
 

Manila – palce lizać 
 
Mocno odżywczy krem na dzień 

• również pod makijaż 

• nadaje się do cery ultrawrażliwej, nawet atopowej,  

• może być stosowany bezpośrednio po zabiegach  
np. mezoterapii igłowej 

• nie zawiera sztucznego zapachu, ani nawet  
naturalnych olejków eterycznych –  
pachnie czereśnią oraz migdałami 

• „ulubiony” krem w zespole Tulua – kochamy go za 
jego bogactwo, naturalny zapach i przyjemność ze 
stosowania 

 
Pojemność: 50ml 
Kosmetyk świeży: okres przydatności 6 miesięcy 
Przechowywanie: najlepiej lodówka lub temperatury do 16°C 
zwłaszcza po otwarciu. Okres przydatności po otwarciu 2 miesiące 
Opakowanie: ciemnie brązowe szkło chroniące przed promieniami 
UV 
 
1. Przeznaczenie:  
Cera sucha i dojrzała, również wrażliwa, atopowa, skłonna do podrażnień, uczuleń 
 
2. W czym tkwi jego moc?  

• Bazą kremu jest hydrolat z czeremchy o silnym działaniu antyoksydacyjnym, przeciwzapalnym, 
zmniejszającym zmarszczki oraz sok z aloesu, a także hydrolat z chmielu bogaty w ksantohumol 4 razy 
silniejszy antyoksydant od witaminy C 

• Mnóstwo najlepszych składników odżywczych takich jak tripeptydy, Q10, niacynamid odnawiający 
potencjał antyoksydacyjny ksantohumolu, witaminy C oraz innych przeciwutleniaczy np. w olejach 

• Świetne oleje w tym rokitnik, baobab, jojoba, arganowy i z pestek czereśni 

• Świetne ekstrakty: z żeńszenia, czerwonego wina 

• Mirra, kolagen i elastyna 
 
3. Mechanizmy działania i aplikacja:   
To ultra bogaty i ultra czysty krem na dzień. Nie zawiera sztucznego zapachu, a nawet naturalnych olejków 
eterycznych - nadaje się do skóry bardzo wrażliwej podatnej na uczulenia, również do skóry atopowej. Może być 
wykorzystywany bezpośrednio po zabiegach mezoterapii igłowej oraz innych nieinwazyjnych i inwazyjnych 
zabiegach medycyny estetycznej. Delikatny zapach migdałów oraz wiśni to efekty zastosowania hydrolatu z 
czeremchy jako bazy kremu oraz nierafinowanego oleju z pestek wiśni do regeneracji warstwy hydrolipidowej.  
 
4. Najważniejsze składniki i ich działanie:  

• Sok z aloesu - wygładza, ujędrnia, regeneruje i zatrzymuje wilgoć 

• Hydrolat z czeremchy - rozjaśnia, nawilża, zmniejsza obrzęki  

• Hydrolat z chmielu - ego fitohormony stymulują produkcję kolagenu, elastyny i kwasu hialuronowego, 
zawarty w chmielu ksantohumol bogaty w witaminę C, uspokaja 

• kwas hialuronowy - nawilża, zatrzymuje wodę, łagodzi 

• d- panthenol -  czyli prowitamina B5 - pielęgnuje, przyspieszając podział komórkowy, łagodzi 
zaczerwienienia, podrażnienia, a nawet poparzenia  



 

• tripeptydy – penetrują skórę, aktywnie niwelując 
wszystkie rodzaje zmarszczek, nawilżają, uelastyczniają 

• alantoina - łagodzi i koi, czyni skórę bardziej miękką, nawilżoną, elastyczną, wspomaga gojenie, niweluje 
podrażnienia spowodowane przez detergenty   

• mocznik - nawilża, zmiękcza i wygładza skórę     

• Niacynamid - zmniejsza zmarszczki, rozjaśnia przebarwienia, uspokaja stany zapalne, dobra dla każdego 
rodzaju skóry, silny antyoksydant   

• ekstrakt z żeń- szenia - chroni przed promieniowaniem UV, wpływem wolnych rodników, pobudza odnowę 
skóry, rewitalizuje  

