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INFORMACJA PRASOWA
NATURALNE KOSMETYKI MACROVITA
Pokochaj naturę! Ona już Cię kocha!
Okazuje się, że w dzisiejszych czasach naturalność nie jest już niczym oczywistym i staje się
coraz bardziej pożądana. Dotyczy to nie tylko produktów spożywczych, ale również
kosmetyków. Przeciętny użytkownik kremu do twarzy, jeśli w ogóle go stosuje, nie zdaje
sobie sprawy ile sztucznych i potencjalnie szkodliwych substancji zawiera jego krem. Nie zna
również działania pochodnych ropy naftowej, które stanowią bazę jego ulubionego
kosmetyku. Nie wie jak wiele z nich może być powodem chorób i reakcji alergicznych. Część
firm kosmetycznych powoli rezygnuje ze stosowania w kosmetykach parabenów, czyniąc
z tego główny atut preparatu. Ale nie tylko parabeny stanowią składnik niepożądany.
Dlatego zdecydowaliśmy się na wprowadzenie na rynek polski naturalnych kosmetyków
MACROVITA. W odróżnieniu od innych kosmetyków, dzięki realizacji pionierskiego projektu
„zastąpienia parabenów składnikami pochodzenia roślinnego” żaden z produktów
MACROVITA nie zawiera parabenów, tj. chemicznych konserwantów. Kosmetyki MACROVITA
są ponadto wolne od olejów mineralnych (pochodne ropy naftowej), wazeliny, glikolu
propylenowego i genetycznie zmodyfikowanych ekstraktów roślinnych (GMO FREE). Ich
skład jest przyjazny dla środowiska i nigdy nie był testowany na zwierzętach. W trosce
o delikatną skórę głowy, szampony MACROVITA są wolne od sztucznych detergentów
spieniających - SLS oraz SLES.
Podstawowym składnikiem używanym w kosmetykach MACROVITA jest oliwa z oliwek –
od wieków doceniana za zadziwiająco pozytywny wpływ na ludzką skórę. Gromadzona w
ciągu upływu wieków wiedza o wyjątkowych właściwościach kosmetycznych oliwek stała się
w naszych czasach faktem naukowym. Oliwa z oliwek zawiera bogactwo witamin A, B, C, D,
E, F czy K, związków mineralnych, jak fosfor, potas i żelazo, naturalnych przeciwutleniaczy,
polifenoli i jednonienasyconych kwasów tłuszczowych. Dzięki temu wyciąg z oliwek okazał
się skutecznym składnikiem wysokiej jakości produktów kosmetycznych o zadziwiająco
pozytywnym wpływie na ludzką skórę.

