NEOPLANT NATUR KOZMETIKAI TERMÉKCSALÁD
A NEOPLANT natúrkozmetikumok szabadalmaztatott, védjegyzett, a Neo- Plant Kutató Fejlesztő Kft által
kifejlesztett magyar termékek. A NEOPLANT termékek bőrproblémák esetén segítenek a bőr állapotának
javításában, a bőr normális anyagcsere-folyamatainak szabályozásában. A NEOPLANT kozmetikumok
használata után megszűnnek a kellemetlen bőresztétikai problémák, a bőr visszanyeri rugalmasságát és
vízháztartására is pozitívan hat. Segít az olyan problémák esetén, mint a pikkelyesen hámló bőr, száraz,
pattanásos bőr, gyulladások, fekélyek. Kozmetikumként való használatát ajánljuk pikkelysömör, ekcéma és
gyulladásos bőr problémák esetén.
A NEOPLANT termékcsalád előnye más termékekkel szemben, hogy kizárólag természetes, antibiotikus,
regeneráló hatású, sebgyógyulást elősegítő természetes növényi hatóanyagokat tartalmaznak, káros
mellékhatással nem rendelkeznek és mindkét nem egyaránt használhatja őket. További előnyként említjük, hogy
szinezék és illatanyag mentesek, a felhasználók a többi hasonló termékhez képest olcsóbban hozzájuthatnak,
korlátlan ideig használhatják.
A NEOPLANT termékek az alábbi cimen rendelhetőek meg
web: neoplant.org,pikkelysomor-ekcema-korpa.hu
telefon:36-20-442-3059,36-1786-7854
email: neoplant.kft@upcmail.hu
skype:dpkati1
facebook:Neo Plant ,neoplant natur termékek
Termékeink :
NEOPLANT natur bőrregeneráló hidratáló krém
NEOPLANT arcszesz
NEOPLANT sampon
NEOPLANT hajszesz

NEOPLANT NATÚR BŐRREGENERÁLÓ HIDRATÁLÓ KRÉM
Mindkét nem részére
Színezék és illatanyag mentes

A NEOPLANT bőrápoló krém magas karotin, C-vitamin, klorofil és növényi hatóanyag tartalma miatt
bőrfiatalító és regeneráló hatással rendelkezik.
A készítmény nem tartalmaz színezéket és illatanyagot, kizárólag természetes növényi hatóanyagokat,
gyógynövény kivonatot tartalmaz, paraben és kőolaj származék mentes.
A Neoplant natúr krém használata gyulladt száraz, hámló bőrproblémáknál látványos javulást eredményez.
Használata során a bőr kisimul, visszanyeri rugalmasságát, nedvességtartalmát. A gyulladások, viszketések
megszűnnek, a regenerálódási folyamatok felgyorsulnak
A Neoplant termékek alkalmazásakor hámosodás indul el, a sebgyógyulás folyamata felgyorsul, a seb beheged.
Bőrnyugtató, regeneráló hatása miatt irritált bőrfelület kezelésére is használható. Kozmetikumként való
használatát pikkelysömör és ekcéma gyulladásos bőrproblémák esetén mindkét nem részére ajánljuk. Magyar
szabadalom alapján készült.
ÖSSZETÉTEL: INCI: Aqua, Plantago Lanceolata Leaf Extract&Alcohol, Olus Oil, Cetearyl Alcohol,
Polysorbate 60, Persea Gratissima Oil, Butyrospermum Parkii Butter, Isopropyl Myristate, Theobroma Cacao
Seed Butter, Tocopherol&Beta-Sitosterol&Squalene, Phenoxyethanol, Caprylyl Glycol&Glycol
.
A készítmény bőrregeneráló hatású természetes növényi hatóanyagokat tartalmaz. Színezék és illatanyag
mentes. Külsőleg tiszta bőrfelületre kenve használandó. Száraz hűvös helyen tartandó Természetes natúr
kozmetikum. Minőségét megőrzi 24 hónapig. Magyar szabadalom alapján készült.
- bruttó súlya 68 gr (dobozzal együtt)
- nettó súlya:50g
- Engedély szám:OÉTI: 5533/1999, 2988/2005.
- CPNP EU eng szám:1546845
- gyártástól számított lejárat :24 hónap.

