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Krem nawilżający na dzień 

• ekstremalnie czysty, ekstremalnie naturalny 

• nadaje się do cery ultrawrażliwej, atopowej 

• nawilżenie i wchłanialność na bardzo wysokim 
poziomie - najmocniejsze składniki nawilżające: 
skwalan, mleczko pszczele, kwas hialuronowy i 
niezwykle nawilżający mleczan sodu 

• nie zawiera sztucznego zapachu, ani nawet  
naturalnych olejków eterycznych – delikatny zapach 
różany – baza kremu to hydrolat z róży damasceńskiej 

 
Pojemności: 50ml 
Kosmetyk świeży: okres przydatności 6 miesięcy 
Przechowywanie: najlepiej lodówka lub temperatury do 16°C zwłaszcza po otwarciu. Przydatność 2 miesiące od 
otwarcia.  
Opakowanie: ciemne brązowe szkło chroniące przed promieniami UV 
 
1. Przeznaczenie:  
Każdy rodzaj cery: sucha, problematyczna, mieszana, tłusta, również super wrażliwa, atopowa, skłonna do 
podrażnień, uczuleń 
 
2. W czym tkwi jego moc?  

• Baza – hydrolat z róży damasceńskiej bardzo wysokiej jakości – krem bez dodatku wody 

• 6 perfekcyjnie dobranych lekkich olejów o odpowiednich proporcjach kwasów omega 3, 6 i 9 
gwarantujących zbudowanie odpowiedniej bariery hydrolipidowej zatrzymującej wilgoć w skórze oraz 
regulujących wydzielanie sebum.  

• Olej z nasion czarnej porzeczki - jedno z najlepszych źródeł cennego a rzadkiego kwasu GLA, poprawia 
krążenie krwi w skórze poprawiając dotlenienie, usuwając toksyny, tym samym poprawia koloryt, 
strukturę i wygląd 

• najmocniejsze składniki nawilżające: skwalan, mleczko pszczele, kwas hialuronowy i niezwykle nawilżający 

mleczan sodu – wewnętrznie nazywamy ten krem Osmo Supreme 2 😊 

• Krem nie zawiera ani sztucznego zapachu ani nawet naturalnych olejków eterycznych, które czasami mogą 
wywoływać uczulenia. Delikatny zapach róży przebija się dzięki hydrolatowi z róży damasceńskiej, która 
stanowi bazę kremu. Podobnie jak we wszystkich kremach Tulua krem nie zawiera dodatku wody. Sama 
baza kremu ma już bardzo silne i szerokie spektrum działania.  

 
3. Mechanizmy działania i aplikacja:   
Delikatny, świetnie wchłaniający się krem do cery suchej, mieszanej a także problematycznej, wymagającej przede 
wszystkim nawilżenia. Uelastycznia, regeneruje, doskonale spisuje się pod makijażem. Może być stosowany na 
najdelikatniejszą skórę np. okolice oczu, usta.  
 
4. Najważniejsze składniki i ich działanie:  

• 50 procent kremu to (zamiast wody) hydrolat różany (doskonale nawilża, ujędrnia, koi, łagodzi, reguluje 
krążenie, wzmacnia naczynka, wygładza i matuje i nadaje kremowi relaksujący, przyjemny zapach) i sok z 
aloesu (wygładza, ujędrnia, regeneruje i zatrzymuje wilgoć. 



 

• kwas hialuronowy - funkcja nawilżająca, 
zatrzymująca wodę, łagodząca  

• zimnotłoczony olej z pestek róży - ujędrnia, regeneruje, rozjaśnia przebarwienia wzmacnia naczynia 
krwionośne 

• zimnotłoczony olej z nasion czarnej porzeczki - jedno z najlepszych źródeł cennego a rzadkiego kwasu 
GLA, poprawia krążenie krwi w skórze poprawiając dotlenienie, usuwając toksyny, tym samym poprawia 
koloryt, strukturę i wygląd 

• zimnotłoczony olej z nasion bawełny - o wysokiej zawartości zdrowych, niezbędnych nienasyconych 
kwasów tłuszczowych, regenerujący, działający przeciwalergicznie, eliminuje wolne rodniki 

• mleczko pszczele - nawilża, regeneruje, reguluje sebum, odżywia, wygładza, eliksir młodości zawierający 
witaminy z grupy B, witaminę C, przeciwłojotokową siarkę, prolinę wspomagającą syntezę włókien 
kolagenu i elastyny 

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

• mleczan sodu - jedna z najsilniejszych substancji nawilżających (wiążących wodę w skórze)  

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

• mocznik - nawilża, zmiękcza i wygładza skórę       

• d panthenol czyli prowitamina B5 - pielęgnuje, przyspieszając podział komórkowy  

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

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

• zimnotłoczony olej z pestek moreli - lekki olej, bogaty w witaminy A, B1, B2, B6, B17 i E, odżywia, chroni, 
łagodzi podrażnienia    

• olej makadamia - zawiera cenny, rzadko występujący kwas oleopalmitynowy biozgodny ze skórą, 
regenerujący i ochronny      

• olej babassu - bogaty w kwas laurynowy, aktywny przeciwko wirusom, bakteriom i grzybom 

• skwalan z trzciny cukrowej - poprawia elastyczność, nadaje blask, przyspiesza odnowę komórek 

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

• Cetyl Alcohol - zapobiega transepidermalnej utracie wody    

• Minimalna ilość konserwantu Sodium Benzoate/Potassium Sorbate - stosowanego jako konserwant w 
kosmetykach naturalnych, a występujące również w naturze 

 
5. Co najczęściej mówią specjaliści:  
Tzw. „lekki krem” nawilżający w wydaniu Tulua to de facto bardzo bogaty krem silnie nawilżający, odżywiający 
skórę i uruchamiający naturalne mechanizmy produkcji kolagenu i elastyny.  
 
Porównując składy bogatych kosmetyków pielęgnacyjnych z Victorią Tulua – bardzo często tam gdzie kończy się 
inny kosmetyk, Tulua dopiero się zaczyna. Przebogata baza oparta na bardzo czystych i ekologicznych hydrolatach 
bez dodatku konserwantu to początek długiej litanii mocnych składników tego kremu.  
 
Można go zastosować na każdy rodzaj cery, niezależnie od problemu i wrażliwości skóry.  
 
Krem bez sztucznego, a nawet naturalnego zapachu z olejków eterycznych pozbawiony jest wielu alergenów, które 
mogą stanowić problem przy niektórych wrażliwościach skóry.  
 
Ten krem jest mocno nawilżający i bardzo bezpieczny.   


