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Profesjonalna dystrybucja – 35 lat doświadczenia na rynku międzynarodowym

Zajmujemy się dystrybucją
surowców i dodatków do wielu branż, w tym kosmetycznej.
Mając na uwadze nieustannie
zmieniający się rynek stawiamy na elastyczność oraz indywidualne podejście do klienta.
Relacje tworzone z naszymi
klientami oraz dostawcami
pozwalają nam rozwijać
działalność, a tym samym
osiągać kolejne cele.
Zapraszamy do współpracy!

cortexchemicals.com

W Polsce jesteśmy przedstawicielami wielu międzynarodowych producentów o ugruntowanej pozycji. Stawiamy
na wysoko wykwalifikowana kadrę ludzi, systematycznie
zwiększając zatrudnienie.
Cortex Chemicals działa na rynkach dystrybucji surowców chemicznych i dodatków do branż:
• przemysłu spożywczego, farmaceutycznego, paszowego,
• przemysłu kosmetycznego i chemii gospodarczej,
• przetwórstwa tworzyw sztucznych, gum i kauczuków,
• farb, lakierów i chemii budowlanej,
• syntez chemicznych, olejów i smarów oraz wielu
innych.

Obok szerokiej oferty, zapewniamy profesjonalny serwis
logistyczny oraz kompleksowe wsparcie technologiczne
dla klientów. Posiadamy pięć magazynów, w których na
życzenie klienta możemy przeprowadzać m.in. konfekcjonowanie, rozpuszczanie, a także inne operacje ustalane indywidualnie i dopasowane do potrzeb odbiorcy.
Działamy w oparciu o System Zarządzania Jakością ISO
9001:2008, certyfikat BIO (PL-EKO-01) oraz GDP (Dobra Praktyka Dystrybucji).

Oferujemy szeroką paletę produktów i realizujemy dostawy zróżnicowanych surowców – od podstawowych, aż
po surowce specjalistyczne, w tym wymagające spełnienia najwyższych standardów ekologii oraz bezpieczeństwa przewozu i składowania. Dostarczamy surowce
z niezbędną dokumentacją.
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Moda na składniki aktywne

Kosmetyk ma pełnić określoną
funkcję oraz powinien być dostosowany dla konkretnej grupy użytkowników. W związku
z tym, każdy z nich ma starannie dobraną recepturę, której
serce stanowią odpowiednie
składniki aktywne. To one przypisują preparatowi konkretne
działanie oraz zastosowanie.
Podążając za aktualnymi trendami w branży oraz za coraz
większymi wymaganiami konsumentów, stale poszukiwane
są nowe i bardziej efektywne
składniki aktywne.

cortexchemicals.com

Moda na ekologiczne i biozgodne ze skórą ludzką substancje sprawiła, że Cortex Chemicals posiada w ofercie
gamę komponentów naturalnych o działaniu liftingującym
i przeciwzmarszczkowym. I tak Opuncia Biocomplex SH,
którego bazę stanowią polisacharydy pozyskane z liści
Opuncji Figowej zapewnia silne nawilżenie skóry oraz
efekt liftingu. Bardzo istotne są także Kolagen i Elastyna,
które jako składniki w 100% biokompatybilne, odbudowują naturalne struktury skóry oraz zapewniają jej
elastyczność i gładkość.
Wśród wielu prezentacji dotyczących najnowszych i najciekawszych trendów na najbliższe sezony królują przede
wszystkim trendy Anti-Pollution, City Care, a także
nowość Anti Blue Light. Nowe substancje aktywne mają
za zadanie zwalczać problemy wywołane zanieczyszczeniami zewnętrznymi takimi jak smog, dym tytoniowy
czy spaliny. Skutkami mogą być m.in. hiperpigmentacja,
szybsze starzenie się skóry czy zmarszczki. Do przykładów takich surowców zaliczamy AlphaAging i SkinSave®,
które doskonale chronią, jak i zwalczają skutki działania
środowiska zewnętrznego na skórę. Coraz większego
znaczenia w kosmetyce nabiera również walka ze światłem niebieskim – czyli ochrona przed światłem emitowanym przez komputery, telefony czy jarzeniówki w biurach. W tym zakresie doskonale sprawdza się substancja
aktywna Olea HT-10, która chroni przed negatywnym
działaniem tego światła, przy okazji odżywiając i regenerując skórę.

W celu pielęgnacji skóry suchej, wymagającej odżywienia i regeneracji, ale także cery normalnej została
stworzona seria składników aktywnych o działaniu
regenerującym, nawilżającym i kojącym. A ponieważ
nawilżenie jest głównym czynnikiem, który opóźnia
proces starzenia się skóry, linia ta jest nieodzownym
elementem w codziennej pielęgnacji.
Skóra problematyczna: trądzikowa, łuszczycowa, atopowa jak również dolegliwości takie, jak rozstępy czy
cellulit wymagają specjalnej opieki i pielęgnacji. Dlatego
też powstała specjalna seria składników aktywnych
do skóry problematycznej. Każdy preparat tej linii jest
odpowiednio opracowany w celu skutecznego zwalczania danej przypadłości skórnej. Alpha Complete bogaty
w olejek drzewa herbacianego skutecznie eliminuje
trądzik, łupież, łuszczycę. Natomiast Flavoslim® oparty
na naturalnych flawonoidach przeciwdziała cellulitowi.
Aby sprostać wszystkim oczekiwaniom konsumentów,
Cortex Chemicals w swojej ofercie posiada także gamę
składników wybielających oraz brązujących. Ponieważ
usunięcie nadmiaru martwego naskórka jest bardzo
ważnym elementem pielęgnacji skóry, warunkującym
dobre wchłanianie się innych preparatów, kwasy stanowią istotną grupę związków biologicznie aktywnych.
Niektóre z nich wykazują działanie silnie złuszczające
(Kwas Retinowy, Rene Grape), niektóre przeciwtrądzikowe (Kwas Azelainowy, Kwas Felurowy), ale dostępne
są też delikatne kwasy, takie jak Kwas Migdałowy.
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Substancje aktywne przeciwzmarszczkowe i przeciwstarzeniowe

PRODUKT
OPUNCIA
BIOCOMPLEX SH

OLEA-HT 10

ALPHA AGING

UVARINO

KOLAGEN

NAZWA INCI

WŁAŚCIWOŚCI

Opuntia ficus indica
stem extract
Maltodextrin

Silna substancja aktywna wspomagająca skórę w utrzymaniu idealnego nawilżenia, pobudza skórę
do samoistnej regeneracji. Substancją bazową tego surowca są polisacharydy pozyskane z żelu znajdującego się w liściach kaktusa Opuncji Figowej. Jest to silnie regenerujący surowiec o właściwościach wygładzających i liftingujących.

Olea Europaea
fruit extract
Maltodextrin

Produkt nowoczesnej generacji podążający za trendami anti-stress, anti-pollution, photoaging i city
care, które zdominowały obecnie światowy rynek kosmetyków. Bazą tego składnika aktywnego jest
ekstrakt z oliwek, uznany już za czasów Kleopatry za jeden z najskuteczniejszych kosmetyków. Wypełnia zmarszczki i wygładza skórę, a także chroni ją podczas codziennych aktywności przed negatywnym wpływem światła zarówno naturalnego jak i sztucznego.

Bisabolol,
Mauritia flexuosa
fruit oil

Nowoczesnej generacji odmładzająca substancja aktywna. 100% naturalny składnik z udowodnionym działaniem przeciwzmarszczkowym, co zawdzięcza wysokiej zawartości kwasów tłuszczowych,
karotenoidów oraz antyoksydantów, które neutralizują wolne rodniki. Bardzo efektywnie pomaga
w pozbyciu się głębokich zmarszczek mimicznych. Daje niemalże natychmiastowy efekt liftingu.
Zdecydowane poprawia elastyczność i jędrność skóry, a także rozświetla skórę i nadaje jej zdrowy
wygląd. Zarówno regeneruje zniszczoną skórę, jak i tworzy na niej barierę ochronną przed zanieczyszczeniami i codziennymi czynnikami środowiskowymi. Zgodny z najnowszymi trendami anti-pollution, city care i anti-stress.

Vitis vinifera
Fruit Extract
Butylene glycol
Aqua

Białe winogrona galicyjskie to jedne z najlepszych w regionie. Bardzo bogate pod względem zawartości polifenoli, które są esencją młodości i witalności dla skóry. Ekstrakt ten charakteryzuje
się silnymi właściwościami przeciwbakteryjnymi i przeciwgrzybicznymi, posiada udokumentowane
właściwości przeciwtrądzikowe, przeciwstarzeniowe i przeciwzmarszczkowe. Jest bardzo silnym antyoksydantem co sprawia, że doskonale zwalcza powstawanie wolnych rodników.

Collagen

Skutecznie powstrzymuje objawy procesu starzenia się skóry poprzez uzupełnienie w niej bilansu
tej formy kolagenu. Znajduje zastosowanie w pielęgnacji skóry dojrzałej, zmęczonej lub przesuszonej
nadmiernym działaniem czynników atmosferycznych i wody. Uzupełniając niedobór kolagenu rozpuszczalnego w skórze, preparaty kosmetyczne działają regenerująco i wygładzająco, przywracając
jej świeżość i właściwe nawilżenie, a także sprężystość i miękkość skóry. Już zastosowanie ok. 10%
kolagenu daje wyraźny efekt liftingujący.

cortexchemicals.com

ZASTOSOWANIE
• kosmetyki anti-aging
• produkty do pielęgnacji suchej
i wrażliwej skóry
• preparaty do pielęgnacji włosów
• produkty anti-stress, anti-pollution,
photoaging i city care
• kosmetyki anti-aging
• preparaty do ochrony i pielęgnacji
włosów

• produkty anti-stress, anti-pollution,
photoaging i city care
• kosmetyki anti-aging
• kosmetyki do i po opalaniu
• preparaty po goleniu

• kosmetyki anti-aging
• preparaty do cery trądzikowej
• wyroby medyczne i dermokosmetyki

• kosmetyki do skóry dojrzałej, przeciwstarzeniowe
• preparaty zgodne z trendami city care,
anti-pollution
• produkty liftingujące
• ujędrniające kremy, balsamy do ciała maski
• szampony i odżywki do włosów
• lecznicze sole kąpielowe
• żele pod prysznic i płyny do kąpieli

DOZOWANIE

OPAKOWANIA

2-5 %

5kg / 25kg

0,5-1 %

5kg / 25kg

3-5 %

5kg / 25kg

1-5 %

5kg / 25kg

1-5 %

5kg / 30kg
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Substancje aktywne przeciwzmarszczkowe i przeciwstarzeniowe

PRODUKT

NAZWA INCI

WŁAŚCIWOŚCI

ZASTOSOWANIE

DOZOWANIE

OPAKOWANIA

Hydrolyzed Elastin

Skutecznie powstrzymuje objawy procesu starzenia się skóry. Posiada własności wygładzające
i kondycjonujące. Wpływa na uelastycznienie skóry, wygładzenie zmarszczek oraz przyczynia się
do poprawy witalności skóry. Ma zdolność pobudzania porostu włosów, nadając im jednocześnie
jedwabistą miękkość oraz chroni włosy przed szkodliwym działaniem czynników środowiskowych.
Chroni paznokieć przed negatywnym oddziaływaniem detergentów i powoduje nie tylko zmniejszenie łamliwości paznokci oraz uelastycznienie płytki paznokciowej, ale również sprawia, że nakładana
warstwa lakieru jest bardziej elastyczna, lepiej utrzymuje się na płytce paznokciowej i zanika efekt
„odpryskiwania” lakieru. Wydłuża i pogrubia rzęsy, nadaje im połysk oraz elastyczność.

• kosmetyki do skóry dojrzałej, przeciwstarzeniowe
• preparaty zgodne z trendami city care,
anti-pollution
• ujędrniające kremy, balsamy do ciała
• lakiery i odżywki do paznokci
• tusze i odżywki do rzęs
• szampony, odżywki do włosów
• produkty do stylizacji włosów

1-5 %

5kg / 30kg

YEAST
ESSENCE
C90

Sodium carboxymethyl
beta-glucan, water

Beta-glukan otrzymywany z komórek drożdży Saccharomyces cerevisiae jest jednym z najbardziej
odżywczych polisacharydów. Stymuluje system immunologiczny człowieka, pobudzając skórę do samoregeneracji. Działa kojąco na skórę zniszczoną, suchą i po poparzeniach słonecznych. Przyśpiesza
gojenie się ran. Odbudowuje barierę wodno-lipidową, przez co skóra utrzymuje idealne nawilżenie.

• kosmetyki do pielęgnacji skóry wrażliwej,
a także suchej i zniszczonej
• preparaty do i po opalaniu
• nawilżające i odżywcze kosmetyki do
ciała
• kosmetyki anti-aging

5-10 %

5kg / 25kg

YEAST
ESSENCE
N80

Adenosine, guanosine,
thymidine, uridine;
water

Mieszanina nukleozydów pozyskanych z drożdży Saccharomyces cerevisiae – adenozyna, guanozyna,
tymidyna i urydyna. Dzięki dostarczeniu ich bezpośrednio na skórę pobudza się proces budowy i regeneracji komórek. Skóra rewitalizuje się biologicznie, a dzięki temu wygląda zdrowo i młodzieńczo.
Poprawia się jej elastyczność i wygląd.

• specjalistyczne preparaty do odnowy
biologicznej
• kosmetyki anti-aging
• regenerujące produkty do pielęgnacji
twarzy i ciała

3-10 %

5kg / 25kg

Saccharomyces
polypeptides, water

Ekstrakt drożdżowy zawierający głównie peptydy, które doskonale sprawdzają się w walce z wolnymi
rodnikami i procesami starzenia się skóry. Dodatkowo przeciwdziałają powstawaniu plam i przebarwień na skórze, a przy regularnym stosowaniu skóra odzyskuje swój naturalny blask i zdrowy wygląd.

• preparaty rozjaśniające i wybielające
skórę
• kosmetyki odżywcze, nawilżające i regenerujące skórę
• produkty anti-aging

2-5 %

5kg / 25kg

ELASTYNA

YEAST
ESSENCE
P80

cortexchemicals.com

10

Składniki aktywne do skóry problematycznej
(trądzikowej, łuszczycowej, atopowej)

PRODUKT

ALPHA
COMPLETE

SKIN
SAVE®

NAZWA INCI

Bisabolol,
Melaleuca
Alternifolia
(TEA TREE)

Capparis Spinosa
bud extract
Opuntia ficus-indica
stem extract
Olea Europaea
leaf extract
Maltodextrin

WŁAŚCIWOŚCI

ZASTOSOWANIE

Substancja aktywna na bazie Alpha Bisabololu i skoncentrowanego ekstraktu z drzewa herbacianego
daje znakomite efekty w walce z większością problemów skórnych (trądzik, łupież, łuszczyca). Właściwości antybakteryjne i przeciwzapalne, a także regenerujące, kojące i łagodzące zaowocowały
udowodnioną skutecznością w zastosowaniach przeciwtrądzikowych i przeciwłupieżowych. Dermatologiczne testy kliniczne potwierdziły skuteczność produktu w zmniejszeniu tłustości skóry, liczby
wyprysków, zaskórników, grudek.

•
•
•
•

kosmetyki przeciwtrądzikowe
wyroby medyczne i dermokosmetyki
preparaty do walki z łuszczycą
preparaty przeciwłupieżowe oraz do
włosów przetłuszczających się

Połączenie trzech ekstraktów – z opuncji figowej, kaparów ciernistych oraz liści oliwnych – daje skuteczną substancję aktywną o działaniu ochronnym dla skóry. Bardzo szybko regeneruje zniszczoną,
suchą lub popękaną skórę, przyśpiesza gojenie się ran, poparzeń, miejsc po ukąszeniach insektów.
Nie podrażnia skóry i doskonale ją nawilża.

• preparaty SOS do ust, dłoni, łokci i pięt
• kosmetyki po opalaniu i na poparzenia
słoneczne
• preparaty po goleniu
• produkty po ukąszeniach insektów
• hypoalergiczne farby do włosów

FLAVOSLIM®

Citrus Aurantium
Bergamia fruit extract,
Maltodextrin

Wyszczuplająca substancja aktywna na bazie ekstraktu z bergamoty, zawierająca ogromną ilość
flawonoidów, które są główną siłą w walce przeciwko cellulitowi. FlavoSlim® redukuje ilość zakumulowanego tłuszczu w komórkach skóry i pobudza organizm do szybszego przetwarzania go, co
powoduje wygładzenie skóry i wizualne zmniejszenie tkanki tłuszczowej przy dłuższym stosowaniu.

• kosmetyki wyszczuplające
• preparaty antycellulitowe

ALPHA
BODY
IMPROVE

Bisabolol,
Pentaclethra macroloba
seed oil, Orbignya
Oleifera Seed Oil

Naturalna substancja aktywna zmniejszająca i zapobiegająca powstawaniu rozstępom. Dzięki dużej
zawartości trójglicerydów o średniej długości łańcucha ma właściwości przyśpieszające regenerację
zniszczonej skóry. Stymuluje wewnętrzny proces odbudowy naskórka, a także znacząco poprawia
jej elastyczność.