NEOPLANT ARCSZESZ
Mindkét nem részére
Szinezék és illatanyag mentes

Népgyógyászati tapasztalatok és a szakirodalmi adatok állítják, hogy a termékben felhasznált gyógynövénynek
természetes antibiotikus, vérzéscsillapító és sebgyógyulást elősegítő hatásai vannak.
A gyulladt, mitesszeres, pattanásos bőrt tisztítsuk meg NEOPLANT arcszesszel. Vérzéscsillapító sebgyógyulást
elősegítő hatása miatt használjuk borotválkozás után és hámló, pikkelyes, sérült, száraz bőr esetén.
Kozmetikumként való használatát pikkelysömör ekcéma és gyulladásos bőrproblémák esetén ajánljuk.
AJÁNLÁS: A NEOPLANT arcszesz használata után az érintett bőr felületét kenjük be NEOPLANT
bőrregeneráló hidratáló kozmetikummal.
ÖSSZETEVŐK: Aqua dest. Plantaginis tinctura, Propilénglikolum, Sorbitum, Acid. lacticum, Tween 20, Aeth
citri, Aeth Lavandulae, Isopropyl, Metilparahydroxi benzoicum.
- kiszerelése: 100 ml
- Engedély szám:OÉTI: 2371/2006
- CPNP EU eng szám:1546848
- Nettó súlya 100 gr
- gyártástól számított relatív lejárat: 24 hónap

NEOPLANT SAMPON
mindkét nem részére
Színezék és illatanyag mentes

Fedezze fel az új kímélő hatású NEOPLANT sampont, mely a vízesés erejével tisztít, és selymes
fényt kölcsönöz a hajnak. Egyedülálló, komplex hatóanyagai segítenek fenntartani a haj
természetes vízháztartását, egészséges anyagcseréjét, tisztító hatása és korpásodás elleni hatása
van. Használatát ajánljuk hajhullás esetén. Különösen hámló, pikkelyes, korpás fejbőr esetén
javasoljuk használatát. Népgyógyászati tapasztalatok és a szakirodalmi adatok állítják, hogy a
felhasznált gyógynövénynek természetes antibiotikus, vérzéscsillapító és sebgyógyulást elősegítő
hatásai vannak. Kozmetikumként való használatát pikkelysömörös, ekcémás, korpás gyulladásos
fejbőr és hajhullás mindkét nem részére ajánljuk.
A NEOPLANT samponnal kétszer mossuk meg hajunkat. Az első mosásnál a sampont 5-10 percig
hagyjuk a fejbőrön.
AJÁNLÁS: A NEOPLANT samponnal való hajmosás előtt használjuk a NEOPLANT hajszeszt
fejbőrünk ápolására.
ÖSSZETEVŐK: Aqua Destillata, Plantaginis tinctura, Sodium Laureth Sulfate, Propylene Glycol,
Cocamidopropyl Betain, PEG-4, Rapeseed amide, Glycerine, Panthenol, Olea Europaea, Lauroyl
Chloride, Glyceril Stearat Ceteh 20, Stearic Acid, Cocos Nucifera, Cetearyl Alcohol, Zea Mays Oil,
Isopropyl Miristate, Cera Lanae, Paraffinum Liquidum, Polysorbat 20, Acidum Citricum,
Methylparaben, Sodium Chloride, Butyl Hydroxy Toluol, Phenoxyethanol and Propyl-, EthylMethylparaben.
- kiszerelése: 200 ml
- Engedély szám:OÉTI: 2371/2006
-CPNP EU eng sz : 1546843
-Nettó súlya: 200 gr-gyártástól számított lejárat: 24 hónap

NEOPLANT HAJSZESZ
Mindkét nem részére
Színezék és illatanyag mentes

Népgyógyászati tapasztalatok és a szakirodalmi adatok állítják, hogy a termékben felhasznált gyógynövénynek
természetes antibiotikus, vérzéscsillapító és sebgyógyulást elősegítő hatásai vannak.A NEOPLANT hajszesz a
fejbőr gyulladásos folyamatait lassítja, megakadályozza. Vérzéscsillapító és sebgyógyulást elősegítő hatása miatt
használjuk fokozottan pikkelyesen hámló, sérült, száraz fejbőr esetén. Kozmetikumként való használatát
pikkelysömör ekcéma, gyulladásos bőrproblémák, hajhullás és korpásodás esetén mindkét nem részére
ajánljuk.A hajszeszt a NEOPLANT samponnal megmosott fejbőrbe alaposan masszírozzuk be, majd 10- 20 perc
múlva öblítsük le a fejbőrt vízzel. Ezután hajunkat NEOPLANT samponnal ismét mossuk meg.
AJÁNLÁS: Fejbőrünk NEOPLANT hajszesszel való kezelése után használjunk NEOPLANT sampont.
ÖSSZETEVŐK: Aqua dest., Plantagiinis Tinctura, Menthol, Acid. lacticum, Propilénglikolum, Isopropyl,
Metilparahydroxi benzoicum.
- kiszerelése: 100 ml
- Engedély szám:OÉTI: 2371/2006 CPNP EU eng sz 1546850
- nettó súlya:100 gr
- gyártástól számított relatív lejárat: 24 hónap

