
SZAMPON I ŻEL POD PRYSZNIC Z WYCIĄGIEM Z LNU I 
PROTEINAMI RYŻU, 250ML, ANTHYLLIS, PIERPAOLI

Żel przeznaczony do codziennej pielęgnacji, na bazie składników 

roślinnych pochodzących z ekologicznych upraw. Wygodna 

formuła 2w1 - pielęgnuje zarówno ciało, jak i włosy, delikatnie 

i skutecznie odświeża. Wzbogacony o wyciąg z lnu, oleje roślinne 

i proteiny ryżu, które są znane z działania zmiękczającego, 

odbudowującego, odżywczego i łagodzącego. Działa pielęgnująco.  

Testowany dermatologicznie. Badany na obecność metali ciężkich: 

nikiel, chrom, kobalt 0,00004%. Odpowiedni także do skóry 

wrażliwej.  Sposób użycia: Nakładaj na wilgotne ciało i włosy, 

masuj, aż powstanie delikatna piana. Po umyciu spłucz ciepłą wodą. 

EAN: 8002849911501
Skład na opakowaniu „ingredienti” i stronie www.   
Wyłączny dystrybutor: www.eko-dystrybutor.pl



DELIKATNY PŁYN DO MYCIA RĄK I TWARZY Z 
EKSTRAKTEM Z CZERWONYCH WINOGRON, ECO 
BIO, ANTHYLLIS

Delikatny płyn do mycia rąk i twarzy. 
- Testowany dermatologicznie. 
- Nikiel, chrom i kobalt <0,4 ppm. 
- Zapach pochodzi wyłącznie z naturalnych olejków 
eterycznych.
- Bez syntetycznych perfum.

EAN: 8002849917916

Skład na opakowaniu „ingredients” i stronie www.   
Wyłączny dystrybutor: www.eko-dystrybutor.pl
Paweł Poloch ul.Boczna 16, 64-115 Wilkowice NIP 697 198 40 02 



Żel przeznaczony do codziennej pielęgnacji całego ciała. 

Wzbogacony o wyciąg z lawendy z ekologicznych upraw, która 

posiada znane i cenione właściwości antyseptyczne i 

relaksujące. Testowany dermatologicznie, odpowiedni także 

do skóry wrażliwej. Nikiel, chrom, kobalt <0,00004%. Zawiera 

wyłącznie łagodne składniki myjące, naturalne emolienty i 

olejki eteryczne. Sposób użycia: Nakładaj na mokrą skórę i 

masuj, aż powstanie delikatna piana. Po umycia opłucz ciepłą 

wodą.

PŁYN, ŻEL POD PRYSZNIC LAWENDA, ECO BIO, 
ANTHYLLIS, PIERPAOLI

Skład na opakowaniu „ingredienti” i stronie www.   

Wyłączny dystrybutor: www.eko-dystrybutor.pl
Paweł Poloch, ul.Boczna 16, 64-115 Wilkowice, tel.: 601-069-997

EAN: 8002849911518



ŻEL POD PRYSZNIC KARDAMON I IMBIR, Z 
EKSTRAKTEM Z EKOLOGICZNEGO KARDAMONU I 
IMBIRU, ANTHYLLIS

Dzięki bazie z naturalnych surfaktantów produkt ten jest 
niezwykle delikatny dla skóry. Formuła została 
wzbogacona ekstraktami z kardamonu i imbiru o 
działaniu tonizującym oraz o emolient z olejów 
roślinnych. Zapach na bazie wetywerii i olejku 
pomarańczowego. Testowany dermatologicznie. Wartości 
niklu chromu i kobaltu poniżej 0,00004%. Zapach 
pochodzi wyłącznie z naturalnych olejków eterycznych, 
bez syntetycznych perfum. 

Wyłączny dystrybutor: www.eko-dystrybutor.pl
Skład na opakowaniu „ingredienti” i stronie www.   

