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Seria Blend

Na jakich składnikach opiera się seria Lynia Blend?

Lynia Blend tworzą kosmetyki zawierające:
| kompleksy owocowe, 
| kompleksy roślinne,
| kompleksy ziołowe. 

Jakie są kierunki działania produktów z serii Lynia Blend?

| nawilżanie,
| regulacja sebum, 
| ujędrnianie,
| pielęgnacja podstawowa. 

Czym jest seria Lynia Blend?

Lynia Blend to propozycja kosmetyków opartych na 
kompleksach z drogocennych roślin. Seria polecana 
dla każdego rodzaju skóry, także jako uzupełnienie 
codziennej pielęgnacji.



Seria Blend red fruits
Red Fruits to uniwersalny krem o lekkiej 
konsystencji, przeznaczony do pielęgnacji 
każdego rodzaju skóry, w tym skóry młodej, 
wymagającej nawilżenia i codziennej ochrony.
Zawarty w kremie kompleks owoców 
truskawki, maliny i jeżyny daje 
natychmiastowy efekt nawilżenia, co 
udowodniły badania aplikacyjne kremu. 

woce
zerwone



Składniki

Red Fruits to kompleks roślinny składający się z ekstraktów owoców jagodowych: maliny, truskawki, jeżyny. Oprócz cukrów tj. 

glukoza, fruktoza i sacharoza oraz naturalnie występujących kwasów, w kompleksie znajdują się również:

Kwas askorbinowy

Karoten

Tiamina

Ryboflawina

Kwas nikotynowy

Minerały: Fosfor, Potas, Sód, Wapń, Magnez

Jakie kwasy organiczne zawierają czerwone owoce?

Najliczniej występującym kwasem w owocach jagodowych jest kwas cytrynowy, za wyjątkiem jeżyny, w której dominuje kwas 

izocytrynowy i jego lakton. Innym istotnym kwasem jest kwas jabłkowy.

Zawartość kwasów organicznych:

Red Fruits Complex



Składniki
Malina: cytrynowy, jabłkowy

Truskawka: cytrynowy, jabłkowy, chinowy, bursztynowy

Jeżyna: izocytrynowy 

Właściwości kompleksu:

Regulowanie transepidermalnej utraty wody (TEWL)  – aktywność ta wynika z zawartości węglowodanów oraz kwasów AHA w 

owocach.

Działanie przeciwutleniające – ze względu na wysoką zawartość związków fenolowych i witaminy C, owoce jagodowe posiadają 

właściwości przeciwutleniające, wyłapują wolne rodniki i chronią organizm przed zniszczeniami komórek.

Wpływ antocyjanozydów zawartych w owocach na system kapilarno-żylny czyni je oraz produkty je zawierające, użytecznymi 

w zwalczaniu symptomów niewydolności żylno-limfatycznej oraz kruchości naczyń. Dlatego właśnie kompleks Red Fruits może 

znaleźć zastosowanie w kosmetykach pobudzających krążenie krwi.

Stymulowanie regeneracji komórkowej dzięki zawartości kwasów AHA.

W składzie znalazły się również drogocenne substancje odżywcze i nawilżające tj. olej z pigwy oraz olej z winogron, witamina E, 

D-pantenol, masło shea oraz olej ze słodkich migdałów. Kompozycja zapachowa Jeżyna (bez alergenów) nadaje kosmetykowi 

delikatnego aromatu soczystych owoców.



Informacje handlowe

Pojemność
50 ml

Kod EAN:
5900718901963

Indeks:
KG-00136050

Sugerowana cena detaliczna:
36,90 PLN

Opakowanie:
Plastikowy słoik kosmetyczny 

Produkt wegański:
Tak

Sposób użycia:
Dwa razy dziennie – na noc i na dzień. Dozę kremu nanieść na skórę twarzy, szyi i dekoltu.  

Data ważności:
24 miesiące od daty produkcji

Składniki: 
Aqua, Coco Caprylate/ Caprate, Caprylic/ Capric Triglyceride, Glyceryl Stearate Citrate, Cetearyl Alcohol, 
Glycerin, Prunus Amygdalus Dulcis (Sweet Almond) Oil, Vitis Vinifera Seed Oil, Chaenomeles Japonica 
Seed Oil, Butyrospermum Parkii Butter, Fragaria Ananassa Fruit Extract, Rubus Idaeus Fruit Extract, Rubus 
Fruticosius Fruit Extract, Tocopheryl Acetate, Panthenol, Sodium Acrylate/Sodium Acryloyldimethyl 
Taurate Copolymer, Dehydroacetic Acid, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate, Benzyl Alcohol, Parfum, 
Sodium Phytate, Pantolactone, Citric Acid, Isohexadecane, Polysorbate 80, Sorbitan Oleate. 

Lynia Red Fruits – Nawilżanie

kliknij, aby pobrać zdjęcie produktu

https://www.dropbox.com/s/yadsdzunxwzaf8a/redfruits.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/kvbq0xrory01lkx/vegan-lynia.png?dl=0


Informacje handlowe

info@lynia.pl

Obsługa klienta:
+48 663 313 132

Dział handlowy:
+48 699 712 356
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