• preparaty przeciwko rozstępom
• kosmetyki regenerujące do skóry

YEAST
ESSENCE
Z20

Saccharomyces/Zinc
ferment, water

Ekstrakt drożdżowy zawierający poza aminokwasami, kwasami nukleinowymi, peptydami i witaminami, również aktywny cynk. Ponieważ cynk jest ważnym minerałem w walce z trądzikiem, to produkt
ten jest głównie dedykowany do serii kosmetyków przeciwtrądzikowych oraz oczyszczających. Dodatkowo ekstrakt ten ze względu na pozostałe składniki zachowuje wszelkie właściwości odżywcze
i regenerujące.

cortexchemicals.com

• kosmetyki przeciwtrądzikowe
• oczyszczające produkty do mycia twarzy
• kosmetyki do pielęgnacji skóry

DOZOWANIE

OPAKOWANIA

kosmetyki
przeciwłupieżowe
2-3 %
preparaty
przeciwtrądzikowe
2-5 %
produkty
antybakteryjne,
dezynfekujące,
antyseptyczne
3-5%

5kg / 25kg

2-3 %

5kg / 25kg

1-2 %

5kg / 25kg

1-5 %

5kg / 25kg

5-15 %

5kg / 25kg
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Substancje aktywne regenerujące, nawilżające i kojące

PRODUKT

MUCOSAVE
CG®

ALPHA
BISABOLOL

EXOLIVE
(NATURALNY
SKWALAN)

FERMENT
ESSENCE
FC01

FERMENT
ESSENCE
FG01

NAZWA INCI

WŁAŚCIWOŚCI

Opuntia ficus
-indica stem extract
Olea Europaea
leaf extract
Maltodextrin

Substancja aktywna przyśpieszająca gojenie się ran i działająca ochronnie na błony śluzowe. Jest to
połączenie dwóch wysoce skutecznych ekstraktów z opuncji figowej (polisacharydy) i z liści oliwnych
(biofenole). Charakteryzuje się ponadto właściwościami kojącymi, a także doprowadza do szybkiej
regeneracji podrażnionych miejsc. Produkt handlowy szeroko stosowany w Europie w produktach
topowych marek zarówno kosmetyków, jak i wyrobów medycznych.

• preparaty do higieny intymnej
• wyroby medyczne (na hemoroidy, na afty)
• preparaty do pielęgnacji jamy ustnej
(pasty do zębów, płyny do płukania ust)
• żele intymne, lubrykanty waginalne
i stymulujące

Bisabolol

Alpha Bisabolol ma szerokie zastosowanie w przemyśle kosmetycznym i farmaceutycznym, ze
względu na swoje właściwości przeciwzapalne, antybakteryjne, przeciwgrzybicze i kojące.

• pomadki i preparaty do higieny jamy
ustnej
• produkty do pielęgnacji skóry suchej
i wrażliwej
• produkty do i po opalaniu
• preparaty po goleniu
• olejki, produkty dla dzieci
• kosmetyki przeciwtrądzikowe
• odżywki do włosów

Squalane

Ten naturalny eliksir młodości, otrzymywany z oliwy z oliwek doskonale regeneruje skórę i pobudza nasz organizm do produkcji własnego skwalanu, który z wiekiem, podobnie jak kolagen, jest
produkowany w coraz mniejszych ilościach. Skwalan chroni skórę przed niekorzystnymi warunkami
zewnętrznymi, jak mrozy, wiatry czy zanieczyszczenia, a także pomaga zachować idealną barierę
lipidową skóry. Występuje w trzech formach – olej, masło i wosk.

Saccharomyces/rice
ferment filtrate, water

Ekstrakt otrzymywany z fermentacji ryżu i drożdży. Efektywnie nawilża skórę i pobudza komórki do
regeneracji. Wykazuje właściwości odżywcze, odświeżające i wybielające. Doskonale sprawdza się
w transparentnych formulacjach.

Galactomyces ferment
filtrate, water

Ekstrakt z wysoką zawartością aminokwasów, enzymów, minerałów i witamin, otrzymywany podczas
fermentacji drożdży Galactomyces. Nawilża skórę i zachowuje odpowiedni balans wodno-lipidowy
skóry. Normalizuje również pH skóry. Poprawia elastyczność skóry. Delikatnie rozjaśnia i wyrównuje
koloryt skóry, nadając jej świeży blask. Doskonale sprawdza się w transparentnych formulacjach.

cortexchemicals.com

ZASTOSOWANIE

DOZOWANIE

OPAKOWANIA

2-3 %

5kg / 25kg

0,5-5 %

5kg / 25kg

• kremy nawilżające i ochronne (również
do i po opalaniu)
• kosmetyki kolorowe – pomadki, kredki
do oczu, cienie do powiek, fluidy
• preparaty po goleniu
• produkty do pielęgnacji włosów

1-5 %

17kg / beczka

• kosmetyki do pielęgnacji skóry
• kosmetyki myjące (żele pod prysznic,
szampony…)

2-10 %

5kg / 25kg

2-10 %

5kg / 25kg

• preparaty rozjaśniające i wybielające
skórę
• kosmetyki odżywcze, nawilżające i regenerujące skórę
• kosmetyki myjące (żele pod prysznic,
szampony…)
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Substancje aktywne wybielające

PRODUKT

SKIN
MOON®

ALPHA
WHITENESS

YEAST
ESSENCE
E100

KWAS
TRANEKSAMOWY

KWAS
KOJOWY

DIPALMITYNIAN
KWASU
KOJOWEGO

NAZWA INCI

WŁAŚCIWOŚCI

Citrus Sinensis
fruit extract
Oryza sativa extract
Capparis Spinosa
bud extract
Olea Europaea
leaf extract
Maltodextrin

Substancja silnie wybielająca skórę na bazie ekstraktów z kaparów ciernistych, czerwonych pomarańczy, liści oliwnych i ryżu. Charakteryzuje się działaniem podobnym do hydrochinonu i silniejszym
od kwasu kojowego, będąc równocześnie substancją całkowicie naturalną i niepodrażniającą nawet
skóry wrażliwej. Mechanizm działania polega na zatrzymaniu melanogenezy, która jest częstym powodem powstawania przebarwień na skórze.

Bisabolol, Euterpe
oleracea fruit oil

DOZOWANIE

OPAKOWANIA

• rozjaśniające i wybielające kosmetyki do
pielęgnacji twarzy i dłoni
• wyroby medyczne np. na plamy starcze

2-3 %

5kg / 25kg

Jest to naturalny składnik aktywny oparty na bazie alpha bisabololu i skoncentrowanego ekstraktu
z jagód acai, ze sprawdzoną skutecznością w rozjaśnianiu i wyrównywaniu kolorytu skóry. Posiada
właściwości odżywcze, regenerujące, przeciwdrażniące i przeciwzapalne a także antybakteryjne. Hamuje syntezę enzymu tyrozynazy i hormonu alpha-MSH, które w największej mierze odpowiadają za
powstawanie plam i przebarwień na skórze.

• rozjaśniające kosmetyki do pielęgnacji
twarzy i dłoni
• wyroby medyczne np. na plamy starcze
• fluidy, podkłady, make-up wyrównujące
koloryt skóry

3-5 %

5kg / 25kg

Saccharomyces ferment
filtrate, water

Ekstrakt drożdżowy (Saccharomyces cerevisiae) z wysoką zawartością aminokwasów, kwasów nukleinowych, peptydów, minerałów i witamin. Składniki te pobudzają naturalną syntezę kolagenu w organizmie, a także głęboko ją odżywiają i regenerują. Ponadto hamują syntezę enzymu tyrozynazy
oraz melanogenezę, które często są powodem powstawania plam i przebarwień skórnych.

• preparaty rozjaśniające i wybielające
skórę
• kosmetyki odżywcze, nawilżające
i regenerujące skórę
• produkty anti-aging

3-5 %

5kg / 25kg

Tranexamic Acid

Ma działanie rozjaśniające wszelkie przebarwienia, mające podłoże hormonalne, posłoneczne, pozapalne i polekowe. Blokuje wydzielanie oraz kumulacje melaminy wywołanej promieniowaniem
ultrafioletowym. Łagodzi stany zapalne, redukuje zaczerwienienia i jest ogromnym sprzymierzeńcem
w leczeniu trądziku różowatego. Zwiększa zawartość wody w warstwie rogowej naskórka, wiążąc
wodę w skórze przeciwdziałają jej utracie, dzięki temu skóra staje się nawilżona, napięta i bardziej
elastyczna.

0,5-3 %

5kg / 25kg

Kojic Acid

Obok własności depigmentacyjnych (blokuje aktywność tyrozynazy) wykazuje także działanie antybakteryjne oraz zapobiega powstawaniu wolnych rodników.

• specjalistyczne kosmetyki rozjaśniające
i wyrównujące koloryt skóry
• produkty oczyszczające do twarzy
kuracje wybielające

2-6 %

5kg / 25kg

Kojic Acid Dipalmitate

Obok własności depigmentacyjnych (blokuje aktywność tyrozynazy) wykazuje także działanie antybakteryjne oraz zapobiega powstawaniu wolnych rodników. Jest stabilniejszy i efektywniejszy niż
czysty kwas kojowy.

• specjalistyczne kosmetyki rozjaśniające
i wyrównujące koloryt skóry
• produkty oczyszczające do twarzy
• kuracje wybielające

1-5 %

5kg / 25kg

cortexchemicals.com

ZASTOSOWANIE

•
•
•
•

produkty przeciwtrądzikowe
specjalistyczne kosmetyki anti-aging
preparaty po opalaniu
kremy rozjaśniające i wyrównujące
koloryt skóry
• wyroby medyczne
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Substancje aktywne wybielające

PRODUKT

WITAMINA C

Α‐ARBUTYNA

GLABRYDYNA
40% I 90 %

NAZWA INCI

WŁAŚCIWOŚCI

ZASTOSOWANIE

DOZOWANIE

OPAKOWANIA

0,5-2 %

1kg / 5kg / 25kg

3‐O‐Ethyl Ascorbic
Acid

Stabilna odmiana witaminy C. Blokuje aktywność tyrozynazy przez co skutecznie rozjaśnia wszelkie
przebarwienia skórne i wyrównuje koloryt skóry. Dodatkowo poprawia elastyczność skóry.

• specjalistyczne kosmetyki rozjaśniające
i wyrównujące koloryt skóry
• kuracje wybielające
• specjalistyczne kosmetyki anti-aging
• preparaty po opalaniu
• wyroby medyczne

Alpha-arbutin

Blokuje aktywność tyrozynazy przez co skutecznie rozjaśnia wszelkie przebarwienia skórne i wyrównuje koloryt skóry. To także naturalny filtr UV. Pomaga w takich problemach jak trądzik pospolity, przebarwienia skórne i nadmierna hiperpigmentacja, stany zapalne i podrażnienia skóry,
małe blizny, normalizacja skóry tłustej i mieszanej.

• specjalistyczne kosmetyki rozjaśniające
i wyrównujące koloryt skóry
• kuracje wybielające
• produkty przeciwtrądzikowe
• preparaty do skóry problematycznej

1-10 %

5kg / 25kg

Glabridin

Surowiec pozyskinany z lukrecji gładkiej o właściwościach rozjaśniających (jest inhibitorem melaniny), łagodzących i antyoksydacyjnych, a także przeciwzapalnych.

• specjalistyczne kosmetyki rozjaśniające
i wyrównujące koloryt skóry
• kuracje wybielające
• produkty przeciwtrądzikowe
• preparaty do skóry problematycznej

0,05-0,1 %

5kg / 25kg

ZASTOSOWANIE

DOZOWANIE

OPAKOWANIA

1-5 %

5kg / 25kg

Substancje brązujące

PRODUKT

ERYTRULOZA

NAZWA INCI

WŁAŚCIWOŚCI

Erythrulose

Substancja aktywująca opaleniznę i brązująca. Alternatywa dla DHA. Charakteryzuje się dużo większą stabilnością. Dzięki wolniejszemu przenikaniu przez warstwę rogową naskórka możliwe jest równomierne rozprowadzenie preparatu i uzyskanie ładniejszej opalenizny niż w przypadku zastosowania DHA, lecz w dłuższym odcinku czasu. Często stosowana w kosmetykach naturalnych. Całkowicie
bezpieczna w stosowaniu, nie podrażnia skóry.

cortexchemicals.com

• samoopalacze
• preparaty brązujące
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Kwasy

PRODUKT

RENE
GRAPE

KWAS
MIGDAŁOWY

KWAS
LAKTOBIONOWY

KWAS
AZELAINOWY

NAZWA INCI

WŁAŚCIWOŚCI

ZASTOSOWANIE

DOZOWANIE

OPAKOWANIA

Vitis Vinifera
juice extract

Naturalna mieszanka peelingująca otrzymywana z winogron. Jest to mieszanina kwasów organicznych (winowego, jabłkowego, mlekowego, cytrynowego i glukonowego) o działaniu złuszczającym
podobnym do kwasu glikolowego i migdałowego. Jednakże ten produkt jest dużo bezpieczniejszy
dla skóry, ponieważ jest całkowicie naturalny. Nie podrażnia skóry i nie wywiera negatywnego wpływu na organizm przy częstym stosowaniu. Jako dodatek do kosmetyków pielęgnacyjnych wykazuje
właściwości przeciwzmarszczkowe i wspiera proces regeneracji skóry.

• kosmetyki pielęgnacyjne do skóry
dojrzałej
• specjalistyczne preparaty peelingujące
do salonów kosmetycznych
• maseczki peelingujące

10-50 %

5kg / 25kg

Mandelic Acid

Zaliczany jest on do kwasów AHA, natomiast jest dużo delikatniejszy od pozostałych. Działa bakteriobójczo, przeciwzapalnie i antyseptycznie, łagodzi i zapobiega rozwojowi stanu zapalnego skóry.
Rozpuszcza komórki warstwy rogowej naskórka, zmniejsza jej grubość i normalizuje proces keratynizacji. Dzięki właściwościom mikrozłuszczającym odblokowuje i spłyca pory skóry, zapobiegając
powstawaniu zaskórników i ognisk zapalnych. Nadaje gładkość i miękkość cerze łojotokowej i trądzikowej. Rozjaśnia i rozświetla cerę zmniejszając widoczność przebarwień – wyrównuje koloryt skóry.
Dzięki stopniowemu przenikaniu do głębszych warstw naskórka, pozwala na osiągnięcie szybkich
efektów, bez podrażnień i uczucia dyskomfortu. Regularne stosowanie spowalnia procesy starzenia
się skóry.

• preparaty peelingujące do twarzy
• kosmetyki przeciwtrądzikowe
• kremy rozjaśniające i wyrównujące
koloryt skóry
• specjalistyczne kosmetyki anti-aging
i photoaging

1-50 %

5kg / 25kg

Należy do grupy polihydroksykwasów (PHA). Otrzymywany jest z laktozy. Charakteryzuje się silnymi
właściwościami antyoksydacyjnymi. Zapobiega tworzeniu się zmarszczek, teleangiektazji, zwiotczeniu skóry. Wiąże wodę i tworzy na powierzchni skóry żelowy „film”, który powoduje, że skóra staje się
gładka i miękka, co wzmacnia ochronną barierę naskórkową. Posiada właściwości złuszczające (może
mieć zastosowanie w leczeniu rybiej łuski blaszkowatej). Może być stosowany do pielęgnacji skóry
wrażliwej i suchej oraz zmienionej chorobowo (np. egzema, czy atopowe zapalenie skóry).

• preparaty peelingujące do twarzy
• linie kosmetyków do skóry problematycznej – łuszczyca, atopowe zapalenie
skóry
• kremy rozjaśniające i wyrównujące
koloryt skóry
• specjalistyczne kosmetyki anti-aging
kosmetyki słoneczne

1-10 %

5kg / 25kg

Naturalnie występujący kwas dikarboksylowy. Znalazł zastosowanie w leczeniu problemów skóry
trądzikowej, atopowej, łuszczycowej, z przebarwieniami, a także skłonnej do rumienia i trądziku różowatego, oraz ze skłonnością do zapalenia mieszków włosowych. Ma silne działanie przeciwbakteryjne. Jako silny antyoksydant neutralizuje wolne rodniki. Łagodzi już istniejące zmiany zapalne,
hamuje rozwój bakterii, które są przyczyną trądziku. Stosowanie kwasu azelainowego ma działanie
odmładzające, powoduje, że skóra wygląda świeżo – jest dotleniona, a pory zwężone. Zabiegi z kwasem azelainowym wpływają na spłycenie blizn i rozstepów.

• preparaty lecznicze na trądzik
• linie kosmetyków do skóry problematycznej – łuszczyca, atopowe zapalenie
skóry
• kremy rozjaśniające i wyrównujące
koloryt skóry
• specjalistyczne kosmetyki anti-aging
• produkty na rozstępy

1-20 %

5kg / 25kg

Lactobionic Acid

Azelaic Acid

cortexchemicals.com

18

Kwasy

PRODUKT

KWAS
FERULOWY

KWAS
ELAGOWY

KWAS
RETINOWY

KWAS
BURSZTYNOWY

NAZWA INCI

WŁAŚCIWOŚCI

ZASTOSOWANIE

DOZOWANIE

OPAKOWANIA

Ferulic Acid

Zaliczany jest do grupy kwasów fenolowych. Jest silnym absorbentem promieniowania UV – pełni
rolę naturalnego filtra. Hamuje tworzenie melaniny przez „podszywanie” się pod tyrozynę i blokowanie produkcji barwnika. Posiada właściwości przeciwwolnorodnikowe, działa wyciszająco na stany
zapalne na skórze związane z trądzikiem i skórą nadreaktywną. Wzmacnia działanie witaminy C i E
raz retinolu, zapobiegając przedwczesnemu utlenianiu się składników.

