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Herba Gold Elixír
100 ml
HG 014-2

Bőrregeneráló arc- és testpermet
A Herba Gold Elixír fő hatóanyaga a vitaminokban, poliszacharidokban 
gazdag Aloe Vera és 5 célzott hatású, az Aloe Vera hasznos 
tulajdonságait erősítő és kiegészítő gyógynövény speciális kivonata.

Alkalmazási javaslat:

 - mindennapos arctisztításra és testápolásra

- száraz, irritált bőrre

- a bőr tonizálására, kondicionálására

 - bőrsérülésekre, bőrgyulladásokra

 - ekcémára

ÖSSZETEVŐK/(INCI): AQUA, ALOE 
BARBADENSIS LEAF EXTRACT, 
HYPERICUM PERFORATUM FLOWER/
LEAF/STEM EXTRACT & CHAMOMILLA 
RECUTITA FLOWER EXTRACT & 
MELISSA OFFICINALIS LEAF EXTRACT 
& ARNICA MONTANA FLOWER 
EXTRACT & HUMULUS LUPULUS HERB 
EXTRACT, UREA, GLYCERIN, GLYCINE, 
ALLANTOIN, GLUCONOLACTONE, 
PHENETHYL ALCOHOL, GLYCERYL 
CAPRYLATE, XANTHAN GUM.

Használati utasítás:
Az arc és a nyak bőrének tisztítására, tonizálására. Nedves vatta-
pamacsra öntsünk az Elixírből, majd töröljük át a bőrünket (nem kell 
lemosni). Bőrápolás esetén: a flakont függőlegesen tartva permetez-
zük az Elixírt a bőrünkre, majd simító mozdulatokkal egyenletesen 
oszlassuk el.



Összetevők lehetséges hatása:

Aloe Vera
Intenzív hidratáló, bőrtápláló, gyulladáscsökkentő, bőrnyugtató, sejtregeneráló és a bőr immun-
rendszerét stimuláló tulajdonságú növényi hatóanyag. Hegesítő hatású, serkenti a bőr regen-
erálódását, a bőrsejtek megújulását.

Orbáncfű
Kivonata bőrkondicionáló, bőrvédő, gyulladáscsökkentő, tonizáló hatásait egészíti ki az antimi-
krobális, asztrigens és nyugtató tulajdonsága.

Orvosi székfű
A kamillában előforduló illóolajok leginkább gyulladáscsökkentő hatásúak. Külsőleg 
bőrbetegségeket, pattanást, tályogot, nehezen gyógyuló sebeket, illetve körömágygyulladást 
kezelnek vele. A szépségápolásban is gyakran használják, a bőr szárazságát, viszketését, gyul-
ladását csökkenti.

Citromfű
Természetes antioxidáns forrás, szabadgyökfogó tulajdonsága által részt vesz a bőr öregedését 
késleltető folyamatokban. Csökkenti az ödémát és a gyulladást. Bőrnyugtató, antiszeptikus, an-
timikrobális hatású speciális kivonat.

Árnika
Védi a bőrt a szabadgyökökkel szemben (3240). Kivonatát a bőrfertőzések, az ekcéma, a visz-
ketés kezelésére szolgáló számos krém összetevőjeként használják. Az Arnica Montana virágok 
szeszkviterpén laktont, flavonoidokat, szénsavat, kumarinokat és illóolajakat tartalmaznak, 
melynek mindegyike előnyös a bőr számára. A hatóanyagok segítenek a zúzódások, az égési 
sérülések kezelésében.

Komló
150 különböző összetevőt tartalmaznak a tobozai. Nyugtatja az irritált bőrt, a reumatikus 
eredetű görcsöt, megakadályozza a fájdalmat. Érzékeny bőrre is használhatjuk. Segít megvédeni 
a sejteket és a szöveteket az oxidációtól (3856).

Allantoin
Természetes formájában a feketenadálytő gyökerében található hatóanyag. Hidratáló hatású, 
elősegíti a bőrsejtek osztódását, gyorsítja az elhalt bőr külső rétegeinek lehámlását. Gyulladás-
gátló, bőrvédő és irritációt csökkentő tulajdonsága mellett javítja a bőr textúráját, támogatja a 
bőr természetes regenerációját.

Gyógykozmetikumok