Co istotne, oliwa z oliwek pochodząca z Grecji uznawana jest po dziś dzień za najlepszą na
świecie, a z niej właśnie wytwarzane są kosmetyki MACROVITA. Cenne składniki oliwy
z oliwek działają intensywnie jako przeciwutleniacz, pobudzają komórki, mają właściwości
przeciwzapalne, ściągające i nawilżające. Ich dobroczynny wpływ skutkuje widoczną poprawą
wyglądu cery i zdecydowanie opóźnia procesy starzenia skóry.
Składniki kosmetyków MACROVITA pochodzą z kontrolowanych upraw organicznych
i wyróżniają się wysoką skutecznością potwierdzoną badaniami. Można wśród nich znaleźć
wyciąg z aloesu, bawełnę, masło shea, olej awokado, olej arganowy, czerwone winogrona,
proteiny ryżu, ekstrakty z czarnego owsa czy bardziej wyszukane składniki jak olej cupuacu
(silne działanie regenerujące komórki skóry), lilie wodne, wyciąg z pereł i ponad 200 innych
składników naturalnych. To wyjątkowe bogactwo roślinnych składników aktywnych służących
naszej skórze. MACROVITA jest również specjalistą w zakresie Apiterapii, czyli leczenia
naturalnymi produktami pozyskanymi z pracy pszczół, np. odżywczym mleczkiem pszczelim,
propolisem i miodem. Dlatego w składzie niektórych kosmetyków MACROVITA znajdziemy
również te składniki.
To sprawia, że naturalne kosmetyki MACROVITA intensywnie pobudzają komórki skóry, mają
działanie przeciwzapalne, przeciwbakteryjne oraz ściągające, a przede wszystkim skutecznie
nawilżają. Silne właściwości przeciwutleniające oznaczają, że składniki kosmetyków
przeciwdziałają powstawaniu lub uczestniczą w niszczeniu wolnych rodników - związków
odpowiadających za starzenie się komórek oraz powstawanie procesów chorobowych.
Kosmetyki MACROVITA są dostępne w Grecji już od 1984 roku. Są dystrybuowane w sieci
ponad 2500 aptek oraz w najlepszych sklepach z ekologiczną żywnością i kosmetykami.
Od ponad 10 lat MACROVITA systematycznie buduje nowy, globalny wizerunek. Starania
firmy skupiają się na dalszym doskonaleniu produktów i estetyki ich opakowań w celu
zaspokojenia potrzeb najbardziej wymagających Klientów wywodzących się z różnych kultur
i narodowości. Rezultaty tych starań są szybko zauważalne. MACROVITA jest obecna na wielu
światowych rynkach, np. USA, Australii, Niemiec, Włoch, Szwajcarii, Czech, Cypru, Rosji,
Wielkiej Brytanii, a teraz również w Polsce.
MultiPerfumeria.pl, znana z oferowania oryginalnych perfum w korzystnej cenie,
wprowadziła na rynek Polski całą serię kosmetyków MACROVITA. Dostępne są zatem
skuteczne kremy z ekstraktem z oliwek i mleczkiem pszczelim, kosmetyki SPA z lilią wodną
i wyciągiem z pereł, rewitalizująca seria z proteinami ryżu, olejem cupuacu i koenzymem
Q10, bogate w guaranę i komórki macierzyste preparaty wyszczuplające czy niwelujące
cellulit, a także przeciwzmarszczkowe kremy z retinolem wzbogacone nienasyconymi
kwasami tłuszczowymi Omega 3 i Omega 6.
Dostępne są również szampony bez detergentów, za to bogate w ekstrakty z czerwonych
winogron, zmysłowe żele pod prysznic z wyciągiem z bluszczu czy uchodzące za bestseller masła do ciała w 9 zniewalających zapachach (papaya, wanilia, sensual). Mężczyźni odkryją
w kosmetykach MACROVITA pielęgnację na bazie ekstraktów z bawełny i chmielu.

MACROVITA oferuje również esencję kosmetyków, czyli kilkanaście olejki kosmetycznych,
np. arganowy (tzw. „eliksir młodości”), olej makadamia, olej ze słodkich bio-migdałów
(ujędrnia i odżywia), bio-laurowy (działanie przeciwzapalne) lub rycynowy (wzmacnia włosy),
bio-jojoba (nawilża skórę, zapewnia zdrowe włosy). Olejki są wytwarzane poprzez tłoczenie
na zimno, dzięki czemu zachowują najcenniejsze właściwości roślin.
Kosmetyki MACROVITA są dostępne m.in. w najlepszych aptekach. Wygodnym sposobem jest zakup
w sklepach internetowych, np. pod adresem www.multiperfumeria.pl. Dzięki temu zapewnimy sobie
wysyłkę w ciągu 24 godzin i dostawę kosmetyków pod wskazany adres – do domu lub biura.

***
MultiPerfumeria.pl
jest
perfumerią
internetową
dostępną
pod
adresem
http://www.multiperfumeria.pl. W ofercie firmy znajdują się oryginalne perfumy i wody toaletowe
światowych marek. Serwis sklepu pozwala na realizację udanych i bezpiecznych zakupów w
Internecie. O etapach realizacji zamówienia Klient jest informowany na bieżąco - poprzez bezpłatne
wiadomości SMS oraz e-mail. Wszystkie przesyłki kurierskie lub pocztowe są ubezpieczone. Jakość
usług firmy została doceniona – MultiPerfumeria.pl jako pierwsza w Polsce perfumeria internetowa
została wyróżniona Znakiem Jakości Q.
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