• preparaty lecznicze na trądzik
• linie kosmetyków do skóry problematycznej – łojotok, atopowe zapalenie
skóry
• kremy rozjaśniające i wyrównujące
koloryt skóry
• specjalistyczne kosmetyki anti-aging
• kosmetyki słoneczne

1-5 %

5kg / 25kg

Ellagic Acid

Posiada bardzo silne właściwości antyoksydacyjne. Ochrania skórę przed szkodliwym działaniem
promieniowania UV na dwa sposoby: zapobiega niszczeniu kolagenu oraz przeciwdziała rozwojowi
stanów zapalnych. Działa przeciwzapalnie: poprawia koloryt skóry. Ujędrnia i uelastycznia, a także
nawilża i regeneruje. Wzmacnia skórę i wygładza drobne zmarszczki.

• produkty przeciwzmarszczkowe
• specjalistyczne kosmetyki anti-aging
i photoaging
• kosmetyki słoneczne
• kremy rozjaśniające i wyrównujące
koloryt skóry

0,5 %

5kg / 25kg

0,1-1 %

1kg / 5kg / 25kg

2-5 %

5kg / 25kg

Retinoic Acid

Succinic Acid

cortexchemicals.com

Wykazuje działanie złuszczające, hamuje rogowacenie naskórka oraz przemianę tkanki prawidłowej
w tkankę zmienioną chorobowo. Stosuje się miejscowo w leczeniu trądziku, łysienia plackowatego.
Ma zastosowanie także w celu zmniejszenia widoczności rozstępów skóry, ze względu na zwiększenie produkcji kolagenu w naskórku.

Przeciwdziała starzeniu się skóry, wspomaga regenerację komórek a także działa łagodząco, przeciwzapalnie i dezynfekująco. Powoduje wygładzenie skóry, nadaje zdrowy, świeży, rozświetlony wygląd. Również poprawia kondycję włosów i skóry głowy. Kremy i maści z kwasem bursztynowym
stosuje się na dolegliwości reumatyczne, astmatyczne, owrzodzenia i podrażnienia skóry.

•
•
•
•

produkty przeciwtrądzikowe
specjalistyczne kosmetyki anti-aging
produkty peelingujące
kremy rozjaśniające i wyrównujące
koloryt skóry
• preparaty przeciw łysieniu
• wyroby medyczne
• produkty przeciwzmarszczkowe, antiaging i photoaging
• kosmetyki zgodne z trendami anti-pollution i city care
• kremy i balsamy do pielęgnacji ciała
• kremy rozjaśniające i wyrównujące
koloryt skóry
• szampony i odżywki do włosów
• wyroby medyczne
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Składniki aktywne do włosów

PRODUKT

NAZWA INCI

WŁAŚCIWOŚCI

ALPHA
IMPROVE
4D HAIR

Bisabolol, Pentaclethra
macroloba seed oil,
Orbignya Oleifera
Seed Oil

Wielofunkcyjny, naturalny składnik aktywny o nieocenionym działaniu dla włosów. Działa na włosy
w czterech wymiarach: głęboko regeneruje i odżywia, zagęszcza ich włókna, a dodatkowo pomaga
zmniejszyć puszenie się oraz daje ochronę przed wysoką temperaturą. Dzięki zawartości kwasu behenowego i laurynowego głęboko penetruje i intensywnie nawilża włosy, a także chroni je podczas
codziennego stosowania suszarki, prostownicy czy szczotkowania.

Hydrolyzed Silk Protein

Tzw. „włos w płynie”. Zwiększa zatrzymywanie wilgoci na powierzchni włosów i w ten sposób poprawia ich podatność na układanie, zapobiega elektryzowaniu i nadaje im elastyczność, zdrowy wygląd
i miękkość oraz jedwabisty połysk. Uzupełnia niedobór naturalnych składników budujących strukturę włosa, jest szczególnie zalecana do intensywnej regeneracji włosów słabych i zniszczonych
zabiegami fryzjerskimi oraz szkodliwymi czynnikami środowiska. W kosmetykach do pielęgnacji ciała,
działa jak emolient. Daje efekt długotrwałego uczucia świeżości oraz gładkości, jednocześnie utrwalając, efekt głębokiego nawilżenia (efekt kondycjonujący).

Silk (SERICA)

Forma proszkowa odporna jest na wysokie temperatury (nawet 100°C) i jest nierozpuszczalna
w układach wodnych. Dzięki temu jest dobrym surowcem do produkcji tuszów do rzęs, pomadek do
ust oraz fluidów. W tuszach pełni funkcję wydłużania i pogrubiania rzęs, przy czym białko nie powoduje podrażnień oka. Ma zdolność zatrzymywania i utrzymywania wilgoci oraz pochłaniania tłuszczu
dlatego jest surowcem odpowiednim do preparatów przeznaczonych dla cery tłustej. Włączenie go
do fluidów i innych preparatów kosmetycznych bazowanych na mice, pomaga zredukować świecenie i utrzymać pożądany kolor makijażu.

Hydrolyzed Keratin

Poprzez wbudowywanie się cząsteczek w uszkodzone miejsca osłonek włosów uzupełnia niedobór
naturalnych składników budujących strukturę włosa, dzięki czemu doskonale regeneruje zniszczone
i słabe włosy. Włosy ulegają wyraźnemu wzmocnieni, zwiększa się ich objętość, przywraca połysk
i zdrowy wygląd. Posiada silne własności pianotwórcze dlatego jest zalecana do produkcji wszelkiego
typu preparatów w formie pianki. Regeneruje strukturę uszkodzonej płytki paznokciowej i powoduje
jej utwardzenie i wzmocnienie, zapobiegając łamaniu się i rozdwajaniu paznokci.

PROTEINY
JEDWABIU

HYDROLIZOWA‐
NA KERATYNA

cortexchemicals.com

ZASTOSOWANIE

DOZOWANIE

OPAKOWANIA

• kosmetyki do pielęgnacji włosów: szampony, odżywki, maski, olejki

1-7 %

5kg / 25kg

•
•
•
•
•
•
•

szampony, odżywki do włosów
produkty do stylizacji włosów
lakiery i odżywki do paznokci
tusze i odżywki do rzęs
kremy do rąk i stóp
balsamy po goleniu
toniki do twarzy

1-5 %

5kg / 25kg

•
•
•
•
•

tusze i odżywki do rzęs
pomadki do ust
fluidy i podkłady do twarzy
szampony, odżywki do włosów
produkty do stylizacji włosów

•
•
•
•
•

szampony, odżywki do włosów
produkty do stylizacji włosów
lakiery i odżywki do paznokci
tusze i odżywki do rzęs
preparaty do skóry problematycznej –
przeciwłuszczycowe, przeciwłupieżowe

Kosmetyka
kolorowa 3-5%
Kosmetyki do
włosów 0,2-0,5%

1-5 %

5kg / 25kg

5kg / 30kg
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Bogactwo jednej kropli - oleje roślinne

Dzisiejszy trend na kosmetyki
„eko” niesie za sobą poszukiwanie nowych, zachęcających
swoim działaniem składników
naturalnych. Jedną z grup takich surowców są oleje roślinne, których nieocenione właściwości w pielęgnacji skóry
i włosów znane są już z lat
starożytnych. Właśnie wtedy
Egipcjani e stosowali naturalne oleje z owoców i roślin w
celach pielęgnacyjnych i zapachowych. Dziś coraz częściej
wykorzystuje się także oleje
pozyskane z surowców roślin
pochodzących z egzotycznych
rejonów świata.

cortexchemicals.com

Dzięki bogatej zawartości trójglicerydów kwasów tłuszczowych, oleje naturalne silnie odżywiają, regenerują
i nawilżają skórę. Każdy z nich jednak należy rozpatrywać
indywidualnie ze względu na aktywność biologiczną
i działanie.
Wiele olei posiada właściwości silnie antybakteryjne,
przeciwzapalne, gojące właściwości. Stosowane regularnie likwidują zaskórniki i zapobiegają powstawaniu
nowych. Ponadto, wspomagają leczenie blizn, które
często towarzyszą stanom trądzikowym. Do takich olei
należy Olej Tamanu otrzymywany z pestek owoców
drzewa z tropikalnych obszarów Afryki, Olej Słonecznikowy, Olej z Krokosza Bawarskiego pochądzący z Chin,
azjatycki Olej z Miodli Indyjskiej i wiele innych.

Oleje roślinneposiadają zatem nieocenione właściwości
kosmetyczne. Oprócz tego, że bardzo dobrze wpływają
na kondycję skóry, często spełniają dodatkowe funkcje,
takie jak ochrona przeciwsłoneczna, leczenie schorzeń
takich jak łuszczyca, atopowe zapalenie skóry, łupież.
Coraz więcej użytkowników zdaje sobie sprawę z tego,
iż biokompatybilne i naturalne kosmetyki są najlepsze
dla naszego ciała. Cortex Chemicals podążając za trendami w branży posiada szeroką gamę oleji roślinnych,
z których każdy znajdzie odpowiedni dla siebie.

Istnieje mnóstwo olei o działaniu przeciwzmarszczkowym, rewitalizującym i ochronnym. Zawartość składników o działaniu antyoksydacyjnym wpływa na eliminację
wolnych rodników. Oleje te odbudowują naturalny
płaszcz ochronny skóry, zapobiegają transepidermalnej
ucieczce wody oraz odbudowywują cement międzykomórkowy skóry. Są to między innymi znany Olej Ryżowy,
Afrykański Olej Sezamowy czy też Indyjski Olej z Orzecha Włoskiego.
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Oleje

PRODUKT

ACAI OIL /
OLEJ Z JAGÓD ACAI

Native, organic

NAZWA INCI

WŁAŚCIWOŚCI

POCHODZENIE

OPAKOWANIA

Euterpe Oleracea Pulp Oil

Regeneruje, wygładza, nawilża, wyrównuje koloryt, wspomagający leczenie stanów zapalnych skóry
np. trądziku, wspomaga leczenie hiperpigmentacji. Łatwo penetruje skórę i jest również dobrym emolientem. Swoje właściwości zawdzięcza niezwykle dużej ilości antyoksydantów, polifenoli (flawonoidy
i antocyjanidy), fitosteroli, aminokwasów (aż 18), witamin (B1, B2, B3, C, E).

Ameryka
Południowa

4,5kg / 9kg /
23kg

Prunus Amygdalus Dulcis Oil

Bogaty w witaminy A, D i E. Doskonale nawilża i ujędrnia skórę. Należy do grupy tzw. suchych olejków.

Włochy/Hiszpania

4,5kg / 9kg /
23kg

Cold Pressed, non organic
ALMOND OIL /
OLEJ MIGDAŁOWY

Cold Pressed, organic
Deodorised, organic

ALOE VERA OIL /
OLEJ Z ALOESU

CO2 Extraction, organic

Brassica Campestris Seed Oil
Aloe Barbadensis Extract

Działa silnie nawilżająco i regenerująco na zniszczoną skórę. Doskonale sprawdza się w kosmetykach
słonecznych oraz suchych olejkach.

Non EU

4,5kg / 9kg /
23kg

AMARANHT SEED OIL /
OLEJ Z NASION
AMARANTUSA

CO2 Extraction, organic

Amaranthus Caudatus
(Amaranth) Seed Extract

Zawiera powyżej 5% skwalanu. Działa przeciwstrarzeniowo, przeciwzmarszczkowo, poprawia elastyczność skóry, wpływa na odpowiednie nawodnienie skóry, ujędrnia i regeneruje.

Indie

4,5kg / 9kg /
23kg

Natural

Carapa Guiamensis Seed Oil

Ma właściwości przeciwzapalne, antyseptyczne, zmiękczające, nawilżające i kojące. Pomaga w walce
z łuszczycą. Ponadto stosowany jest w preparatach przeciw wypadaniu włosów, a także w preparatach
antycelulitowych.

Ameryka
Południowa

5kg / 25kg

ANDIROBA OIL /
OLEJ ANDIROBA

cortexchemicals.com
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Oleje

PRODUKT
APRICOT KERNEL OIL /
OLEJ Z PESTEK MORELI
ARGAN OIL /
OLEJ ARGANOWY
ARNICA OIL /
OLEJ Z ARNIKI
AVOCADO OIL /
OLEJ AWOKADO
BABASSU OIL /
OLEJ BABASSU

Cold Pressed, organic
Cold Pressed, organic
Deodorised, organic
CO2 Extraction, organic
Cold Pressed, organic
Deodorised, organic
Cold Pressed, organic
Deodorised, organic;

NAZWA INCI

WŁAŚCIWOŚCI

POCHODZENIE

OPAKOWANIA

Prunus Armeniaca
Kernel Oil

Tworzy na powierzchni skóry i włosów warstwę okluzyjną (film), przez co chroni i kondycjonuje,
a także wygładza skórę i włosy. Idealny do bardzo delikatnej skóry. Działa odżywczo i regenerująco.

Pakistan/Turcja

4,5kg / 9kg /
23kg

Argania Spinosa
Kernel Oil

„Złoto pustyni” – nawilża i ujędrnia skórę, poprawia jej elastyczność, działa rewitalizująco oraz przeciwstarzeniowo. Chroni skórę przed wysychaniem, wygładza, łagodzi podrażnienia i lekkie poparzenia
skóry, działa przeciwzapalnie.

Maroko

4,5kg / 9kg /
23kg

Arnica montana flower
extract / Olea Europaea
Fruit Oil

Bogaty we flawanoidy, fitosterole i karetonoidy. Działa przeciwzapalnie, kojąco, ochronnie, a także
dzięki zawartości tymolu dezynfekująco.

Ameryka
Południowa

4,5kg / 9kg /
23kg

Persea Gratissima Oil

Szybko wchłania się w skórę, nawilżając i utrzymując jej idealne nawodnienie. Regeneruje zniszczoną
skórę i zapobiega infekcjom skórnym.

Kenia

4,5kg / 9kg /
23kg

Orbignya Oleifera
Seed Oil

Silnie nawilża i odżywia skórę, a także włosy nadając im zdrowy, błyszczący wygląd. Posiada właściwości emulgujące.

Ameryka
Południowa

4,5kg / 9kg /
23kg

BAOBAB OIL /
OLEJ Z BAOBABU

Cold Pressed, organic

Adansonia Digitata
Seed Oil

Ma silne właściwości nawilżające, doskonale odżywia i zmiękcza suchą skórę oraz zapobiega powstawaniu zmarszczek, spłyca drobne linie, czym przyczynia się do zachowania młodego wyglądu skóry
na długie lata.

Afryka

4,5kg / 9kg /
23kg

BLACK CUMIN OIL /
OLEJ Z CZARNUSZKI

Cold Pressed, organic

Nigella Sativa
Seed Oil

Działanie antyoksydacyjne, przeciwgrzybiczne i antyalergiczne. Wykazuje działanie przeciwzapalne,
dzięki czemu wykorzystywany jest w kremach i maściach leczniczych.

Egipt / Sycylia

4,5kg / 9kg /
23kg

Ribes Nigrum
Seed Oil

Regeneruje silnie zniszczoną i wyjątkowo wrażliwą skórę, również skłonną do alergii. Często stosowany przeciwtrądzikowych. Regularne stosowanie zmniejsza oznaki starzenia.

Niemcy

4,5kg / 9kg /
23kg

BLACK CURRANT SEED
OIL / OLEJ Z CZARNEJ
PORZECZKI

CO2 Extraction, organic

BORAGE SEED OIL /
OLEJ Z OGÓRECZNIKA

Cold Pressed, organic
GLA 20%

Borago Officinalis
Seed Oil

Nawilża i utrzymuje idealne nawodnienie skóry, poprawia jej natlenienie i elastyczność. Często stosowany również w pielęgnacji włosów i paznokci.

Non EU

4,5kg / 9kg /
23kg

BRAZILNUT OIL /
OLEJ Z ORZECHA
BRAZILIJSKIEGO

Cold Pressed, organic

Bertholletia Excelsa
Seed Oil

Idealny do pielęgnacji włosów, działa odżywiająco, nawilżająco i nadaje połysk. Stosowany jest również w preparatach nawilżających skórę.

Ameryka
Południowa

4,5kg / 9kg /
23kg

Cold Pressed, organic

cortexchemicals.com
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Oleje

PRODUKT
BROCCOLI SEED OIL /
OLEJ Z NASION
BROKUŁÓW

Cold Pressed, organic

BURITI OIL /
OLEJ BURITI

Natural

CAMELINA SATIVE
SEED OIL /
OLEJ Z LNIANKI SIEWNEJ

Cold Pressed, organic

CAMELLIA OLEIFERA
SEED OIL /
OLEJ KAMELIOWY

NAZWA INCI

WŁAŚCIWOŚCI

POCHODZENIE

OPAKOWANIA

Brassica Oleracea Italica
Seed Oil

Naturalna alternatywa dla silikonów. Jego właściwości silnie nawilżające, oraz to, że nie jest tłusty
i szybko wchłaniający się sprawia, że idealnie nadaje się do pielęgnacji włosów, paznokci a także do
zastosowania w suchych olejkach do ciała.

