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LINIA PRODUKTÓW DO 
PIELĘGNACJI WŁOSÓW

Linia Native zawiera produkty do 
pielęgnacji włosów, które prze-
dłużają trwałość koloru i popra-
wiają kondycję włosów. 

Linia posiada certyfikat Cosmos 
Natural i składa się z trzech pro-
duktów do stosowania podczas 
oczyszczania, kondycjonowania i 
suszenia włosów oraz jeden pro-
dukt do stosowania podczas za-
biegów koloryzacji.
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NORMA COSMOS I ZRÓWNOWAŻENIE ŚRODOWISKOWE  

Standard Cosmos jest pierwszym uznanym na świecie zbiorem wytycznych, który promuje tworzenie 
kosmetyków naturalnych i ekologicznych. Certyfikat ten nakłada wymogi, które zmuszają przedsiębiorstwa 

do kontynuowania badań i innowacji. 
Jakie są zalety tej normy?

1. HARMONIZACJA 

STANDARD COSMOS został opracowany przez 5 głównych europejskich jednostek certyfikujących 
i członków założycieli:

 ICEA (Włochy)
 BDIH (Niemcy 

COSMEBIO (Francja)
ECOCERT (Francja)

SOIL ASSOCIATION (Zjednoczone Królestwo) 

2. INNOWACYJNOŚĆ 

Standard zachęca do opracowywania nowych procesów produkcyjnych i składników, tak aby tworzone 
produkty mogły pogodzić potrzeby konsumentów i zgodność z wymogami standardu.

3. ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

Wymogi standardu COSMOS uwzględniają wpływ produkcji i pakowania na środowisko oraz promują  
rolnictwo ekologiczne i zrównoważone systemy upraw. Jednostka certyfikująca ocenia również wpływ  

na środowisko wywierany przez przedsiębiorstwo ubiegające się o certyfikację.

4.  PRZEJRZYSTOŚĆ 

Cosmos jest organizacją non-profit, która nie posiada interesów rynkowych i składa się z akredytowanych 
jednostek certyfikujących. Umożliwia ona swobodny dostęp do kryteriów standardów oraz do bazy  
zatwierdzonych surowców i produktów, stanowiąc tym samym istotne wsparcie dla rozwoju branży. 

5. INTERNACJONALIZACJA 

Certyfikat Cosmos jest uznawany we wszystkich krajach świata i odpowiada międzynarodowym przepisom 
w zakresie certyfikacji kosmetyków i produktów ekologicznych. Certyfikat ten szybko się rozwija dzięki sile 

partnerów i solidności samego standardu.
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CELE STANDARDU COSMOS

Promowanie stosowania składników pochodzących z rolnictwa ekologicznego;

Odpowiedzialnie korzystanie z zasobów naturalnych; 

Stosowanie procesów i metod produkcji, które respektują  
zdrowie człowieka i środowisko;

Integracja i rozwój koncepcji „zielonej chemii”.
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LINIA PRODUKTÓW DO PIELĘGNACJI WŁOSÓW

SZAMPON REWITALIZUJĄCY 
SHAMPOO REVIVING 

+ Organiczne wyciągi z czerwonej winorośli  

i zielonej herbaty

+ Ocet ryżowy

Szampon o działaniu ożywiającym i rozświetlającym, 

idealny do stosowania po zabiegu koloryzacji trady-

cyjnej jaki i ziołowej oraz do przedłużania trwałości 

koloru w ramach pielęgnacji domowej. Opowiedni 

do włosów suchych i matowych.

SPOSÓB UŻYCIA

Nanieść szampon na wilgotne włosy i wmasować. 

Spłukać. Następnie nanieść maskę Revitalizing Mask.

MASKA REWITALIZUJĄCA 
HAIR MASK REVIVING

+ Organiczne oleje: lniany i sezamowy

+ Ocet ryżowy

Treściwa maska o działaniu rewitalizującym,  

ułatwiająca rozczesywanie. Dociąża, odżywia,  

zmiękcza i wygładza włosy po zabiegach  

chemicznych.

SPOSÓB UŻYCIA

Nanieść maskę równomiernie na wilgotne włosy  

po umyciu szamponem. Pozostawić na 5–10 minut.  

Spłukać. 

kod INA165 wielkość opakowania   900 ml
kod INA167 wielkość opakowania   400 ml

kod INA169 wielkość opakowania   500 ml
kod INA168 wielkość opakowania   250 ml
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LINIA PRODUKTÓW DO PIELĘGNACJI WŁOSÓW

ELIKSIR PIELĘGNUJĄCY WŁOSY
HAIR ELIXIR NURTURING

PRODUKT 100% NATURALNY

+ Organiczne oleje arganowy, mongongo i lniany

Mieszanka na bazie naturalnych olejków, o działa-

niu zmiękczającym, nawilżajcym, wygładzającym  

i rozświetlającym. 

SPOSÓB UŻYCIA

Nanieść na wilgotne włosy przed wysuszeniem.  

Można również stosować na suche włosy. Można  

dodać kilka kropel eliksiru do mieszanki koloryzują-

cej, aby wzmocnić jej działanie nawilżające. 

FLUID REWITALIZUJĄCY 
HAIR FLUID REVIVING
*PRODUKT DLA WYŁĄCZNIE DLA PROFESJONALISTÓW

+ Organiczne wyciągi z żeń-szenia i hibiskusa

+ Ocet ryżowy

Wielofunkcyjny, profesjonalny płyn o działaniu 

rewitalizującym i rozświetlającym. Ułatwia  

aplikację mieszanki koloryzującej. Sprawia,  

że włosy są wygładzone, nawilżone i pełne połysku. 

SPOSÓB UŻYCIA

Dodać produkt do mieszanki koloryzującej (2 ml na 

każde 10 g farby), aby uzyskać bardziej kremową 

konsystencję i ułatwić rozprowadzanie produktu na 

włosach.

kod INA164      wielkość opakowania   150 mlkod INA163 wielkość opakowania   100 ml
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insightprofessional.pl

Grupa zamknięta na fb dla profesjonalistów:

fb.com/groups/insight.profesjonalnie


