
קוסמטיקה ממקור צמחי או אורגני 
למראה עור בריא ורענן, 

להזנה ולטיפול בסימני הגיל

YOU 
ARE 

NATURE.



פיתוח המוצרים: נעשה בשיתוף פעולה בין רופאים ורוקחים.

מקור חומרי הגלם: Weleda מגדלת רבים מהצמחים המשמשים במגוון המוצרים 
ייחודית של חקלאות אורגנית ביו דינמית, ללא  בעצמה. הצמחים גדלים בטכניקה 
מסיבות  מסויימים,  צמחים  לגדל  ניתן  ולא  במידה  למעשה,  כימיקלים.  וללא  ריסוס 
כמו אקלים או שטח דרוש, הצמחים נרכשים ממגדלים אורגנים מורשים. כך למשל 
ורדים ורימונים ממזרח טורקיה, אגוזי ארגן ממרוקו, זרעי שומשום ממקסיקו ולימונים 
מאיטליה וארגנטינה. בשל קריטריונים נוקשים אלו, זכתה Weleda בהכרת ארגון 
Demeter העולמי, ארגון הגג הבינלאומי למגדלים אורגנים ביו דינמיים, הקרוי על 

שמה של אלת החקלאות במיתולוגיה היוונית.

סינטטיים.  משמרים  בחומרים  משתמשת  אינה   Weleda משמרים:  חומרים 
יציבותם של המוצרים נשמרת הודות לשימוש בשיטות חלופיות, לדוגמא, תכולה 
מסויימת של אלכוהול במוצר מסייעת בשמירה על יציבות המוצר כמו גם שימוש 

בשמנים אתריים טהורים.

חומרי טעם וריח: Weleda אינה משתמשת בחומרי ארומה וריח סינטטיים. ניחוח 
המוצרים מקורו בתערובות מדודות של שמנים אתריים טהורים.

גנטית.  בהנדסה  שיוצרו  בחומרים  משתמשת  אינה   Weleda גנטית:  הנדסה 
הנוקשים  בקריטריונים  עומדים  אינם  אך  יותר  זולים  רוב  פי  על  הם  אלה  חומרים 

שקבעה לעצמה החברה.

בקרת איכות: בדיקות קפדניות של כל חומרי הגלם לפי תקנים רוקחיים מחמירים, 
בקרת איכות בזמן הייצור ובדיקות מעבדה סופיות, מבטיחות מוצר מוגמר מהאיכות 

הגבוהה ביותר.

 Natrue תקן  את  נושאת   Weleda של  הטיפוח  מוצרי  סדרת 
היוקרתי למוצרי טיפוח המכילים מרכיבים ממקור צמחי או אורגני. 

בהם  המחמירות  והדרישות  הגבוהים  הסטנדרטים  על  מעיד  התקן  תו 
עומדים כלל חומרי הגלם ותהליכי הייצור של מוצרי Weleda והוא מהווה 

חותמת איכות ראשונה במעלה. 
www.natrue.org :למידע נוסף בקרו באתר

WELEDA העקרונות המנחים של חברת

 Natrue מוצרי הטיפוח שלנו בפיקוח תקן

עקרונות  בסיס  על  גלם  חומרי  לגידול  פרוייקטים  מקיימת   Weleda הוגן:  סחר 
הסחר ההוגן, הרבה לפני שהמילה "סחר הוגן" הפכה לאופנה. בתהליך הפיתוח 
והחקלאים על  ישירות מול המגדלים  Weleda פועלת  של מקורות חומרי הגלם, 
במסגרת  מתווכים.  ללא  מראש  המוסכמים  ומחירים  טווח  ארוכי  הסכמים  בסיס 
הגידול  אופן  ואת  הקרקע  את  להסב  לחקלאים  מסייעת   Weleda הפרוייקטים 
בהתאם לעקרונות החקלאות האורגנית. ורדים ורימונים ממזרח טורקיה, אגוזי ארגן 
ממרוקו, זרעי שומשום ממקסיקו ולימונים מאיטליה וארגנטינה. אלה הם רק חלק 
העולם,  ברחבי    Weleda עם  פעולה  בשיתוף  הפועלים  הפרוייקטים  ממגוון  קטן 