Sycylia

4,5kg/ 9kg/
23kg

Mauritia Flexuosa Fruit Oil

Olej bogaty w beta karoteny, co sprawia, że jest głównym składnikiem kosmetyków słonecznych, ale
także ze względu na dużą zawartość składników odżywczych i ciemnopomarańczowego koloru jest
wykorzystywany w masłach i balsamach do ciała a także bronzereach i samoopalaczach.

Ameryka
Południowa

5kg / 25kg

Camelina Sative Seed Oil

Ma właściwości odżywcze i pomaga przy schorzeniach skórnych takich jak egzema i łuszczyca. Regeneruje zniszczoną skórę i poprawia jej elastyczność. zaliczany do środków ''anti-aging'', zwiększa barierową funkcje skóry, zmniejsza utratę wody przez naskórek oraz działa przeciwko wolnym rodnikom.

Niemcy

4,5kg / 9kg /
23kg

Camellia Oleifera Seed Oil

Silnie odżywia i nawilża skórę i włosy. Bardzo często wykorzystywany w szamponach, odżywkach,
a także w kosmetykach po opalaniu.

Chiny

4,5kg / 9kg /
23kg

Cynara Cardunculus (artichoke) Seed Oil

Powstrzymuje procesy starzenia się skóry. Zawiera skwalen działający nawilżająco na skórę. Stymuluje
produkcję kolagenu w skórze. Pobudza skórę do regeneracji, przyśpiesza powstawanie nowych komórek – działa odmładzająco. Chroni również skórę przed szkodliwym działaniem promieni UVA, dlatego
często wykorzystywany jest w kosmetykach przeciwsłonecznych.

Włochy

5kg/ 25kg

RBDW, organic, deodorised
Cold Pressed, organic

CARDO OIL /
OLEJ Z NASION
KARCZOCHA

Organic

CASTOR OIL /
OLEJ RYCYNOWY

Cold Pressed, organic

Ricinus Communis Seed Oil

Wykazuje działanie antybakteryjne, hamujące wzrost bakterii i grzybów, a także uważa się, że posiada
doskonały potencjał przeciwwirusowy. Jest również silnym przeciwutleniaczem oraz posiada wiele
związków pomagających zwalczać oznaki starzenia się skóry. Jest on też jednym z najlepszych naturalnych toników.

Indie

4,5kg / 9kg /
23kg

CHIA OIL /
OLEJ Z SZAŁWI
HISZPAŃSKIEJ

Cold Pressed, organic

Salvia Hispanica Seed Oil

Przeznaczony do pielęgnacji skóry wrażliwej, łuszczącej się, suchej i starzejącej się. Bardzo często
stosowany w produktach dla dzieci, a także dla osób ze skórą problematyczną, atopową, łuszczycową.
Łagodzi podrażnienia skóry, działa nawilżająco, zmiękczająco i nawilżająco.

Ameryka
Południowa

4,5kg / 9kg /
23kg

Cocos Nucifera Oil

Bywa nazywany olejem piękności. Z powodzeniem może zastąpić niemal każdy stosowany na co dzień
kosmetyk. Ma silne właściwości pielęgnacyjne, antybakteryjne, antywirusowe i antygrzybiczne. Poprawia nawilżenie skóry, przyspiesza jej odnowę komórkową, reguluje czynność gruczołów łojowych.

Sri Lanka / Filipiny

4,5kg / 9kg /
23kg

COCONUT OIL /
OLEJ KOKOSOWY

Deodorised, organic
Virgin, organic

cortexchemicals.com
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Oleje

PRODUKT

NAZWA INCI

WŁAŚCIWOŚCI

POCHODZENIE

OPAKOWANIA

CRANBERRY SEED OIL/
OLEJ ŻURAWINOWY

Cold Pressed, organic

Vaccinium Marcoarpon
Seed Oil

Zawiera witaminy: A, C oraz witaminy z grupy B, żelazo, wapń, magnez, fosfor i jod. Zawiera także
błonnik oraz kwasy owocowe. Działa antybakteryjnie i oczyszczająco na skórę. Doskonale nawilża
i reguluje pH skóry. Często stosowana w kosmetykach anti-aging, ponieważ zwiększa ona napięcie
i jędrność skóry, wygładza drobne zmarszczki i chroni skórę przed wolnymi rodnikami.

Kanada

4,5kg / 9kg /
23kg

CUCUMBER SEED OIL /
OLEJ Z PESTEK OGÓRKA

Cold Pressed, natural

Cucumis Sativus
(Cucumber) Oil

Posiada działanie antybakteryjne, przeciwzapalne, poprawia elastyczność skóry i redukuje zmarszczki.
Dodatkowo składniki znajdujące się w tym oleju oczyszczają i nawilżają skórę, opóźniają procesy starzenia, przyspieszają procesy regeneracyjne i są pomocne w pielęgnacji skóry problematycznej (atopia,
łuszczyca i trądzik). Błyskawicznie się wchłania, delikatnie poprawia krążenie krwi i likwiduje obrzęki.

Austria

5kg / 25kg

ELDERBERRY SEED OIL /
OLEJ Z CZARNEGO BZU

Cold Pressed, organic

Sambucus Nigra
Seed Oil

Łagodzi podrażnienia i stany zapalne, doskonale oczyszcza skórę i pobudza jej ukrwienie. Pomaga
w walce z podrażnieniami, trądzikiem i zaczerwienieniem. Przyspiesza gojenie ran, działają przeciwutleniająco i regenerująco.

Austria

4,5kg / 9kg /
23kg

EVENING PRIMOSE OIL /
OLEJ Z WIESIOŁKA

Cold Pressed, organic
GLA 9%

Oenothera
Biennis Oil

Szczególnie stosowany do skóry wrażliwej, alergicznej, suchej i łuszczącej się lub dojrzałej, którą
znakomicie nawilża i odżywia, ale także do skóry tłustej, gdyż znakomicie reguluje pracę gruczołów
łojowych. Stosuje się go również w celu poprawienia stanu włosów i paznokci. Dzięki swoim właściwościom odżywczym olej wiesiołkowy działa nie tylko leczniczo, lecz także odżywczo i przeciwstarzeniowo.

Chiny

4,5kg / 9kg /
23kg

GRAPE SEED OIL /
OLEJ Z PESTEK
WINOGRON

Cold Pressed, organic

Vitis Vinifera
Seed Oil

Dzięki zawartości witaminy E świetnie nawilża, rewitalizuje i wygładza skórę oraz włosy. Zabezpiecza
przed ucieczką wody z naskórka, odmładza i zmniejsza widoczność zmarszczek. Może być stosowany
prewencyjnie na miejsca zagrożone rozstępami.

Hiszpania

4,5kg / 9kg /
23kg

Cold Pressed, organic

Corylus Avellana
Seed Oil

Charakteryzuje się znaczną zawartością kwasu linolowego oraz bogactwem witaminy E, która odpowiada za neutralizację wolnych rodników, co opóźnia efekty starzenia się skóry. Skutecznie pomaga
oczyszczać pory, a także eliminować trądzik. Pomaga redukować skutki agresywnego wpływu środowiska zewnętrznego, w szczególności promieniowania UV, wiatru i mrozu.

Turcja

4,5kg / 9kg /
23kg

Cannabis Sativa
Seed Oil

Jest bardzo bogaty w składniki odżywcze. Jeden z najlepszych olejów nawilżających oraz najbardziej
„suchych” olei, ze względu na szybkość. Nadaje się do każdego rodzaju skóry: tłustej z tendencją
do zmian trądzikowych (reguluje wydzielanie sebum), skóry suchej (nawilża), zniszczonej, wrażliwej,
a także dojrzałej. Ma zdolność uzupełniania braków struktury cementu międzykomórkowego, dzięki
czemu poprawiają funkcje ochronne naskórka, uelastyczniają go i zmniejszają TEWL. Zmniejsza przebarwienia oraz wyrównuje koloryt skóry. Łagodzi stany zapalne w takich chorobach jak: łuszczyca,
atopowe zapalenie skóry, egzema, niweluje świąd u alergików. Stymuluje wzrost włosów i paznokci,
odżywia je i wzmacnia.

Chiny

4,5kg / 9kg /
23kg

HAZELNUT OIL /
OLEJ Z ORZECHA
LASKOWEGO

HEMP SEED OIL /
OLEJ KONOPNY

cortexchemicals.com
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Oleje

PRODUKT
JOJOBA OIL /
OLEJ JOJOBA

LENTISCO OIL /
OLEJ Z DZIKICH PISTACJI

LINSEED OIL /
OLEJ LNIANY
MACADAMIANUT OIL /
OLEJ Z ORZESZKÓW
MAKADAMIA
MAQUI BERRY OIL /
OLEJ Z JAGÓD MAQUI
MILK THISTLE SEED OIL /
OLEJ Z NASION OSTROPE‐
STU PLAMISTEGO
MORINGA SEED OIL /
OLEJ MORINGA

MUSTARD SEED OIL /
OLEJ GORCZYCOWY

cortexchemicals.com

NAZWA INCI

WŁAŚCIWOŚCI

POCHODZENIE

OPAKOWANIA

Simmondsia Chinensis
Seed Oil

Posiada silne właściwości przeciwrodnikowe, jest także naturalnym filtrem przeciwsłonecznym, choć
o stosunkowo niskim faktorze mieszczącym się w granicach SPF 4. Na skórze tworzy warstwę okluzyjną, która chroni skórę przed utratą wody. Doskonale regeneruje skórę, a także ma zdolności przenikania w głąb warstw skórnych.

Ameryka
Południowa
/ Afryka

4,5kg / 9kg /
23kg

Organic

Pistacia Lentiscus
Seed Oil

Olej ten jest bardzo silnym antyoksydantem ze względu na dużą zawartość tokoferoli, steroli roślinnych i składników fenolowych. Bardzo dobrze sprawdza się w łagodzeniu poparzeń słonecznych.
Utrzymuje w idealnym stosunku barierę wodno-lipidową skóry, dając idealne nawilżenie. Ma właściwości przeciwzapalne i doskonale sprawdza się w walce ze zjawiskiem photoaging.

Włochy

5kg/ 25kg

Cold Pressed, organic

Linum Usitatissimum
Seed Oil

Doskonały w zwalczaniu łuszczycy, atopowego zapalenia skóry i ogólnej suchości skóry. Doskonale
regeneruje i odżywa skórę dojrzałą. Sprawdzi się w pielęgnacji włosów suchych, łamiących się, słabych, zniszczonych farbowaniem, ondulacją lub słońcem. Lignany znajdujące się w oleju z lnu potrafią
spowolnić łysienie u mężczyzn poprzez odpowiedni wpływ na hormony.

Niemcy /
Kazachstan

4,5kg / 9kg /
23kg

Macadamia Integrifolia
Seed Oil

Silnie ujędrnia i uelastycznia zwiotczałą skórę. Stymuluje mikrokrążenie skórne i pracę układu limfatycznego. Skuteczny w walce z cellulitem. Zapobiega powstawaniu rozstępów.

Kenia

4,5kg / 9kg /
23kg

Natural

Aristotelia chilensis
(Maqui Berry) Seed Oil

Znacząca zawartość tokoferolu w oleju potwierdza jego właściwości antyoksydacyjne, a fitosterol –
wartości odżywcze dla skóry. Zawiera 26-30 ppm alpha-tokotrienolu i 42-46 ppm gamma-tokotrienolu, silnych rozpuszczających się w tłuszczach przeciwutleniaczy, co powoduje, że jest on często
określany mianem „cudownego” ze względu na swe właściwości antyoksydacyjne i odżywcze.

Ameryka
Południowa

5kg / 25kg

Cold Pressed, organic

Silybum Marianum
Seed Oil

Nadaje się do każdego rodzaju cery, w szczególności do cery tłustej (ze skłonnością do trądziku), dojrzałej, zniszczonej słońcem i z przebarwieniami. Znacząco wpływa na rozjaśnienie plam melaninowych
na skórze i przeciwdziała zrogowaceniom. Antyrakowy.

Austria /
Węgry

4,5kg / 9kg /
23kg

Moringa Oleifera
Seed Oil

Jest naturalnym środkiem przeciwutleniającym o wyjątkowych właściwościach wygładzających
i zmiękczających skórę. Należy do „suchych" olei. Ułatwia oczyszczanie porów, rozświetla skórę, wygładza zmarszczki i zapobiega wiotczeniu skóry twarzy, oczyszcza twarz, zapobiega powstawaniu wągrów, stabilizuje wydzielanie sebum oraz usuwa efekty zmęczenia skóry.

Afryka

4,5kg / 9kg /
23kg

Brassica Alba
Seed Oil

Nawilża zwłaszcza tę suchą i zniszczoną czynnikami atmosferycznymi. Dodatkowo otula ją warstwą
ochronną, broniąc zarówno przed słońcem, jak i wiatrem oraz mrozem. Regeneruje osłabione cebulki,
sprawiając, że włosy są mocniejsze, elastyczniejsze i wyglądają zdrowiej. Działa tak dzięki pobudzaniu
krążenia krwi i lepszego dożywienia komórek. Po nałożeniu go na całą długość włosy odzyskują blask
i rozczesują się z łatwością. Po długotrwałym i regularnym używaniu delikatnie barwi włosy zafarbowane henną, nadając im złociste refleksy.

Azja

4,5kg / 9kg /
23kg

Cold Pressed, organic
Cold Pressed, non organic

Cold Pressed, organic
Deodorised, organic

Cold Pressed, non organic
Cold Pressed, organic

Organic
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Oleje

PRODUKT
NEEM OIL /
OLEJ Z MIODLI INDYJSKIEJ

Organic

NAZWA INCI

WŁAŚCIWOŚCI

POCHODZENIE

OPAKOWANIA

Melia Azadirachta
Seed Oil

Doskonale oczyszcza skórę. Dzięki swoim właściwościom przeciwbakteryjnym, przeciwpasożytniczym
i przeciwzapalnym, od dawna była używana w medycynie ajurwedyjskiej. Dziś doceniany głównie ze
względu na działanie antytrądzikowe.

Azja

4,5kg / 9kg /
23kg

Avena Sativa
Kernel Oil

Wykazuje się właściwościami nawilżającymi, przeciwutleniającymi, przeciwzapalnymi, łagodzącymi
podrażnienia. Ma również działanie przeciwalergiczne. Jest również naturalnym emulgatorem. Ma
bardzo dobre właściwości odżywcze, kojące i zmiękczające. Znakomicie wnika w skórę. Idealny składnik dla delikatnej cery, szczególnie pod oczy.

Czechy

4,5kg / 9kg /
23kg

CO2 Extraction, organic
OAT OIL /
OLEJ Z NASION OWSA
CO2 Extraction, non organic

OLIVE OIL /
OLIWA Z OLIWEK

OLIVE OIL EXTRA VIRGIN /
OLIWA Z OLIWEK EXRA
VIRGIN

WILD OLIVE OIL /
OLEJ Z DZIKICH OLIWEK

OPUNTIA OIL /
OLEJ Z OPUNCJI FIGOWEJ

cortexchemicals.com

4,5kg / 9kg /
23kg

Po zastosowaniu skóra staje się gładka, miękka i odświeżona. Witaminy w niej zawarte z łatwością
przenikają w głąb skóry, nadając jej zdrowy i promienny wygląd. Chroni skórę przed nadmierną utratą
wilgoci. Jest bogatym źródłem antyoksydantów, których obecność zapewnia skórze młodość i witalność, oraz ochronę. Dzięki właściwościom przeciwrodnikowym jest naturalnym filtrem UV. Wykazuje
działanie kojące, łagodzące, wzmacnia naturalną odporność skóry, likwiduje jej szorstkość. stosuje
się ją w łagodzeniu objawów trądziku. Wspomaga leczenie ran, oparzeń, atopowego zapalenia skóry,
łagodzi objawy łuszczycy i łupieżu.

Tunezja

Organic

Znakomita alternatywa dla powszechnie znanego oleju z oliwek. Olej z dzikich oliwek z Sardynii ma
lepszą budowę chemiczną i jest bardziej stabilny i odporny na proces utleniania. Ma wyższą koncentrację witaminy E. Doskonale odżywia i nawilża skórę. Regeneruje zarówno suchą zniszczoną skórę jak
i poprawia wygląd skóry dojrzałej. Doskonale sprawdza się również w produktach do włosów.

Sardynia

4,5kg / 9kg /
23kg

Organic

Określany „naturalnym botoksem”. Jest olejem „suchym”. Wykazuje silne działanie przeciwzmarszczkowe, poprawia napięcie, koloryt i nawilżenie skóry przesuszonej i odwodnionej. Przeciwdziała przedwczesnemu starzeniu się. Wzmacnia i uszczelnia barierę lipidową naskórka, uzupełnia niedobory
składników tłuszczowych w skórze. Działa antyoksydacyjnie, wspomaga ochronę przeciwsłoneczną.
Zwiększa odporność skóry na czynniki zewnętrznie, która spada wraz z wiekiem. Łagodzi procesy
zapalne, podrażnienia, stymuluje regenerację.

