wyciąg z aloesu wyraźnie ją wzmacnia, a także przywraca jej jędrność, 

elastyczność oraz zdrowy koloryt. 

FRUTLIQUID NONI PG:  ekstrakt z owoców tropikalnej rośliny Morinda Citrifolia Roślina ta od ponad 2000 lat stosowana jest przez 

polinezyjskich lekarzy i uzdrowicieli. Do dzisiaj znaleziono w Noni blisko 100 istotnych składników począwszy  

od magnezu, wapnia, fosforu, miedzi i żelaza po olbrzymią zawartości witaminy C, prowitaminy A, witamin z grupy B  

oraz szeregu wyjątkowych protein i enzymów. Wyciąg ten doskonale odżywia, witalizuje i regeneruje skórę, a także zapewnia jej 

prawidłowe nawilżenie. 

D-PANTENOL:  aktywny biologicznie prekursor witaminy B5 (kwasu pantotenowego), który jest obecny we wszystkich żywych tkankach. 

Posiada wyjątkową zdolność wiązania wilgoci w skórze. Łagodzi podrażnienia i stany alergiczne. Przeciwdziała powstawaniu zmarszczek 

poprzez odżywianie i witalizację cery. Sprzyja zachowaniu młodzieńczego wyglądu. 

GLICERYNA: jest jednym z najstarszych surowców wykorzystywanych do nawilżania skóry. Jej działanie nawilżające jest związane  

z bardzo silnymi właściwościami przyciągania i wiązania wody. Dzięki temu skutecznie nawilża przesuszoną skórę ze skłonnościami do 

pierzchnięcia. Ma doskonałe właściwości łagodzące, Wygładza, poprawia elastyczność, reguluje procesy prawidłowej odnowy naskórka. 

          DZIAŁANIE 

• Zmiękcza i wygładza naskórek skóry właściwej. 

• Zapewnia skórze właściwe odżywianie i nawilżanie. 

• Pobudza procesy regeneracyjne i antyoksydacyjne. 

• Poprawia jędrność i świeżość zmęczonej skórze. 

• Nie podrażnia dzięki zastosowaniu łagodnych substancji myjących. 

 

  
NIE ZAWIERA PARABENÓW ORAZ ŻADNYCH KONSERWANTÓW! 

 

 

 

SPOSÓB UŻYCIA 

Nałożyć niewielką ilość żelu na wilgotną skórę. Rozprowadzić równomiernie na skórze i dokładnie spłukać. Nie suszyć skóry przed 

aplikacją Kolagenu Naturalnego SOUVRE INTERNATIONALE. 
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ZALECENIA 

Produkt hipoalergiczny. Produkt nie powinien być stosowany przez osoby z ostrymi stanami zapalnymi skóry wymagającymi leczenia 

farmakologicznego oraz przez osoby z nadwrażliwością na którykolwiek ze składników preparatu. Unikać kontaktu z oczami. 

 

 

 

 

 

 

BADANIA DERMATOLOGICZNE 

Celem badania była ocena u zdrowego, dorosłego ochotnika lokalnej tolerancji skórnej produktu kosmetycznego poprzez jednokrotny 
test płatkowy. Do badania, zgodnie z wytycznymi, wytypowano 25 w wieku od 25 do 60 lat. W badanej grupie 25 osób wszystkie osoby 
miały dodatni wywiad w kierunku alergii, jednakże żadna z osób nie miała udokumentowanej nadwrażliwości, jak również w wywiadzie 
nie zgłaszała niepożądanych reakcji na poszczególne składniki badanego wyrobu. Skóra w miejscu nakładania testu była prawidłowa, 
bez żadnych zmian chorobowych. Badany wyrób nanoszono w stężeniu handlowym. W grupie badanych 25 osób, w tym 25 z dodatnim 
wywiadem alergicznym, u których nie występuje udokumentowana alergia na którykolwiek ze składników preparatu, nie stwierdzono 
żadnych podrażnień ani odczynów alergicznych, co świadczy o tym, że badany wyrób nie wykazuje właściwości drażniących. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przeciwwskazaniem do stosowania preparatu są ostre stany zapalne skóry wymagające 

 leczenia farmakologicznego oraz nadwrażliwość na jego składniki. 

 

20.10.2014 Zatwierdzam do stosowania 
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