לצורך גידול חומרי גלם ממקור אורגני ביו –דינמי.
בגנים  צמחים  של  רבים  מינים  מגדלת   Weleda ביו-דינמית:  אורגנית  חקלאות 
פרטיים, הגדולים מסוגם באירופה, ליד העיירה שווביש גמונד שבגרמניה. הצמחים 
וביניהם 36,000 דונם  ביו-דינמית  ייחודית של חקלאות אורגנית  גדלים בטכניקה 

של פרחי קלנדולה אורגנית בשנה. 
טביעת אצבע אקולוגית: Weleda פועלת להקטנת טביעת האצבע האקולוגית 
בתהליכי   Co2 של  הפליטה  הקטנת  מתחדשות,  לאנרגיות  מעבר  ע"י  שלה, 
בסיס  על  המשרדים  וחדרי  היצור  מתקני  ובניית  המוצרים,  של  והאריזה  ההובלה 

עקרונות האדריכלות האקולוגית. 

אריזות: חומרי האריזה מופקים מחומרים ממוחזרים או כאלה הניתנים למיחזור בקלות. 
למיחזור.  הניתנות  אלומיניום  ושפורפרות  כהה  זכוכית  בבקבוקי  שימוש  לדוגמא: 
על  המפקח  העולמי,   FSC ארגון  שבפיקוח  ובקרטון  בנייר  שימוש  עושה   Weleda

כריתת היערות העולמית ומונע ניצול יתר של משאבי הטבע. 
ניסויים בבעלי חיים: מוצרי Weleda וכן מרכיביהם לא נוסו על בעלי חיים.

כבוד ואחריות לאדם ולסביבה



התכונות של עור הפנים, כמו גם הצרכים שלו משתנים עם הזמן. סדרת הטיפוח 
לעור הפנים של Weleda, נועדה לענות על הצרכים הספציפיים של עור הפנים 
המרכיבים  בחירת  לאיזון.  להגיע  העור  את  ולעודד  לתמוך  ובמטרה  גיל  בכל 
בקפידה  נעשתה  אורגני,  מגידול  צמחים  ותמציות  צמחיים  שמנים  כדוגמת 
במטרה להתאים את תכונותיהם לצרכי העור, בהרכב הנכון ובמינון הנכון. סדרת 
השקד נבדקה במחקרים דרמטולוגים ונמצאה יעילה בהרגעת עור רגיש, סדרת 
ורד הבר מיועדת לטשטוש קמטים ראשונים, סדרת הרימון תסייע במיצוק עור 

הפנים ואילו סדרת נר הלילה תתרום להתחדשותו של עור בוגר. 

עיקרי המעניק לה את שמה.  כל אחת מסדרות המוצרים מבוססת על מרכיב 
המרכיב העיקרי נבחר לא רק על פי יכולתו להזין ולהיטיב עם העור, אלא גם על 

פי התאמתו הספציפית לתהליך העובר על העור לאורך שלבי החיים השונים. 

מוצרי Weleda הם בפיקוח תקן Natrue למוצרי טיפוח

המכילים מרכיבים ממקור צמחי או אורגני. 

עור רגיש
סדרת השקד
לטיפוח ולניקוי

טיפוח עור בסיסי
ניקוי

הסדרה לעור 
הנוטה לפצעונים 

סדרת 
הרימונים

סדרת 
נר הלילה

סדרת 
ורד הבר

סדרת 
האיריס

הסדרות לטיפוח עור הפנים

כל גיל וה-WELEDA שלו

טיפוח עור הפנים



קצף לניקוי עור הפנים  
ניקוי עמוק לעור פנים רגיל עד מעורב  

Gentle Cleansing Foam
מנקה את העור ביסודיות ומסיר 

לכלוך ועודפי איפור עם תמצית    
עלי הממליס.

מסיר עודפי שומן ושומר על רמת 
הלחות של העור.