Maroko

1kg/ 5kg

Deodorised, organic

Organic

Olea Europaea
Fruit Oil

Opuntia Ficus Indica
Seed Oil

4,5kg / 9kg /
23kg
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Oleje

PRODUKT

NAZWA INCI

WŁAŚCIWOŚCI

POCHODZENIE

OPAKOWANIA

Doskonale penetrują nawet najgłębsze warstwy skóry, sprzyjając odnowie komórkowej i chroniąc
ją od wewnątrz. Posiada właściwości odmładzające, nawilżające i oczyszczające. Dodawany jest do
szamponów i mydeł, ponieważ skutecznie oczyszcza z tłuszczu i brudu, kondycjonując przy tym wysuszoną skórę i włosy, a także pozostawiając je miękkie i elastyczne. Pomaga odbudować i regulować
wydzielanie sebum. Olej z nasion palmy ma odmienny skład kwasów tłuszczowych (głownie kwas
laurynowy) niż olej z miąższu (głównie kwas palmitynowy).

Ameryka
Południowa

4,5kg / 9kg /
23kg

Ameryka
Południowa /
Filipiny

4,5kg / 9kg /
23kg

Elaeis
Guineensis Oil

Powstaje z czerwonych owoców oleistej palmy. Świetnie nawilża skórę, zapobiega jej wysuszaniu
i chroni ją przed szkodliwym promieniowaniem słonecznym. Opóźnia pojawianie się zmarszczek i pomaga w leczeniu trądziku. Przyspiesza efekt opalania, nadając skórze ładny koloryt, a jednocześnie
sprawia, że skóra jest mniej wrażliwa na promienie UV, co redukuje ryzyko poparzenia słonecznego.
Stymuluje proces odnowy komórek skóry, przedłużając dzięki temu ich młodość. Ponadto pomaga
rozjaśniać plamy na skórze. Warto też zwrócić uwagę na występujący w tym produkcie koenzym Q10
posiadający cenne właściwości antyoksydacyjne, co sprawia, że jest podstawowym składnikiem wielu
kosmetyków dla cery dojrzałej.

Afryka

4,5kg / 9kg /
23kg

Passiflora Edulis
Seed Oil

Jest bogaty w bioflawonoidy, karotenoidy oraz nienasycone kwasy tłuszczowe Omega 6. Działa oczyszczająco, przeciwzmarszczkowo, regenerująco, nawilżająco, odżywiająco, przeciwzapalnie. Ma bardzo
silne właściwości antyoksydacyjne, łagodzi bóle mięśni, redukuje obrzęki, służy do masażu antycellulitowego czy regeneracyjnej maski do ciała z owocami. Idealny do cery naczynkowej oraz przy trądziku
różowatym.

Peru

4,5kg / 9kg /
23kg

Arachis Hypogaea Oil

Dzięki witaminom i minerałom odżywia i wspomaga regenerację skóry i włosów. Polecany jest głównie dla skóry suchej, gdyż działa zmiękczająco i nawilżająco. Pomocny jest przy chorobach skórnych,
takich jak łuszczyca czy egzema. Działa nie tylko na skórę ale również na włosy, ponieważ ma właściwości regenerujące, a dodatkowo zwalcza łupież.

Chiny

4,5kg / 9kg /
23kg

Pistacia Vera
Seed Oil

Ma właściwości przeciwutleniające, odżywcze, przeciwzapalne, zmiękczające, ochronne. Stosuje się
go w celu ochrony skóry przed agresywnymi czynnikami środowiska (wiatr, słońce, mróz), zapobiega
jej wysuszeniu, łuszczeniu i pękaniu. Jest wykorzystywany jako filtr przeciwsłoneczny w celu ochrony
skóry przed szkodliwym działaniem promieniowania ultrafioletowego. Odżywia skórę, pomaga zredukować zmarszczki i tonizuje skórę zwiotczałą i zmęczoną, łagodzi stany zapalne i łuszczenie skóry
suchej i wrażliwej. Jest używany w celu wzmocnienia włosów i paznokci, a także do leczenia stanów
zapalnych jamy ustnej.

Włochy

5kg/ 25kg

PALM KERNEL OIL /
OLEJ PALMOWY

Deodorised, organic

Elaeis Guineensis
Kernel Oil

PALM OIL /
OLEJ PALMOWY

Deodorised, organic

Elaeis Guineensis Oil

PALM OIL RED /
CZERWONY OLEJ
PALMOWY

PASSIONFRIUT OIL /
MARACUJA SEED OIL /
OLEJ Z PESTEK MARAKUI

PEANUT OIL /
OLEJ ARACHIDOWY

PISTACHIO OIL /
OLEJ Z PISTACJI

cortexchemicals.com

Organic

Cold Pressed, organic

Cold Pressed, organic

Organic
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Oleje

PRODUKT

PLUM KERNEL OIL /
OLEJ Z PESTEK ŚLIWKI

Cold Pressed, organic

NAZWA INCI

WŁAŚCIWOŚCI

POCHODZENIE

OPAKOWANIA

Prunus Domestica
(Plum) Seed Oil

Jest to lekki, szybko wchłaniający się olej. Nawilża i odbudowuje uszkodzony naskórek. Koi i przynosi ulgę skórze suchej i podrażnionej odbudowując płaszcz lipidowy, chroni ją przed utratą wody
i działaniem czynników zewnętrznych. Regulując procesy zachodzące w gruczołach łojowych znacznie
zmniejsza niedoskonałości. Ma również odżywcze i regenerujące działanie dla rozdwojonych końcówek włosów oraz łamliwych paznokci. W pielęgnacji cery suchej, cery dojrzałej i zaniedbanej. Posiada
również działanie przeciwzmarszczkowe. Może być wykorzystywany w pielęgnacji skóry tłustej i ze
skłonnością do trądziku.

Włochy

4,5kg / 9kg /
23kg

Punica Granatum
Seed Oil

Ma doskonałą zdolność odżywiania, nawilżania, naprawy naskórka i poprawy elastyczności skóry.
Wykazuje właściwości estrogenne, antyoksydacyjne, przeciwzapalne, przeciwbakteryjne, poprawia
elastyczność skóry i działa ochronnie. W kosmetykach jest stosowany dla ożywienia skóry matowej
lub skóry dojrzałej, dla łagodzenia podrażnień, dla redukcji zmarszczek. Jest naturalnym filtrem UV.

Turcja

4,5kg / 9kg /
23kg

Papaver Somniferum
Seed Oil

Sprawdza się jako środek łagodzący stany zapalne skóry. Działa natłuszczająco i ochronnie. Przeciwdziała suchości skóry. Poprawia skład wydzielanego łoju, zapobiega powstawaniu zaskórników i hamuje nadmierne rogowacenie naskórka oraz mieszków włosowych. Stosowany do kąpieli olejowych na
włosy (regenerujących, odżywczych) po zniszczeniu zabiegami fryzjerskimi. Zbawienne działanie dla
skóry problematycznej (łuszczyca, AZS). Jest też często stosowany w kosmetykach antycellulitowych
i ujędrniających. Poprawia krążenie krwi, zmniejsza „skórkę pomarańczową”. Po zastosowaniu skóra
staje się gładsza, a bruzdy mniej widoczne.

Turcja

4,5kg / 9kg /
23kg

Pentaclethra Macroloba
Seed Oil

Dzięki wysokiej zawartości kwasu behenowego, linolowego i lignocerynowego mocno wpływa na
poprawę elastyczności skóry, a zarazem wspomaga odbudowę komórkową skóry. Przy regularnym
stosowaniu pomaga uniknąć depigmentacji i powstawaniu plamek. Ma również bardzo silne właściwości antybakteryjne i antyseptyczne. Doskonale się sprawdza w ochronnych produktach do włosów.
Chroni je przed czynnikami zewnętrznymi, zapewnia odpowiednie nawilżenie, a także działa przeciw
wypadaniu włosów.

Ameryka
Południowa

5 kg / 25kg

Cold Pressed, organic
POMEGRANATE KERNEL
OIL / OLEJ Z PESTEK
GRANATU
Gently refined, organic

POPPY SEED OIL /
OLEJ MAKOWY

PRACAXI OIL /
OLEJ PRACAXI

cortexchemicals.com

Cold Pressed, organic

Natural
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Oleje

PRODUKT
PUMPKIN SEED
OIL ROASTED /
OLEJ Z PESTEK DYNI

Cold Pressed, organic

PUMPKIN SEED
OIL VIRGIN /
OLEJ Z PESTEK
DYNI VIRGIN

Cold Pressed, organic

NAZWA INCI

WŁAŚCIWOŚCI

POCHODZENIE

OPAKOWANIA

Ukraina

4,5kg / 9kg /
23kg

Cucurbita Pepo
Seed Oil

Wykazuje właściwości nawilżające, natłuszczające i wygładzające. Polecany jest dla skóry naczynkowej ze względu na zawartość naturalnych witamin (szczególnie C, K, A, E), a także dla skóry suchej,
łuszczącej się, pękającej. Przeznaczony dla cery dojrzałej w celu wygładzenia zmarszczek. Olej ma
działanie uelastyczniające, zapobiega powstawaniu rozstępów (regularne masaże skóry). Dzięki dużej
zawartości potasu ma działanie rozjaśniające blizny i przebarwienia. Działa także oczyszczająco.

Chiny

4,5kg / 9kg /
23kg

Brassica Campestris
Seed Oil

Doskonale nawilża i odżywia skórę suchą i łuszczącą się, zapobiega jej pękaniu. Często wykorzystywany jako baza olejowa do wszelkich kosmetyków. Regularnie używany napina, uelastycznia, wygładza i działa przeciwzmarszczkowo. Słabo ukrwiona skóra ma brzydki odcień, jest matowa i wygląda
niezdrowo, aby przywrócić jej równowagę warto używać oleju rzepakowego. Poprawia on ukrwienie
i pobudza metabolizm skóry.

Europa

4,5kg / 9kg /
23kg

Rubus Idaeus Seed Oil

Wyczuwalnie natłuszcza i uelastycznia skórę, wykazuje działanie antyseptyczne i lekko rozjaśniające, jest silnym antyoksydantem, zmiatającym wolne rodniki, tym samym chroni przed fotostarzeniem
skóry. Działa przeciwzapalnie i łagodząco, sprzyja gojeniu i łagodzeniu rumienia posłonecznego. Pełni funkcję naturalnego filtra przeciwsłonecznego. Wpływa na poprawę bariery lipidowej naskórka,
zwiększa nawilżenie i elastyczność skóry, poprawia jej zdolności ochronne oraz pracę gruczołów łojowych. Sprzyja penetracji w głąb skóry składników aktywnych naturalnie obecnych w oleju, jak i tych
dodanych w formulacjach z użyciem oleju malinowego.

Europa

4,5kg / 9kg /
23kg

Oryza Sativa Bran Oil

Zawiera ceramidy, które odpowiadają za młody wygląd skóry, jej jędrność i gładkość, powstrzymuje
procesy jej starzenia. Zawiera skwalen działający nawilżająco. Stymuluje produkcję kolagenu w skórze.
Pobudza do regeneracji, przyśpiesza powstawanie nowych komórek – działa odmładzająco. Ma
delikatne właściwości złuszczające skórę, poprawia jej ukrwienie i dzięki temu jest ona promienna
i zdrowa. Hamuje produkcję melaniny podczas wystawienia skóry na słońce – tym samym zapobiega
powstawaniu nowych przebarwień. Doskonale pielęgnuje włosy. Dodatkowo zapobiega przedwczesnemu siwieniu, a wcierany w skórę głowy zapobiega ich wypadaniu.

Europa

4,5kg / 9kg /
23kg

Deodorised, organic
RAPE SEED OIL /
OLEJ RZEPAKOWY
Cold Pressed, organic

RASPBERRY SEED OIL /
OLEJ Z PESTEK MALIN

RICE BRAN OIL /
OLEJ RYŻOWY

cortexchemicals.com

Cold Pressed, organic

CO2 Extraction, organic
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Oleje

PRODUKT

NAZWA INCI

WŁAŚCIWOŚCI

POCHODZENIE

OPAKOWANIA

Rosa Canina Fruit Oil

Charakteryzuje się intensywnymi właściwościami regenerującymi i kondycjonującymi skórę. Doskonale nawilża, poprawia elastyczność i napięcie skóry. Spowalnia proces starzenia się skóry, wygładza
zmarszczki i nierówności. Wspomaga leczenie egzemy, łuszczycy i suchości skóry. Rozjaśnia plamy
pigmentacyjne, blizny i poprawia jej koloryt. Polecany jako kuracja przeciwzmarszczkowa w pielęgnacji
cery suchej, zniszczonej, dojrzałej, naczynkowej i wrażliwej oraz jako środek gojący i redukujący blizny
pourazowe, potrądzikowe i rozstępy.

Europa / Ameryka
Południowa

4,5kg / 9kg /
23kg

Cold Pressed, organic

Plukenetia volubilis Oil

Polecany jest zarówno do pielęgnacji skóry i włosów. Jest to olej zaliczany do olejów lekkich, dających
efekt jedwabistości. Działa przeciwzmarszczkowo, poprawia elastyczność, wpływa na produkcję kolagenu. Łatwo wnika i penetruje w głąb skóry, wbudowując się w struktury skóry i przynosząc silne nawilżenie, wzmocnienie bariery lipidowej skóry i regeneracji. Zwalcza wolne rodniki, wzmacnia ochronę
przeciwsłoneczną. Jest odpowiedni do zastosowania przy cerze atopowej, wrażliwej, łuszczącej się,
podrażnionej, a także jest odpowiedni również dla skóry tłustej i trądzikowej. Nadaje włosom miękkość, jedwabistość i połysk, eliminuje suchość skóry głowy.

Ameryka
Południowa

4,5kg / 9kg /
23kg

Cold Pressed, organic

Carthamus Tinctorius
Seed Oil

Działa przeciwzapalnie i redukuje wypryski i zanieczyszczenia. Nie podrażnia wrażliwej skóry oraz
działa ochronnie przed promieniowaniem UV, zawiera także antyoksydanty. Jest szczególnie polecany
do skóry tłustej, mieszanej i trądzikowej. Łagodzi stany zapalne i normalizuje wydzielanie sebum. Oleju
z krokosza barwierskiego używa się także do depilacji zbędnego owłosienia (regularne stosowanie
prowadzi do stopniowego osłabiania się depilowanych włosów).

Chiny

4,5kg / 9kg /
23kg

Santalum Spicatum Seed Oil

Działa przeciwzapalnie, reguluje wydzielanie sebum co pomaga w walce z problemem tłustej cery oraz
działa przeciwtrądzikowo. Doskonale odżywia i ujędrnia skórę, a także ma silne właściwości antycelulitowe. Uelastycznia i nawilża skórę, dlatego często stosowany w kosmetykach przeciwzmarszczkowych
i do skóry dojrzałej.

Australia

4,5kg / 9kg /
23kg

Cold Pressed, organic
ROSEHIP KERNEL OIL /
OLEJ Z PESTEK DZIKIEJ
RÓŻY
CO2 Extraction, organic

SACHA INCHI OIL /
OLEJ INCA INCHI

SAFFLOWER OIL /
OLEJ Z KROKOSZA
BARWIERSKIEGO

SANDALWOOD
SEED OIL /
OLEJ Z NASION
SANDAŁOWCA

CO2 Extraction, non organic

cortexchemicals.com
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PRODUKT

SEA BUCKTHORN
FRUITPULP OIL /
OLEJ Z OWOCU
ROKITNIKA

NAZWA INCI

WŁAŚCIWOŚCI

POCHODZENIE

OPAKOWANIA

Hippophae Rhamnoides
Fruit Oil

Jest „suchym” olejem, nazywanym „złotem Syberii”, który dobrze wchłaniającym się w skórę. Jego
ciemnoczerwony kolor powoduję, że jest postrzegany jako naturalny barwnik. Wpływa korzystnie na
elastyczność i połysk włosów, a także wykorzystuje się go pomocniczo w leczeniu łupieżu i przy wypadaniu włosów, gdyż stymuluje on porost włosów. Poprawia i wyrównuje koloryt skóry, nadając
jej złocisty odcień. Często stosowany w kosmetykach słonecznych (pełni rolę naturalnego blokera
promieni UVA i UVB) oraz samoopalaczach. Oleje te różnią się między sobą zawartością m.in. kwasów
tłuszczowych, karotenoidów – silnych przeciwutleniaczy i jednocześnie barwników rokitnika (jest ich
zdecydowanie więcej w oleju z pulpy owoców niż w oleju z nasion), a także steroli i witaminy E.

Europa

Sesamum Indicum Seed Oil

Posiada właściwości przeciwstarzeniowe, fotoochronne, nawilżające i przeciwbakteryjne. Chroni również przed szkodliwym działaniem promieni UV (naturalny filtr – SPF 4-5). Ma silne właściwości regeneracyjne. Dzięki niemu skóra odzyskuje elastyczność. Redukuje transepidermalną utratę wody. Olej
sezamowy sprawdzi się w pielęgnacji każdego rodzaju skóry, szczególnie w pielęgnacji skóry dojrzałej,
suchej, normalnej, wrażliwej, atopowej, alergicznej. Przeciwdziała przesuszeniu włosów, rozdwajaniu
końcówek oraz ich nadmiernemu wypadaniu. Nawilża skórę głowy z tendencją do łuszczenia, wspomaga także walkę z łupieżem, zapobiega również przedwczesnemu siwieniu oraz przyspiesza porost
włosów.