EAN: 8002849911495



SZAMPON DO WŁOSÓW TŁUSTYCH, 
PRZETŁUSZCZAJĄCYCH SIĘ I Z ŁUPIEŻEM, 
NA BAZIE WYCIĄGU Z ŁOPIANU, ECO BIO, 
ANTHYLLIS, PIERPAOLI

Dzięki łagodnym składnikom szampon jest odpowiedni 

nawet do najbardziej wrażliwej skóry. Jego formuła została 

wzbogacona ekologicznym ekstraktem z łopianu o znanych 

właściwościach regulujących wydzielanie sebum i 

oczyszczających skórę głowy. Testowany dermatologicznie. 

Wartości niklu, chromu i kobaltu <0,00004%. Zawiera 

wyłącznie naturalne olejki eteryczne, bez syntetycznych 

perfum. 

Wyłączny dystrybutor: www.eko-dystrybutor.pl
Skład na opakowaniu „ingredienti” i stronie www.   

EAN: 8002849911532



SZAMPON PRZECIWŁUPIEŻOWY, Z EKSTRAKTEM Z 
EKOLOGICZNEJ SZAŁWII I POKRZYWY, ANTHYLLIS

Szampon niezwykle delikatny ponieważ zawiera tylko 
naturalne środki powierzchniowo czynne. Zawiera 
składnik aktywny - pirokton olaminy znany ze swojego 
działania przeciwłupieżowego i regulującego 
wydzielanie sebum. Formuła wzbogacona ekstraktami 
z szałwii i pokrzywy o znanych właściwościach dermo-
oczyszczających. Testowany dermatologicznie. 
Wartość niklu, chromu, kobaltu <0,00004%. Zawiera 
wyłącznie naturalne olejki eteryczne, bez syntetycznych 
perfum. 

Wyłączny dystrybutor: www.eko-dystrybutor.pl
Skład na opakowaniu „ingredients” i stronie www.   

EAN: 8002849910153



ODŻYWKA DO WŁOSÓW Z EKOLOGICZNYM EKSTRAKTEM 
Z NASION LNU I PROTEINAMI RYŻU, ANTHYLLIS, PIERPAOLI

Odżywka do włosów delikatnie rozpłatuje włosy ułatwiając 
ich rozczesywanie. Proteiny ryżu tworzą wokół włosów film 
ochronny. Zapewniają odpowiedni stopień nawilżenia i 
działają naprawczo co jest idealne w przypadku włosów 
zniszczonych agresywnymi zabiegami i czynnikami 
atmosferycznymi. Masło Shea odżywia a ekstrakt z nasion 
lnu ze swoimi właściwościami emolientu sprawia, że są 
miękkie i błyszczące. Testowana dermatologicznie. Nikiel, 
chrom, kobalt <0,00004%. Wyłącznie naturalne olejki 
eteryczne. Sposób użycia: nałożyć na mokre, umyte włosy. 
Pozostawić na kilka minut, aby odżywka mogła zadziałać, a 
następnie spłukać. 

Wyłączny dystrybutor: www.eko-dystrybutor.pl

Paweł Poloch ul.Boczna 16, 64-115 Wilkowice, tel. 601-069-997

EAN: 8002849917244

Skład na opakowaniu „ingredienti” i stronie www.   



SZAMPON DO CZĘSTEGO MYCIA WŁOSÓW, ECO BIO, 
ANTHYLLIS, PIERPAOLI

Skład na opakowaniu „ingredienti” i stronie www.   

Wyłączny dystrybutor: www.eko-dystrybutor.pl

EAN: 8002849911525

Wyjątkowo delikatny dla włosów szampon, zawierający 

naturalne środki powierzchniowoczynne. Jego formuła 

została wzbogacona ekologicznymi ekstraktami z lnu i 

pokrzywy. Obecność hydrolizowanego mleczka z hibiskusa  

działa na włosy kondycjonująco i zmiękczająco, a proteiny 

pszenicy i ekstrakt z pokrzywy chronią i rewitalizują osłabione 

włosy. O zapachu na bazie olejku anyżowego. Testowany 

dermatologicznie. Wartości niklu, chromu i kobaltu 

<0,00004%. Zawiera wyłącznie naturalne olejki eteryczne, bez 

syntetycznych zapachów.
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