• jedwab owsiany - matuje i rozjaśnia skórę, likwiduje nadmiar oleju ze skóry  

• Ekstrakt z prawoślazu - łagodzi wrażliwą skórę, 

• Ekstrakt z wąkroty azjatyckiej - poprawia mikrokrążenie, pobudza produkcję kolagenu, oczyszcza i łagodzi 

• ekstrakt z zielonej herbaty - mnóstwo polifenoli o silnych właściwościach przeciwzapalnych i 
antyoksydacyjnych 

• ekstrakt z czerwonych winogron - żródło resweratrolu oraz innych polifenoli i proantycyjanidyn, działa 
przecizmarszczkowo i przeciwzapalnie, chroni przed wpływem promieni UV 

• Olej Makadamia- zawiera cenny, rzadko występujący kwas oleopalmitynowy biozgodny ze skórą, 
regenerujący i ochronny 

• Frakcjonowany Olej z kokosa - nawilża, zmiękcza, działa antybakteryjnie 

• Olej Arganowy - - złoto Maroka, karotenoidy, polifenole i fitosterole, czyli antyoksydanty, które chronią 
przed działaniem wolnych rodników. 

• Olej ze słodkich migdałów- delikatny olej nadaje blask, odżywia i nawilża 

• Masło Shea - nawilża, zmniejsza zmarszczki, wspomaga utrzymanie wilgoci, zawiera witaminę A, 
fitosterole oraz pochodne kwasu cynamonowego działające przeciwzapalnie i przeciwbakteryjnie 

• olej jojoba - podobny do ludzkiego sebum, doskonały dla wszystkich rodzajów skóry, duża ilość witaminy 
E, regeneruje, nawilża, działa przeciwzapalnie, przenika przez wszystkie warstwy skóry 

• Olej z baobabu - silny antyoksydant, mocno zmiękczający, nawilża, nie zatyka porów, redukuje zmarszczki 

• naturalny emulgator z oliwy z oliwek zawierający wszystkie jej cenne właściwości   

• alkohol cetylowy - z grupy tłuszczowych, który nie wysusza i nie podrażnia, lecz nawilża, wygładza skórę, 
zmiękcza, tworzy warstwę ochronną, nie należy się go obawiać 

• wit e - zapobiega utlenianiu lipidów skóry i chroni strukturę komórkową przed uszkodzeniami 
oksydacyjnymi   

• q10 - naturalny składnik skóry, przyspiesza podziały komórkowe, wnika w głębokie warstwy skóry  

• olej z pestek czereśni - zawiera wyjątkowy kwas alfa-oleostearynowy, cudowny czereśniowy zapach, 
odczuwalny w kremi 

• Olej z pestek granatu - zawiera cenny, rzadki kwas punikowy, fitoestrogeny zwalczające wolne rodniki, 
odżywia dojrzałą matową skórę 

• Minimalna ilość Sodium Benzoate/Potassium Sorbate – stosowanego jako konserwant w kosmetykach 
naturalnych, ale występujące również w naturze  

• mleczko pszczele - nawilża, regeneruje, reguluje sebum, odżywia, wygładza, eliksir młodości, witaminy z 
grupy B, witamina C, przeciwłojotokowa siarkę, prolina wspomagającą syntezę włókien kolagenu i elastyny 

• fitokeratyna- czyli hydrolizowane białka pszenicy, soi i kukurydzy - substancja błonotwórcza, nawilża, 
odżywia, wzmacnia  

• jedwab hydrolizowany - uelastycznia, wygładza, nawilża, hamuje utratę wody, działa liftingująco 

• kolagen i elastyna - podstawowy element tkanki łącznej skóry, przywraca świeżość, sprężystość, chroni 
przed wpływem czynników zewnętrznych, chroni przed utratą wody 

• bioferment z aceroli - bioferment z wiśni Barbados, zawierającej 60 razy więcej witaminy C niż 
pomarańcze, chroni przed promieniowaniem UV  

• proteiny ryżu - redukują zmarszczki, chronią przed wolnymi rodnikami, nadają promienności, chronią 
barierę naskórkową   

• gliceryna - długotrwale nawilża wysuszoną skórę, wspomaga funkcjonowanie lipidów skórnych   



 

 
5. Co najczęściej mówią specjaliści:  
Krem ekstremalny w czystości i bogactwie odżywiania. Można go stosować nawet w trakcie i bezpośrednio po 
inwazyjnych zabiegach kosmetycznych.  


