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Piękno to moc. Kobiety poszukiwały sposobów na utrzymanie pięknego wyglądu zewnętrznego od 
najdawniejszych czasów. Jednym z najnowszych i najbardziej dobroczynnych sposobów na 
zachowanie piękna jest działanie od wewnątrz … picie uczyni cię przepiękną! 

Mintel podaje, że liczba napojów funkcjonalnych na rynku stale wzrasta, ponieważ konsumenci 
stają się coraz bardziej świadomi i otwarci na kupowanie napojów, które niosą ze sobą zdrowotne 
korzyści. Jednym z najszybciej rozwijających się sektorów w przemyśle spożywczym jest ten 
obejmujący funkcjonalną żywność i napoje. Ludzie poszukują łatwych do picia produktów, które 
mają korzystny wpływ na zdrowie i są ukierunkowane na wszystkie grupy wiekowe. Idea 
wspomagania i utrzymania piękna poprzez picie odpowiednich napojów systematycznie się 
rozwija, a rynek w Stanach Zjednoczonych stanowi dopiero wierzchołek góry lodowej. 

Wspomagany naszą pokaźną listą funkcjonalnych składników, nasz zespół ekspertów sprawia, że 
pozostanie piękną staje się bardziej smakowite niż kiedykolwiek wcześniej. 

 

Biotyna: witamina ta produkuje keratynę, wspomagając w ten sposób zapobieganie 
wypadaniu włosów i ich siwienie.

Kolagen: zmniejsza powstawanie cellulitu, poprawia nawyki snu, spłyca 
zmarszczki i bruzdy, wygładza i chroni skórę zewnętrzną. 

Elastyna: to proteina znajdująca się w skórze o tkance naszego ciała. Pomaga 
w utrzymaniu elastyczności i napięcia skóry, zapewniając powrót do poprzedniego 
stanu w przypadku naciągnięcia skóry.

Ferula Foetida (zapaliczka cuchnąca): korzeń rośliny pochodzącej ze 
Środkowego Wschodu, który jest nieprawdopodobnym środkiem wybielającym; 
skuteczny w hamowaniu produkcji melaniny.

Goji: ta pełna odżywczych składników pokarmowych wilcza jagoda jest stosowana 
ze względu na jej różnorodne działanie przeciw starzeniu się, ponieważ jest bogata 
w przeciwutleniacze, szczególnie karotenoidy, w tym beta-karoten i zeaksantynę. 

Jicama (kłębian kątowaty): chrupkie bulwiaste warzywo, które wspomaga procesy 
komórkowe, co prowadzi do większej elastyczności skóry.

Luteina: wspaniała dla zdrowia oczu, nawodnienia i elastyczności skóry.

Phloretin (floretyna): molekuł ten ma zdolność zwalczania szczególnie szerokiej 
gamy wolnych rodników, jednocześnie wzmacniając obronną rolę witaminy C, 
zmniejszając przebarwienia i zapobiegając utracie kolagenu. 

Placentol: zwiększa dopływ krwi, a tym samym tlenu do komórek skóry, co 
powoduje bardziej odżywczą wymianę, a co za tym idzie, zdrowszą skórę.  

· Borówka amerykańska, jagoda acai
· Lawenda cytrusowa
· Ogórek
· Lawenda czekoladowa 
· Winogrono, jagoda acai
· Winogrono, czarny bez
· Hibiscus, jagoda acai
· Biała herbata spadziowa – liczi
· Herbata miód, lawenda
· Lemoniada lawendowa
· Krople lawenda cytryna
· Mięta lawendowa
· Lemoniada z różą
· Herbata cytryna eukaliptus
· Trawa cytrynowa
· Limonka, jagoda acai
· Pomarańcza mandarynkowa & miód jaśmin
· Herbata korzenna chai
· Słodka pomarańcza z rozmarynem
· Wanilia migdał
· Wanilia róża 