Afryka

4,5kg / 9kg /
23kg

Pinus Sibirica Seed Oil

Silnie odżywia, regeneruje i nawilża skórę. Zatrzymuje wodę w skórze i korzystnie wpływa na długotrwałe utrzymanie odpowiedniego nawilżenia skóry. Wpływa na poprawę elastyczności i gładkości
skóry. Jest silnym antyoksydantem przez co często wykorzystywany jest w kosmetykach przeciwstarzeniowych, a także sprawdza się w ochronie skóry przed światłem niebieskim (zjawisko photo aging).

Syberia

4,5kg / 9kg /
23kg

Glycine Soy Oil

Gwarantuje skórze młody i zdrowy wygląd, wspomaga lipidową barierę ochronną – chroni przed
utratą wilgoci. Dzięki temu skóra jest odpowiednio nawodniona i natłuszczona. Zapobiega przesuszeniu skóry i pogorszeniu jej kondycji. Zabobiega starzeniu się skóry i powstawaniu zmarszczek.
Polecany też do cery tłustej, mieszanej i zanieczyszczonej, bardzo dobrze się wchłania i doskonale
oczyszcza. Często stosuje się go jako bazę w naturalnych kosmetykach.

Europa

4,5kg / 9kg /
23kg

CO2 Extraction, organic

CO2 Extraction, non organic

SEA BUCKTHORN
KERNEL OIL /
OLEJ Z NASION
ROKITNIKA

CO2 Extraction, organic

Hippophae Rhamnoides Seed
Oil / Rosmarinus Officinalis
Extract

Deodorised, organic
SESAME OIL /
OLEJ SEZAMOWY
Cold Pressed, organic

SIBERIAN PINE NUT OIL /
OLEJ Z SYBERYJSKIEGO
ORZECHA PINIOWEGO

Cold Pressed, organic

Deodorised, organic
SOY OIL /
OLEJ SOJOWY
Cold Pressed, organic

cortexchemicals.com

4,5kg / 9kg /
23kg

4,5kg / 9kg /
23kg
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Oleje

PRODUKT

NAZWA INCI

WŁAŚCIWOŚCI

POCHODZENIE

OPAKOWANIA

Helianthus Annuus
Seed Oil, Heliantus
Annuus-Hybrid Oil

Jest bogaty w lecytynę i witaminy. Zalecany dla skóry tłustej i mieszanej, stanowi niewielką ochronę
przed szkodliwym działaniem słońca. Dobrze się wchłania i nie pozostawia uczucia lepkości. Wzmacnia bariery naskórkowe, doskonale zmiękcza i wygładza skórę. Ma działanie przeciwrodnikowe, przeciwzapalne i normalizujące. Nie powoduje tworzenia się zaskórników. Głównie stosowany jako olej
bazowy do wszelkiego rodzaju kosmetyków.

Europa

4,5kg / 9kg /
23kg

Organic

Calophyllum Inophyllum
Seed Oil

Posiada niespotykane właściwości gojące, przeciwzapalne i przeciwbólowe. Działa antybakteryjnie, antywirusowo, przeciwgrzybicznie, antybiotycznie i przeciwreumatycznie. Zwalcza wolne rodniki, jest zaliczany do antyoksydantów. Intensywnie regeneruje skórę i redukuje blizny. Dzięki swoim właściwością
skutecznie walczy z trądzikiem i rozstępami. Ma zastosowanie w wyrobach medycznych likwidujących
blizny.

Afryka

4,5kg / 9kg /
23kg

Cold Pressed, organic

Cyperus Esculentus
Root Oil

Jest przede wszystkim silnym antyoksydantem, dzięki czemu wspomaga walkę z procesem starzenia
się skóry i zmarszczkami. Bogaty w składniki odżywcze, dzięki czemu doskonale odżywia i regeneruje zmęczoną, suchą skórę. Posiada silne właściwości oczyszczające, dlatego często jest stosowany
w mydłach i pastach do zębów. Zapobiega również przedwczesnemu siwieniu oraz przyspiesza porost
włosów.

Egipt

4,5kg / 9kg /
23kg

Solanum Lycopersicum
(Tomato) Seed Oil

Łatwo przenika do głębszych warstw skóry, skutecznie odżywiając i regenerując. Wykazuje silne działanie przeciwstarzeniowe, ochronne i przeciwzmarszczkowe. Może być stosowany do pielęgnacji każdego typu skóry oraz włosów. Dzięki niemu skóra zyskuje jędrność, zwiększa się produkcja kolagenu
i elastyny tym samym wygładzają się zmarszczki, łagodzi podrażnienia. Ma działanie przeciwzapalne
i regenerujące, zmiękczające i przeciwstarzeniowe. Wspomaga ochronę przed szkodliwym promieniowaniem UVA i UVB. Dodatkowo olej z nasion pomidora poprawia koloryt skóry, nadaje jej zdrowy
połysk.

Sycylia

5 kg / 25kg

Juglans Regia Seed Oil

Pomaga w regeneracji, tonizowaniu nawilżaniu zniszczonej lub suchej skóry. Zapobiega powstawaniu zmarszczek. Działa przeciwzapalnie, normalizująco, kojąco, przeciwstarzeniowo. Przeznaczony do
skóry dojrzałej i wrażliwej. Dobrze penetruje w głąb skóry. Zaliczany do środków promieniochronnych
o SPF 3-4. Dobrze się rozprowadza i stosunkowo szybko wchłania. Wzmacnia odporność skóry wygładza ją, nadaje miękkość i sprężystość.

Indie

4,5kg / 9kg /
23kg

Cold Pressed, organic
SUNFLOWER OIL /
OLEJ SŁONECZNIKOWY

High oleic, RBDW, organic
Deodorised, organic

TAMANU OIL /
OLEJ TAMANU

TIGERNUT OIL /
OLEJ Z ORZECHÓW
TYGRYSICH

TOMATO OIL /
OLEJ Z PESTEK
POMIDORÓW

WALNUT OIL /
OLEJ Z ORZECHA
WŁOSKIEGO

cortexchemicals.com

Organic

Cold Pressed, organic
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Oleje

PRODUKT

NAZWA INCI

WŁAŚCIWOŚCI

POCHODZENIE

OPAKOWANIA

Triticum Vulgare Germ Oil

Opóźnia procesy starzenia się skóry, chroni komórki przed wolnymi rodnikami. Skutecznie chroni
przed nadmierną utratą wody oraz promieniowaniem UV. Działa łagodząco, regenerująco i ujędrniająco. Zapobiega powstawaniu rozstępów, nadając skórze gładkość i miękkość. Zapobiega wypadaniu
włosów poprzez zwiększenie mikrokrążenia skóry głowy oraz przyczynia się do regeneracji dystroficznych komórek cebulki włosa. Odbudowuje wnętrze włosów, odtwarza naturalną osłonkę i wygładza
ich powierzchnie.

Europa

4,5kg / 9kg /
23kg

Gevuina Avellana (Gevuina)
Seed Oil

Olej posiada dużą zawartość mononienasyconych kwasów tłuszczowych (w tym palmitooleinowego),
większą niż inne znane oleje, takie jak: słonecznikowy, sezamowy, dyniowy czy z ogórecznika. Bogaty
w witaminy, minerały, sterole i antyoksydanty (witamina E, beta-karoten). Szybko i efektywnie wchłania się w skórę i pozostawia ją nawilżoną, świeżą i odżywioną.

Ameryka
Południowa

25kg

CO2 Extraction, non organic
WHEATGERM OIL /
OLEJ Z KIEŁKÓW
PSZENICY

CO2 Extraction, organic

Cold Pressed, organic

WILD NATURAL
CHILEAN HAZELNUT OIL /
OLEJ Z DZIKIEGO
ORZECHA CHILIJSKIEGO

cortexchemicals.com

Natural
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Masła

PRODUKT

NAZWA INCI

WŁAŚCIWOŚCI

POCHODZENIE

OPAKOWANIA

MASŁO
CUPUACU

Theobroma Grandiflorum Seed
Butter

Dzięki bogatej zawartości witamin A i C oraz B1, B2 i B3 doskonale odżywia skórę. Jako, że jest silnym antyoksydantem (głównie ze względu na dużą ilość polifenoli) chroni skórę przed szkodliwym działaniem środowiska
zewnętrznego. Pobudza regenerację kolagenu i elastyny. Odmładza skórę i utrzymuje ją w idealnym nawilżeniu.

Ameryka Południowa

5kg/ 10kg / 25kg

MASŁO
MURUMURU

Astrocaryum Murumuru Seed
Butter

Ze względu na dużo zawartość kwasu laurynowego jest to bardzo odżywcze masło, które doskonale nawilża i regeneruje zarówno skórę, jak i włosy. Jego lipdowy skład jest bardzo zbliżony do bariery lipidowej skóry. Jest silnym
emolientem. Ma właściwości rozświetlające i wygładzające, finalnie nadając jedwabisty wygląd skórze.

Ameryka Południowa

5kg/ 10kg / 25kg

Virola Surinamensis Seed Butter

Masło to posiada dużą zawartość kwasu laurynowego, mirystynowego i palmitynowego, a także witamin A i C, co
sprawia, że doskonale odżywia skórę i zapewnia jej szybką regenerację. Działa przeciwzapalnie i antyseptycznie.
Bardzo dobrze radzi sobie z problemami skórnymi jak trądzik, łuszczyca, łupież czy skóra atopowa. Efektywnie
walczy z wolnymi rodnikami powodującymi starzenie się skóry. Poprawia jej elastyczność i utrzymuje długotrwałe
nawilżenie.

Ameryka Południowa

5kg/ 10kg / 25kg

Theobroma Cacao Seed Butter

Posiada właściwości antyoksydacyjne, wspomaga regenerację naskórka oraz działa hamująco na procesy zapalne.
Przyczynia się do poprawy stanu zdrowia skóry, a staje się bardziej elastyczna. Zmniejsza widoczność zmarszczek
i blizn, a także pomaga w walce z roztępami. Stymuluje produkcję kolagenu i uzupełnia w skórze niedobory witamin.
Posiada zdolność do neutralizowania wolnych rodników, przeciwdziałając zmianom starczym oraz chroniąc przed
działaniem niekorzystnych czynników środowiska. może być stosowane przez alergików i jest bezpieczny dla dzieci.

Ameryka Południowa / Afryka

5kg/ 10kg / 25kg

Afryka

5kg/ 10kg / 25kg

Afryka

5kg/ 10kg / 25kg

Afryka

5kg/ 10kg / 25kg

MASŁO
UCUUBA

MASŁO
KAKAOWE

MASŁO
MANGO 100%

Mangifera Indica Seed Butter

MASŁO
MANGO 10%

Mangifera Indica Seed Butter,
Butyrospermum Parkii Butter

MASŁO SHEA

Butyrospermum Parkii Butter

cortexchemicals.com

Jest doskonałe do nawilżania skóry, zmiękcza ją i zatrzymuje w niej wodę, tworząc na skórze warstwę opóźniającą jej parowanie. Działa wygładzająco i ujędrniająco. Wygładza zmarszczki i napina skórę. Dodatkowo wpływa
regenerująco na naskórek, pomaga w walce z rozstępami, koi skórę podrażnioną i przesuszoną oraz przyspiesza
gojenie ran. W związku z tym warto je stosować łagodząco na podrażnienia słoneczne, na pękającą skórę pięt czy
spierzchnięte usta. Jest naturalnym filtrem słonecznym.

Regeneruje i odżywia skórę, przyspiesza gojenie drobnych ranek. Dzięki witaminom A i E, które odmładzają i chroni
skórę przed wolnymi rodnikami. Posiada właściwości ochronne – chroni skórę przed zimnem, wiatrem i mrozem.
Nie uczula i dodatkowo łagodzi zmiany alergiczne (wysypki, świąd, pieczenie). Wygładza i uelastycznia skórę i włosy, nadaje im blasku. Bezpieczne w 100%, odpowiednie dla kobiet w ciąży (profilaktyka i leczenie rozstępów) i najmłodszych dzieci (odparzenia pieluszkowe, pielęgnacja skóry).
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Eksfolianty / naturalne substancje peelingujące

PRODUKT
ARGAN PIT SHELLS
PEELING Z ŁUPIN ARGANOWCA

NAZWA INCI

Prunus Dulcis Shell

OLIVE PIT GRANULES
PEELING Z PESTEK OLIWEK

Olea Europea Seed

PISTACHIO SHELL GRANULES
PEELING Z ŁUPIN PISTACJI

Pistacia Vera Shell

WALNUT SHELL GRANULES
PEELING Z ŁUPIN ORZECHÓW WŁOSKICH

Juglans Regia Shell

AVOCADO STONE GRANULES
PEELING Z PESTEK AWOKADO

Persea Americana Seed

APRICOT STONE GRANULES
PEELING Z PESTEK MORELI

Prunus Armeniaca Seed

PLUM STONE GRANULES
PEELING Z PESTEK ŚLIWKI

Prunus Domestica Seed

PEACH STONE GRANULES
PEELING Z PESTEK BRZOSKWINI

Prunus Persica Seed

GRAPE SEED GRANULES
PEELING Z PESTEK WINOGRON

Vitis Vinifera Seed

cortexchemicals.com

WŁAŚCIWOŚCI

OPAKOWANIA

Argania Spinosa Shell

ALMOND SHELL GRANULES
PEELING Z ŁUPIN MIGDAŁÓW

MANGO STONE GRANULES
PEELING Z PESTEK MANGO

ROZDROBNIENIE [MIKRONY]

Drobno zmielone, delikatne (bez ostrych krawędzi) łupiny lub pestki owoców i orzechów. Znajdują zastosowanie jako peeling do twarzy i ciała, a także jako dodatek do mydeł.
150-300
200-400
300-600
650-800

Za pomocą peelingu usuwamy mechanicznie – ścieramy wierzchnią warstwę skóry, głównie
obumarły naskórek. Usunięcie tej warstwy skóry powoduje pobudzenie do szybszego wzrostu
i odnowy warstwy naskórka, oraz pobudza do wzrostu komórki warstw głębszych. Efektem regularnego stosowania peelingów jest pogrubienie się warstw żywych komórek skóry, natomiast
cieńsza staje się warstwa rogowa. Peeling mechaniczny pobudza mikrokrążenie skórne i dotlenia
skórę. Wyrównuje się koloryt skóry. Skóra staje się bardziej elastyczna i gładsza. Usuwa zanieczyszczenia, oczyszcza pory, poprawia przenikalność substancji aktywnych.

5kg/ 25kg/
50kg /100 kg

Mangifera Indica Seed
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Eksfolianty / naturalne substancje peelingujące

PRODUKT

NAZWA INCI

ARGAN STONE POWDER
PUDER Z ŁUPIN ARGANOWCA

Argania Spinosa Shell

AVOCADO STONE POWDER
PUDER Z PESTEK AWOKADO

Persea Americana Seed

APRICOT STONE POWDER
PUDER Z PESTEK MORELI

Prunus Armeniaca Seed

PLUM STONE POWDER
PUDER Z PESTEK ŚLIWKI

Prunus Domestica Seed

PEACH STONE POWDER
PUDER Z PESTEK BRZOSKWINI

Prunus Persica Seed

ALMOND SHELL POWDER
PUDER Z ŁUPIN MIGDAŁÓW

Prunus Dulcis Shell

OLIVE PIT FLOUR
PUDER Z PESTEK OLIWEK

Olea Europea Seed

GRAPE SEED POWDER
PUDER Z PESTEK WINOGRON

Vitis Vinifera Seed

MANGO STONE POWDER
PUDER Z PESTEK MANGO

cortexchemicals.com

ROZDROBNIENIE [MIKRONY]

WŁAŚCIWOŚCI

OPAKOWANIA

<50

Pudry, czyli maksymalnie zmielone łupiny lub pestki owoców i orzechów. Można je wykorzystywać zarówno jako bardzo drobny peeling do twarzy, jak i jako „glinkę” w maseczkach, ponieważ
ze względu na swoje właściwości odżywcze również doskonale się sprawdza jako surowiec odżywiający i ściągający skórę, a także głęboko oczyszczający. Pudry te również są często wykorzystywane w kosmetyce jako wypełniacz i lepiszcze.

5kg/ 25kg/
50kg/ 100kg

Mangifera Indica Seed
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Sole mineralne

PRODUKT

NAZWA INCI

FUNKCJA

ZASTOSOWANIE

Środek przeciwbakteryjny, antyperspirujący, keratolityczny. Delkikatny surfaktant. Zapobiega krwawieniu dziąseł.

produkty do pielęgnacji ciała
preparaty przeciwłuszczycowe
kosmetyki do rąk i stóp
antyperspiranty
kosmetyki myjące (szampony, żele pod prysznic, mydła
w płynie..)
• pasty do zębów, płyny do płukania jamy ustnej

25kg

Diammonium Citrate

Regulator lepkości, związek chelatujący.

