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Szeroki wybór kosmetyków naturalnych. Ekologiczne, certyfikowane kosmetyki czołowych europejskich
producentów. Nasze kosmetyki spełniają najwyższe standardy jakości w zakresie kosmetyków organicznych:
nie zawierają składników chemicznych, ropopochodnych, syntetycznych, nie są testowane na zwierzętach,
bazują na surowcach. W naszym sklepie oferujemy nowe marki wcześniej niedostępne na rynku polskim jak
również kosmetyki już obecne na rynku polskim.Wybraliśmy dla Was produkty kierując się nie tylko ich
jakością ale również efektywnością i pięknem, produkty, które powstały z szacunku do naszego zdrowia i
środowiska w którym żyjemy.Wierzymy, że powrót do natury w dzisiejszych czasach jest najlepszym
wyborem dla naszej skóry i zdrowia. pochodzenia roślinnego z kontrolowanych czystych biologicznie upraw.
Nasz sklep oferuje szeroką gamę kosmetyków starannie wyselekcjonowanych producentów takich jak: Planet
Kid - wielokrotnie nagradzana francuska marka certyfikowanych organicznych kosmetyków przeznaczonych
dla dzieci powyżej 36 miesiąca życia.Marka obejmuje kosmetyki do pielęgnacji ciała, zębów oraz do kąpieli.
Organiczne kosmetyki Planet Kid są silnie zintegrowane ze światem wyobrażeń dziecięcych - światem
żywych kolorów, bajecznych opakowań, słodkich zapachów.Moa zielony balsam - balsam o cudownym
zielonym zapachu stworzony przez kobietę i matkę Thury Gudmundsdóttir, na podstawie recepty swojej
babci, znanej islandzkiej zielarki. Krem został nazwany imieniem swojej pierwotnej twórczyni i oznacza moc
torfu. Zawiera 100% naturalnych ziół. Nasza firma jest dystrybutorem Moa oraz Planet Kid. Serdecznie
zapraszamy na zakupy u nas.Jest produkowany ręcznie w 8 kg partiach w samym sercu Islandii na bazie 100%
naturalnych składników.
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