
 
 
 
 
 
 
 

Naturalne ekstrakty bez konserwantów 

Dla kogo: 
• Produkty dla dzieci, 
niemowląt oraz osób 
starszych 
• Produkty ekologiczne 
tworzone z troską                       
o środowisko naturalne 
• Dla alergików 

Współcześni konsumenci coraz chętniej sięgają po kosmetyki ekologiczne, z naturalnych 

składników, bezpieczne dla zdrowia i urody a także przyjazne środowisku. Rynek kosmetyków 

naturalnych to obecnie jeden z najszybciej rozwijających się segmentów branży beauty. Na rozwój 

tego trendu wpływ mają głównie takie czynniki jak:  

✓  przywiązywanie większej wagi do zdrowia i dobrego samopoczucia,  

✓ częstsze występowanie alergii skórnych,  

✓ większa obawa przed obecnością składników syntetycznych, 

✓ wzrost zainteresowania prawami zwierząt i ochroną środowiska.   

Potwierdzeniem ostatniego stwierdzenia jest zaobserwowany znaczny wzrost popularności 

produktów z oznaczeniami: „Cruelty-Free”, „Vegan”, „EcoCert”, „Soil Association”, „RSPO” itp.  

Zanieczyszczenie środowiska naturalnego powoduje zwiększoną podatność skóry na podrażnienia 

oraz alergie. Dlatego też, oprócz kosmetyków naturalnych stale wzrasta również produkcja 

kosmetyków hipoalergicznych. W preparatach tych eliminuje się wszelkie zbędne źródła czynników 

alergizujących jak: syntetyczne konserwanty, barwniki oraz środki zapachowe.  

Pojawienie się trendu „Paraben Free” również zwiększyło świadomość konsumentów w kwestii 

szkodliwości pewnych grup składników, szczególnie środków konserwujących.   

 

Trendy 

 

Wychodząc naprzeciw trendom i oczekiwaniom konsumentów, firma Carrubba Inc. wprowadziła nową 

linię ekstraktów wodno-rozpuszczalnych, wolnych od środków konserwujących.  

Przyjazna dla środowiska technologia produkcji, oparta na tradycyjnym, powolnym procesie 

maceracji w pokojowej temperaturze pozwala ograniczyć zużycie energii a tym samym emisję 

dwutlenku węgla.  

Oferta obejmuje ponad 500 gatunków roślin. Ekstrakty mają prosty skład: gliceryna pochodzenia 

roślinnego, woda oraz materiał botaniczny. Nowa technologia pozwoliła wyeliminować konserwanty, 

które często stają się dodatkowym czynnikiem alergizującym w produkcie końcowym. 

Gwarantowana czystość mikrobiologiczna jest porównywalna z konserwowanymi ekstraktami wodno-

rozpuszczalnymi. 

Nowa generacji ekstraktów jest polecana wszędzie tam, gdzie ograniczenie środków uczulających  

i drażniących w formule ma szczególne znaczenie: produkty dla alergików, niemowląt, dzieci, osób 

starszych czy zmagających się z dermatozami. 

 

  

  

  

  

  

Zalety: 
• Prosty, czysty skład 
• Przyjazny dla 
środowiska proces 
technologiczny 
• Wysoka jakość 
ekstraktów 
• Gwarantowana 
czystość 
mikrobiologiczna 
• Rozpuszczalne                 
w wodzie 
• 100 % naturalne  
 

Nowa technologia  

 

Dystrybutor:    Mirarosa Cosmetics Sp. z o.o. 
ul. Kraszewskiego 182A 

33-380 Krynica Zdrój 
 

TELEFON: 

(018) 472 33 22 
 

E-MAIL: 

biuro@mirarosa.com 

Zapraszamy do naszej witryny! 

 

ADRES: 

www.mirarosa.com 