• produkty do pielęgnacji ciała
• kosmetyka myjąca (szampony, mydła, żele..)

25kg

Ammonium Lactate

Substancja silnie nawilżająca i keratolityczna. Składnik ten dodawany jest do kosmetyków
w celu ustawienia określonej wartości pH i jej stabilizacji. Mleczan amonu ma właściwości lecznicze, stosowany w kremach/lotionach przy swędzącej, łuszczącej się, nadmiernie
wysuszonej skórze, m.in. przy chorobach skórnych: ichthyosis (nadmierne i nieprawidłowe rogowacenie – „rybia łuska”) czy xerosis (suchość skóry). Stosowany w kremach długotrwale nawilżających. Zalecany przy cerze trądzikowej ze względu na swoje przeciwbakteryjne właściwości.

Copper Gluconate

Składnik antyoksydacyjny i regenerujący. Stymuluje syntezę kolagenu i fibroblastów
w skórze, przyspiesza gojenie ran, zapobiega zmarszczkom, rozstępom, utracie jędrności
i elastyczności skóry. Ma także zdolność do usuwania już istniejących zmarszczek i blizn,
do usuwania uszkodzeń kolagenowych, hamuje enzym MMP, który przyczynia się do niszczenia włókien kolagenowych.

WĘGLAN
MAGNEZU

Magnesium Carbonate

Działanie matujące i adsorbujące nadmiar sebum. W kosmetykach pudrowych wykazuje
działanie antyzbrylające. Doskonale się sprawdza jako nośnik substancji aktywnych, zapachowych i barwników, a także jako wypełniać. Można go też stosować jako „zabielacz”
w kosmetykach detergentowych.

WODOROTLENEK
MAGNEZU

Magnesium Hydroxide

Środek buforujący – ma za zadanie utrzymać pH produktu.

• produkty do pielęgnacji ciała
• pasty do zębów

25kg

Silnie nawilża skórę, normalizuje jej pH i zapobiega utracie wody. Wykazuje działanie
keratolityczne. Kondycjonuje i regeneruje skórę. Pełni rolę przeciwutleniacza. Pobudza
komórki do replikacji. Pochłania wilgoć i pot.

•
•
•
•

25kg

MLECZAN
GLINU

CYTRYNIAN
DWUAMONOWY

MLECZAN
AMONU

Aluminium Lactate

GLUKONIAN
MIEDZI

MLECZAN MAGNEZU

Magnesium Lactate

cortexchemicals.com

•
•
•
•
•

OPAKOWANIA

• produkty do pielęgnacji ciała
• preparaty przeciwłuszczycowe

• produkty do pielęgnacji ciała – ujędrniającem, na roztępy,
regenerujące
• kosmetyki przeciwzmarszczkowe i przeciwstarzeniowe
•
•
•
•
•
•

produkty do pielęgnacji ciała
kosmetyki kolorowe: cienie, pudry, tusze do rzęs
antyperspiranty
preparaty do rąk i stóp
kosmetyka myjąca (płyny do kąpieli, mydła, żele..)
produkty do pielęgnacji i stylizacji włosów (szampony,
odżywki, pudry)

produkty do pielęgnacji ciała
antyperspiranty
preparaty do rąk i stóp
kosmetyka myjąca (płyny do kąpieli, mydła, żele..)

25kg

25kg

25kg
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Sole mineralne

PRODUKT

NAZWA INCI

TLENEK MAGNEZU

Magnesium Oxide

FUNKCJA

ZASTOSOWANIE

OPAKOWANIA

Działa jako aktywator w rozjaśniaczach do włosów i farbach blond.

• farby do włosów

25kg

Magnesium PCA

Substancja tworzy na powierzchni skóry hydrofilowy film absorbujący wodę, dzięki czemu
odpowiednio nawilża skórę. Wykazuje działanie kondycjonujące. Zapobiega wysychaniu
kosmetyku i krystalizacji przy ujściu z butelki. Wykazuje działanie stymulujące cebulki
włosów do wzrostu.

• produkty do pielęgnacji ciała
• produkty do pielęgnacji włosów i skóry głowy

25kg

Manganese Gluconate

Działa jak botox, pomaga rozluźniać fibroblasty na poziomie komórkowym. Nawilża i regeneruje skórę, redukuje drobne zmarszczki, zmniejsza napięcie mięśni twarzy, rozluźnia
rysy – twarz wygląda jak po botoksie. Działa również antyoksydacyjnie – wspomaga także
działanie antyoksydantów i substancji odżywczych jak np. cynku. Wspomaga skuteczność
filtrów przeciwsłonecznych.

• produkty do pielęgnacji ciała
• kosmetyki przeciwzmarszczkowe i przeciwstarzeniowe

25kg

Manganese Lactate

Jest silnym antyoksydantem, walczy z wolnymi rodnikami, Nawilża i regeneruje skórę,
redukuje zmarszczki, Wspomaga skuteczność filtrów przeciwsłonecznych.

• produkty do pielęgnacji ciała
• kosmetyki przeciwzmarszczkowe i przeciwstarzeniowe

25kg

Potassium Aluminium
Sulfate

Sól podwójna glinowa i potasowa kwasu siarkowego. Hamuje wytwarzanie nieprzyjemnego zapachu potu. Działa jako bloker potu (lokuje się głębiej w gruczołach potowych i na
dłużej powstrzymują pocenie).

• antyperspiranty, blokery potu

25kg

MLECZAN POTASU

Potassium Lactate

Substancja buforująca – poprawia lub stabilizuje pH kosmetyku. Jest także kondycjonerem.

• antyperspiranty, blokery potu

25kg

SZCZAWIAN POTASU

Potassium Oxalate

Środek zmniejszający wrażliwość zakończeń nerwowych – stosowany w preparatach na
nadwrażliwość zębów.

• pasty do zębów, płyny do płukania jamy ustnej

25kg

Regulator lepkości, związek chelatujący

• produkty do pielęgnacji ciała
• kosmetyka myjąca (szampony, mydła, żele..)

25kg

Środek bardzo silnie działający, zmniejszający wrażliwość zakończeń nerwowych – stosowany w preparatach na nadwrażliwość zębów. Pasty do zębów, płyny do płukania jamy
ustnej

• pasty do zębów, płyny do płukania jamy ustnej

25kg

Silnie kondycjoonuje i odżywia skórę. Pomaga w jej regeneracji.

• produkty do pielęgnacji ciała

25kg

PIROLIDONOKARBOK‐
SYLAN MAGNEZU

GLUKONIAN MANGANU

MLECZAN MANGANU
SIARCZAN GLINU
POTASU

SZCZAWIAN
DWUPOTASOWY

Dipotassium Oxalate

CYTRYNIAN
POTASU
FUMARAN
DWUSODOWY

Potassium Citrate

Disodium Fumarate

cortexchemicals.com
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Sole mineralne

PRODUKT

NAZWA INCI

FUMARAN SODU

Sodium Fumarate

FUNKCJA

ZASTOSOWANIE

OPAKOWANIA

Silnie kondycjoonuje i odżywia skórę. Pomaga w jej regeneracji.

• produkty do pielęgnacji ciała

25kg

Sodium Citrate

Substancja, która kompeksuje jony metali, dzięki czemu zwiększa trwałość kosmetyku
oraz jego stabilność. Regulator pH

• produkty do pielęgnacji ciała
• kosmetyka myjąca (szampony, mydła, żele..)

25kg

Sodium Glycerophosphate

Środek buforujący – ma za zadanie utrzymać pH produktu. Środek sekwestrujący dla
związania jonów wapnia.

• produkty do pielęgnacji ciała

25kg

MLECZAN SODU

Sodium Lactate

Doskonała alternatywa dla sylikonów. Silnie podnosi nawilżenie skóry, zarówno w produktach nakładanych na skórę, jak i tych zmywanych jak produkty do mycia. Redukuje
podrażnienie i podnosi efektywność działania kwasów AHA i BHA. Zmniejsz tłustość olejów i maseł, a także zwiększa ich właściwości nawilżające dzięki przedłużaniu ich łańcucha
węglowego. Dzięki właściwościom antybakteryjnym ma właściwości konserwujące. Istotnie zwiększa skuteczność i szybkość działania witaminy C i jej pochodnych, szczególnie
w zakresie ich właściwości wybielających.

• produkty do pielęgnacji ciała
• kosmetyka myjąca (szampony, mydła, żele..)
• produkty do pielęgnacji i stylizacji włosów

25kg

JABŁCZAN SODU

Sodium Malate

Wykazuje skuteczne działanie przeciw procesowi starzenia się skóry. Substancja regenerująca i odżywiająca zniszczoną skórę.

• produkty do pielęgnacji ciała
• kosmetyki przeciwzmarszczkowe i przeciwstarzeniowe

25kg

Regulator lepkości, związek chelatujący

• produkty do pielęgnacji ciała
• kosmetyka myjąca (szampony, mydła, żele..)

25kg

Substancja filmotwórcza, hydrofilowa, rozpuszczalna w wodzie. Jest odpowiedzialna za
utrzymywanie wody w naskórku (ogranicza transepidermalną utratę wody TEWL), dzięki czemu go nawilża, a także zmiękcza i wygładza skórę. Jako substancja antystatyczna,
zapobiegająca elektryzowaniu się włosów, ma zastosowanie również w kosmetykach do
włosów.

• produkty do pielęgnacji ciała
• produkty do pielęgnacji i stylizacji włosów

25kg

Regulator lepkości, związek chelatujący

• produkty do pielęgnacji ciała
• kosmetyka myjąca (szampony, mydła, żele..)

25kg

Wykazuje działanie antybakteryjne i niweluje nieprzyjemny zapach z ust.

• pasty do zębów, płyny do płukania jamy ustnej, produkty
odświeżające oddech

25kg

CYTRYNIAN SODU
GLICEROFOSFORAN
SODU

SZCZAWIAN
DWUSODOWY

Disodium Oxalate

PIROLIDONOKARBOK‐
SYLAN SODU

BURSZTYNIAN
DWUSODOWY

Sodium PCA

Disodium Succinate

CYTRYNIAN CYNKU

cortexchemicals.com

Zinc Citrate
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Sole mineralne

PRODUKT

NAZWA INCI

OCTAN
CYNKU
GLICEROFOSFORAN
CYNKU

Zinc Acetate

Zinc Glycerophosphate

FUNKCJA

Charakteryzuje się właściwościami antybakteryjnymi. Niweluje nieprzyjemny zapach
potu.

•
•
•
•

ZASTOSOWANIE

OPAKOWANIA

produkty do pielęgnacji ciała
kosmetyki do rąk i stóp
antyperspiranty
kosmetyki myjące (szampony, żele pod prysznic, mydła
w płynie..)

25kg

Substancja silnie kondycjonująca, odżywiająca i regenerująca skórę.

• produkty do pielęgnacji ciała

25kg

Skuteczne działanie przeciw procesowi starzenia się skóry. Substancja regenerująca i odżywiająca zniszczoną skórę. Chroni włosy farbowane przed utratą koloru.

• produkty do pielęgnacji ciała
• produkty do pielęgnacji i stylizacji włosów

25kg

Zinc Lactate

•
•
•
•
•

PIROLIDONOKARBOK‐
SYLAN CYNKU

KALAMINA –
WĘGLAN CYNKU

GLUKONIAN
CYNKU

Zinc Gluconate

Posiada właściwości oczyszczające i bakteriostatyczne. Skutecznie pomagają oczyścić
pory, zwężają je, przywracają równowagę gruczołom łojowym regulując wydzielanie sebum oraz wygładzają skórę i nadają jej zdrowy koloryt.

produkty do pielęgnacji ciała
preparaty przeciwtrądzikowe
kosmetyki do rąk i stóp
antyperspiranty
kosmetyki myjące (szampony, żele pod prysznic, mydła
w płynie..)
• pasty do zębów, płyny do płukania jamy ustnej

25kg

Zinc PCA

Składnik kondycjonujący, przyczynia się do utrzymania zdrowia skalpu oraz włosów.
W produktach do włosów pomaga zapobiegać utracie włosów, a także powstawaniu
łupieżu. Ma działanie przeciwstarzeniowe (anti-age) z uwagi na zdolność do eliminacji
kolagenazy, enzymu, który niszczy zdrowy kolagen w skórze. Przy regularnym stosowaniu
może pomagać także w poprawie tonacji skóry i łagodzić widoczne na niej objawy zmęczenia. Ma także działanie regulujące produkcję nadmiaru sebum, a także łagodzące stany
zapalne spowodowane trądzikiem.

•
•
•
•
•

25kg

Calamine

Posiada właściwości kojące i łagodzące. Rozjaśnia skórę, zmniejszając rumień i obrzęk
dzięki przymykaniu naczynek. Preparaty na bazie kalaminy często posiadają lekkie właściwości chłodzące, dzięki czemu dają natychmiastowe ukojenie skórze.

• maseczki do twarzy, glinki
• żele oczyszczające do twarzy, toniki

25kg

Zinc Peroxide

Charakteryzuje się właściwościami antybakteryjnymi. Niweluje nieprzyjemny zapach
potu.

• antyperspiranty

25kg

Calcium Glycerophosphate

Silnie wspomaga proces remineralizacji szkliwa zębów, a także działa przeciw kamieniowi
nazębnemu i osadom.

• pasty do zębów, płyny do płukania jamy ustnej

25kg

MLECZAN
CYNKU

NADTLENEK
CYNKU
GLICEROFOSFORAN
WAPNIA

cortexchemicals.com

produkty do pielęgnacji ciała
preparaty przeciwtrądzikowe
kosmetyki do rąk i stóp
antyperspiranty
produkty do pielęgnacji włosów (szampony, odżywki, sera..)
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Sole mineralne

PRODUKT
MLECZAN WAPNIA
I KWAS JABŁKOWY
OCTAN STRONTU

WERSENIAN DWUSO‐
DOWY (EDTA)

cortexchemicals.com

NAZWA INCI
Calcium Lactate
and Malic Acid

FUNKCJA

ZASTOSOWANIE

OPAKOWANIA

Wspomaga remineralizację szkliwa zębów.

• pasty do zębów, płyny do płukania jamy ustnej

25kg

Strontium Acetate

Środek bardzo silnie działający, zmniejszający wrażliwość zakończeń nerwowych – stosowany w preparatach na nadwrażliwość zębów. Pasty do zębów, płyny do płukania jamy
ustnej

• pasty do zębów, płyny do płukania jamy ustnej

25kg

Disodium EDTA

Substancja chelatująca i konserwant. Przeciwdziała odpieniającemu działaniu twardej
wody na środki myjące. Zapobiega jełczeniu i przebarwieniom katalizowanym metalami
ciężkimi. Wpływa korzystnie na pianę preparatów myjących. W kremach i maściach działa
synergistycznie z układem konserwującym. Zwiększa trwałość szamponów.

• produkty do pielęgnacji ciała
• kosmetyki myjące (szampony, żele pod prysznic, mydła
w płynie..)

25kg
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Witaminy

PRODUKT

NAZWA INCI

FUNKCJA

ZASTOSOWANIE

OPAKOWANIA

Ascorbic Acid EP
Ascorbic Palmitate
WITAMINA C

Sodium Ascorbate
Sodium Ascorbyl Phosphate; Magnesium Ascorbyl
Phosphate; Ascorbyl
Glucoside
DL Alpha Tocopherol

WITAMINA E

D Alpha Tocopheryl Aetate
DL Alpha Tocopheryl
Acetate
Mixed Tocopherols 95

WITAMINA A

WITAMINA B1 /
TIAMINA

Retinol Acetate; Retinyl
Palmitate

Thiamine Hydrochloride
Thiamine Mononitrate

WITAMINA B2 /
RYBOFLAWINA

cortexchemicals.com

Riboflavin

Jest najsilniejszym przeciwutleniaczem występującym poza komórką. Zwalcza wolne rodniki i inne niekorzystne skutki promieniowania UV. Stymuluje syntezę kolagenu. zwiększa
elastyczność ścian naczynek włosowatych, poprawia mikrocyrkulację i zmniejsza zaczerwienienia skóry. Hamuje produkcje melaniny, przez co rozjaśnia skórę, wspomaga usuwanie
przebarwień. Działa łagodząco, przeciwzapalnie, wspomaga gojenie uszkodzeń skóry i regenerację naskórka.

• specjalistyczne kosmetyki rozjaśniające i wyrównujące
koloryt skóry
• specjalistyczne kosmetyki anti-aging
• kosmetyki do skóry naczynkowej
• preparaty do opalania
• wyroby medyczne

Neutralizuje wolne rodniki – chroni ona przed utlenieniem i zniszczeniem lipidów naskórka, włókien kolagenowych i elastycznych skóry. Aktywizuje i działa odżywczo na skórę, poprawia jej ukrwienie i zwiększa elastyczność tkanki łącznej. Wygładza, ujędrnia, natłuszcza
i nawilża skórę, przeciwdziałając w ten sposób procesom starzenia. Ma też właściwości przeciwzapalne i przeciwobrzękowe, a ponadto zdolność do wychwytywania i wiązania wolnych
rodników powstających w wyniku promieniowania UV.

•
•
•
•

specjalistyczne kosmetyki anti-aging
kosmetyki do pielęgnacji ciała
preparaty do i po opalania
wyroby medyczne

Wyraźnie poprawia wygląd skóry, uelastycznia, odmładza. Wpływa na syntezę kolagenu
i elastyny, a tym samym poprawia jędrność i elastyczność skóry, redukuje drobne zmarszczki.
Ponadto neutralizuje wolne rodniki, opóźnia procesy starzenia. Ma także działanie złuszczające – doskonale sprawdza się w walce z przebarwieniami skóry i odblokowuje pory. Wpływa
również na procesy keratynizacji naskórka – pobudzając odnowę jego wierzchnich warstw,
powoduje pogrubienie naskórka.

•
•
•
•

specjalistyczne kosmetyki anti-aging
kosmetyki do pielęgnacji ciała
preparaty do i po opalaniu
wyroby medyczne

5kg / 25kg

Stosowana, min. w ampułkach do mezoterapii ze względu na działanie przeciwzapalne, regulujące wydzielanie sebum, redukujące cellulit.

•
•
•
•

produkty do skóry atopowej, łuszczycowej
preparaty przeciwtrądzikowe
kosmetyki antycelulitowe
wyroby medyczne

5kg / 25kg

Bierze udział w procesach utleniania i redukcji, stosowana jest w preparatach do pielęgnacji
cery trądzikowej, włosów (przeciwdziała wypadaniu), paznokci (zapobiega łamliwości) oraz
jamy ustnej.

• specjalistyczne kosmetyki anti-aging
• preparaty przeciwtrądzikowe
• produkty na porost włosów oraz zapobiegające wypadaniu włosów
• odżywki do paznokci
• wyroby medyczne

5kg / 25kg

5kg / 25kg

5kg / 25kg
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Witaminy

PRODUKT

NAZWA INCI

ZASTOSOWANIE

OPAKOWANIA

Zwiększa nawilżenie i elastyczność skóry. Działa przeciwzmarszczkowo, spłyca drobne
zmarszczki powierzchniowe, wygładza i widocznie poprawia strukturę i koloryt skóry. wpływa na produkcję kolagenu oraz stymuluje syntezę kwasu hialuronowego w skórze, dzięki
czemu poprawia jędrność i napięcie skóry. Działa przeciwzapalnie, sprzyja gojeniu i regeneracji skóry. Wykazuje działanie antytrądzikowe. Zmniejsza nadmierną produkcję sebum
oraz redukuje wielkość porów skóry. Składnik pomocny przy trądziku różowatym, atopowym
zapaleniu skóry i łuszczycy.

• specjalistyczne kosmetyki rozjaśniające i wyrównujące
koloryt skóry
• specjalistyczne kosmetyki anti-aging
• produkty do skóry atopowej, łuszczycowej
• preparaty przeciwtrądzikowe
• wyroby medyczne

5kg / 25kg

Działa jako humektant, czyli zwiększając zawartość wody powoduje utrzymanie odpowiedniego nawilżenia włosów i poprawia ich elastyczność. Pantenol może także gromadzić wodę
w górnej warstwie skóry i tym samym skutecznie działać jako składnik nawilżający i zmiękczający. Uczestniczy także w gojeniu się skóry, stąd jest używany w preparatach łagodzących
oparzenia słoneczne.

•
•
•
•
•

5kg / 25kg

Stosowana jest w pielęgnacji skóry tłustej i mieszanej, wspomaga leczenie trądziku, alergii, przewlekłych stanów zapalnych, wpływa na syntezę kolagenu, a tym samym przyczynia
się do opóźniania procesów starzenia, ułatwia spalanie tłuszczy (np. przy leczeniu cellulitu),
sprzyja wzrostowi włosów.

• specjalistyczne kosmetyki anti-aging
• produkty do skóry atopowej, łuszczycowej
• produkty na porost włosów oraz zapobiegające wypadaniu włosów
• preparaty przeciwtrądzikowe
• kosmetyki antycelulitowe
• wyroby medyczne

5kg / 25kg

Biotin

Ma działanie antyłojotokowe, leczy wypryski i stany zapalne skóry, ponadto rozjaśnia przebarwienia, nawilża, przyczynia się do powstawania keratyny. Skuteczność biotyny wzrasta
wraz z obecnością w kosmetyku witamin A i E. Doskonale działa również na cerę suchą,
zwiotczałą i starzejącą się. Doskonale pobudza porost włosów i zapobiega ich wypadaniu.

• specjalistyczne kosmetyki rozjaśniające i wyrównujące
koloryt skóry
• specjalistyczne kosmetyki anti-aging
• produkty na porost włosów oraz zapobiegające wypadaniu włosów
• preparaty przeciwtrądzikowe
• wyroby medyczne

5kg / 25kg

Folic Acid

Ma właściwości regenerujące, chroni przed fotostarzeniem, bierze udział w metabolizmie
węglowodanów i aminokwasów. Komórki naskórka uszkodzone czynnikami środowiskowymi (np. promieniowanie UV), po dostarczeniu kwasu foliowego ulegają szybszej regeneracji
i procesom naprawy.

•
•
•
•
•

5kg / 25kg

WITAMINA B3 /
WITAMINA PP /
NIACYNA

Panthenol; D-Panthenol;
Panthenyl Ethyl Ether/
Ethyl Panthenol
WITAMINA B5

FUNKCJA

Calcium D-Pantothenate
D Panthenol
DL Panthenol

specjalistyczne kosmetyki anti-aging
kosmetyki do pielęgnacji ciała
preparaty do i po opalaniu
produkty do pielęgnacji włosów
wyroby medyczne

Ethyl Panthenol

WITAMINA B6 /
PIRYDOKSYNA

WITAMINA B7 /
WITAMINA H /
BIOTYNA

WITAMINA B9 /
KWAS FOLIOWY

cortexchemicals.com

Pyridoxine HCL

specjalistyczne kosmetyki anti-aging
kosmetyki do skóry naczynkowej
preparaty do opalania
regenerujące preparaty do pielęgnacji ciała
wyroby medyczne
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Witaminy

PRODUKT
WITAMINA B12

BETAKAROTEN

cortexchemicals.com

NAZWA INCI

FUNKCJA

ZASTOSOWANIE

Cyanocobalamine

Bierze udział w przemianie kwasu foliowego do tetrahydrofolianu, który jest biologicznie
aktywną formą witaminy B9, reguluje syntezę melaniny. Witamina ta samodzielnie nie jest
stosowana w kosmetykach.

• specjalistyczne kosmetyki rozjaśniające i wyrównujące
koloryt skóry

5kg / 25kg

Beta-Carotene

Zmniejsza ryzyko powstawania zmarszczek, a ponadto pobudza działanie włókien kolagenowych. Przez ograniczenie pracy gruczołów łojowych sprzyja w pielęgnacji skóry trądzikowej,
redukując powstawanie wyprysków. Polecane jest także dla osób z problemami przetłuszczających się włosów.

•
•
•
•

5kg / 25kg

specjalistyczne kosmetyki anti-aging
produkty do pielęgnacji włosów przetłuszczających się
preparaty przeciwtrądzikowe
wyroby medyczne

OPAKOWANIA
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Olejki eteryczne

PRODUKT
Olejek Anyżowy
Olejek Bazylii Indie

RODZAJ

PRODUKT

Star Anise Oil

Olejek Eukaliptusowy Hiszpana

Basil Oil India

Olejek z Eukaliptusa Cytrynowego

Olejek Bergamotowy Italy

Bergamot Oil Italy

Olejek Gałki Muszkatołowej

Olejek Bergamotowy Sicilia

Bergamot Oil Sicilia

Olejek Geraniowy Egipt

Olejek Cebulowy
Olejek Cedrowy Chiny
Olejek Cedrowy Himalaje
Olejek Cedrowy USA
Olejek Chmielowy

Onion Oil

Olejek Gorzki Migdał

RODZAJ
Eucalyptus Oil Spain 80 | 85%
Eucalyptus Citriodora Oil
Nutmeg Oil
Geranium Oil Egypt
Bitter Almond Oil

Cedarwood Oil China

Olejek Goździkowy

Clove Bud Oil

Cedarwood Oil Himalaya

Olejek Goździkowy

Clove Oil

Cedarwood Oil USA
Hops Oil

Olejek Czosnkowy

Garlic Oil

Olejek Davana

Davana Oil

Olejek Drzewa Herbacianego

Tea Tree Oil

Olejek Drzewa Jałowca
Olejek Drzewa Sandałowego
Olejek Drzewa Sandałowego Indie
Olejek Elemi
Olejek Eukaliptusowy Chiny

cortexchemicals.com

Juniper Wood Oil
Amyris Oil Sandalwood
Sandalwood Oil India
Elemi Oil
Eucalyptus Oil China 80 | 85%

Angelica Root Oil

Olejek Lawandynowy abrialis
Francja

Lavandin Oil abrialis France

Olejek Lawandynowy grosso
Francja

Lavandin Oil grosso France

Juniperberry Oil

Olejek Lawandynowy super
Francja

Lavandin Oil super France

Olejek Jagód Jałowca extra

Juniperberry Oil extra

Olejek Lawendowy Bułgarski

Lavender Oil Bulgarian

Olejek Jodły Srebrnej Silver

Fir Cone Oil

Cinnamon Oil 40 | 50%

Blood Orange Oil

Cinnamon Bark Oil 65 | 75%

Yarrow Oil blue

Olejek Cynamonowy

Olejek Czerwonej Pomarańczy

Olejek Korzenia Arcydzięgla

Fennel Oil sweet

Lovage Root Oil

Citronella Oil Java

Lemon Oil Italy

Olejek Kory Cynamonu

Coriander Oil Russia

Olejek Krwawnikowy niebieski

Olejek Citronella Jawa

Olejek Cytrynowy Włochy

Olejek Kopru Włoskiego Słodki

Olejek Korzenia Lubczyku

Ginger Oil India

Lemon Oil Messina

Olejek Kolendry Rosja

Caraway Oil
Helichrysum Oil

Grapefruit Oil
Ysopöl (Hysopöl)

Olejek Cytrynowy Messina

Olejek Kocanki

Clove Oil extra

Olejek Imbirowy Indie

Cypress Oil France

Olejek Kminkowy

Cassia Oil China

Olejek Grejpfrutowy
Olejek Hyzopowy

Olejek Cyprysowy Francja

Olejek Kasjowy Chiny

RODZAJ

Olejek Goździkowy extra

Citronella Oil China

Olejek Citronella Chiny

PRODUKT

Olejek Imbirowy Sri Lanka
Olejek Jagodlinowy
Olejek Jagód Jałowca

Ginger Oil Sri Lanka
Cananga Oil

Olejek z Igieł Jodły

Fir Needle Oil

Olejek Kadzidłowy
Olibanum Indie

Olibanum Oil India

Olejek Kadzidłowy
Olibanum Somalia

Olibanum Oil Somalia

Olejek Kajeputowy
Olejek Kamforowy jasny
Olejek Kanuka
Olejek Kardamonowy

Cajeput Oil
Camphor Oil bright

Olejek Lawendowy Francja
Mailette

Lavender Oil France Mailette

Olejek Lawendowy Francja
tradycyjny Traditionelle

Lavender Oil France

Olejek Lawendowy Rosyjski

Lavender Oil Russian

Olejek Limonkowy destylowany

Lime Oil distilled

Olejek Limonkowy tłoczony

Lime Oil pressed

Olejek Liści Cynamonu

Cinnamon Leaf Oil

Kanuka Oil

Olejek Liści Ho (Kamfory)

Ho Oil (Ho-Scho-Oil)

Cardamom Oil

Olejek Liścia Laurowego

Laurel Leaf Oil
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Olejki eteryczne

PRODUKT
Olejek Liścia Laurowego

RODZAJ
St.Thomas Bay Oil

Olejek Majerankowy

Marjoram Oil

Olejek Mandarynkowy

Tangerine Oil

Olejek Mandarynkowy zielony
Włochy
Olejek Mandarynkowy zielony
Włochy
Olejek Manuka
Olejek Melisy indicum

Mandarin Oil green Italy
Mandarin Oil red Italy
Manuka Oil
Melissa Oil indicum

Olejek Melisy officinalis

Melissa Oil officinalis

Olejek Miętowy Chiny

Cornmint Oil China

Olejek Miętowy Chiny

Cornmint Oil China rectified

Olejek Miętowy Chiny

Spearmint Oil China

Olejek Miętowy Indie

Cornmint Oil India rectified

Olejek Miętowy Japonia
Olejek Miętowy USA

Cornmint Oil Blend Japan
Spearmint Oil USA

PRODUKT
Olejek Petitgrain Ameryka Łacińska
Olejek Pieprzu Czarnego Indie
Olejek Piołunowy
Olejek Pomarańczowy extra słodki
Olejek Pomarańczowy gorzki
Włochy

RODZAJ
Petitgrain Oil Latin America
Pepper Oil black India
Wormwood Oil
Orange Oil extra sweet
Orange Oil bitter Italy

Olejek Pomarańczowy słodki
Brazylia

Orange Oil sweet Brasil

Olejek Pomarańczowy słodki USA

Orange Oil sweet USA

Olejek Pomarańczowy słodki
Włochy

Orange Oil sweet Italy

Olejek Rozmarynowy Hiszpania
Olejek Rozmarynowy Tunezja
Olejek Różany Bułgaria
Olejek Różany Turcja
Olejek z Drzewa Różanego Indie

Rosemary Oil Spain

PRODUKT
Olejek z Sosny Górskiej Tyrol

Spike Oil Spain

Olejek Szałwiowy

Clary Sage Oil

Olejek Szałwiowy Dalmacja

Sage Oil Dalmatia min. 30%

Olejek Szałwiowy Dalmacja min. 25%

Sage Oil Dalmatia min. 25%

Olejek Szałwiowy Hiszpania
Olejek Tatarakowy Indie

Turpentine Oil Portugal

Olejek Trawy Cytrynowej Chiny

Lemongras Oil China

Olejek Trawy Cytrynowej Koczin

Lemongrass Oil Cochin

Olejek Tujowy
Olejek Tymiankowy

Thyme Oil (ex Thymus serpyllum)

Rose Oil Bulgaria

Olejek Tymiankowy

Thyme Oil (ex Thymus vulgaris)

Rose Oil Turkey

Olejek Werbenowy

Verbena Oil

Rosewood Oil India

Olejek Werbeny Egzotycznej

Olejek Rumiankowy dziki

Chamomile Oil wild

Olejek Mięty Pieprzowej USA

Peppermint Oil USA

Olejek Rumiankowy niebieski

Chamomile Oil blue

Olejek Wintergreen Chiny

Olejek Mirtowy

Myrtle Oil

Olejek Sosnowy Scotch

Chamomile Oil Roman
Pine Oil

Olejek Ylang-Ylang Komory
Olejek z Bylicy

Neroli Oil

Olejek Sosny Limby

Olejek Niaouli

Niaouli Oil

Olejek z Igieł Sosny Chiny

Pine Needle Oil China

Olejek z Liści Ziela Angielskiego

Olejek z Igieł Sosny Syberia

Pine Needle Oil Siberia

Olejek z Mirry

Olejek Paczulowy
Olejek Palmarosa Indie

cortexchemicals.com

Origanum Oil
Patchouli Oil
Palmarosa Oil India

Olejek z Igieł Sosny Wschodnia Azja
Olejek z Sosny Górskiej

Pinus Cembra Oil

Olejek Ylang-Ylang II

Olejek Neroli
Olejek Oregano

Thuja Oil

Rosemary Oil Tunesia

Peppermint Oil India

Olejek Rumiankowy Rzymski

Sage Oil Spain
Calamus Oil India

Olejek Terpentynowy Portugalia

Olejek Mięty Pieprzowej Indie

Peppermint Oil Italy

Mountain Pine Oil Tirol

Olejek Spike Hiszpania

Olejek Wetiwerowy

Olejek Mięty Pieprzowej Włochy

RODZAJ

Litsea Cubeba Oil
Vetiver Oil Java
Wintergreen Oil China
Ylang-Ylang Oil II
Ylang-Ylang Oil Comoren
Mugwort Oil
Pimento Leaf Oil
Myrrh Oil

Pine Needle Oil East Asia

Olejek z Nasion Marchwii

Carrot Seed Oil

Mountain Pine Oil

Olejek z Nasion Pietruszki

Parsley Seed Oil
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Zapachowe mieszaniny olejków eterycznych

PRODUKT

PRODUKT

PRODUKT

GARDENIA Essential Oil Mixture GARDENIA

Autumn

Melody of Love

JAŚMIN Essential Oil Mixture JASMIN

Christmas Dream

Relax

LOTOS Essential Oil Mixture LOTUS

Cold

Seven At One Blow

NAGIETEK Essential Oil Mixture MARIGOLD

Concentration

Spekulatius

Erotica

Spicy Magic

Flirt

Spring

Fresh Forest

Stimulating | Reviving

NEROLI Essential Oil Mixture NEROLI
RÓŻA Essential Oil Mixture ROSE
FIOŁEK Essential Oil Mixture VIOLET
Advent

Good Mood

Summer

Anti Smoke

Harmony

Winter

Anti Snore (water-soluble)

Hay Flower

Winter Evening

Anti Stress

Meditation

Winter Fairy Tale
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Notatki
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Notatki
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