מי פנים לניקוי ואיזון  
ניקוי וכיווץ עדין של הנקבוביות

             Refining Toner
יש להשתמש במי הפנים לאחר 

ניקוי העור בעזרת חלב פנים 
לצורך כיווץ עדין של נקבוביות 

העור.  
מסייע לטיהור ואיזון העור עם 

תמצית עלי ורד הבר.

חלב מי פנים 2 ב-1 
ניקוי עמוק לעור פנים 

רגיל עד מעורב 
One Step Cleanser and Toner

מבוסס על תערובת עדינה 
המכילה תמצית עלי הממליס 

ותמצית שורש איריס, לניקוי עמוק 
של העור, כיווץ הנקבוביות ואיזון 

העור. 
לא מייבש את 
העור. משמש 

כבסיס לטיפוח עם 
אחת הסדרות של 

וולדה.

סדרת המוצרים לניקוי עור הפנים

חלב פנים לניקוי ואיזון  
ניקוי עמוק לעור פנים יבש

Gentle Cleansing Milk
מנקה את העור, מונע יובש ומסייע 

באיזון העור עם תמצית שורש האיריס 
ותמצית עלי הממליס.

מזין את העור עם תערובת עדינה של 
שמן שומשום טהור ושמן חוחובה.

סדרת המוצרים לניקוי עור הפנים
הבסיס לטיפוח נכון ולמראה בריא

כיוון שהעור שלנו אינו מסוגל לסלק את כל חומרי הפסולת המצטברים 
עליו בעצמו, ניקוי מדי יום הוא הבסיס לטיפוח נכון ויעיל של עור הפנים. 
Weleda מבוססת על מרכיבים ממקור  לעור הפנים של  הניקוי  סדרת 
ליובש. סדרת  לגרום  נקבוביות העור מבלי  צמחי, המיועדים לנקות את 
המוצרים מנקה, מטפחת ומתאימה לכל סוגי העור ומהווה כבסיס לטיפוח 
בעזרת אחת מסדרות המוצרים: איריס, ורד הבר, רימונים או נר הלילה. 
סדרת הניקוי לעור הפנים מכילה תמצית ייחודית של עלי הממליס. עלי 
העור.  והרגעת  לאיזון  הנקבוביות,  של  עמוק  לניקוי  דואגים  ההממליס 
ניחוח המוצרים הינו הודות לתערובת שמנים אתריים טהורים התורמים 
לרעננות העור והחושים. לאחר השימוש, העור ערוך ומוכן לקבל את מגוון 

המרכיבים שבמוצרי הטיפוח. יש לעיין בתוויות המוצרים לפני השימוש.

הערה: לעור פנים רגיש מומלץ להשתמש בחלב ניקוי שקדים 
המיועד לעור עדין ורגיש



קרם לילה איריס 
לחות  והזנה אינטנסיבית במהלך הלילה

Iris Hydrating Night Cream
מכיל שמן שקדים טהור, חמאת שיאה וחמאת קקאו 
בשילוב תמציות פרחי קלנדולה ופרחי קמומיל להזנה 

עמוקה של העור ולשמירה על מאגרי הלחות שלו.

קרם לחות איריס 
לעור רגיל, מעורב עד שמן

Iris Hydrating Facial Lotion
מספק לעור לחות, מונע יובש 

ותורם לאיזון עור הפנים. 
מכיל תמצית אורגנית 

המופקת משמן האיריס ושמן 
חוחובה טהור. 

קרם יום איריס 
לחות והזנה לעור יבש במהלך היום

Iris Hydrating Day Cream
מכיל חמאת שיאה וחמאת קקאו 

המסייעות לעידון עור הפנים מבלי 
לפגוע בנקבוביות ומותיר

את העור נעים ורך למגע.

שמירה על מאזן ומאגרי הלחות בעור צעיר חשובה במטרה לשמר את 
תפקודו התקין. מסיבה זו, סדרת האיריס, מאזנת את עור הפנים בעזרת 
תערובת ייחודית של מרכיבים ממקור צמחי ובראשם התמצית המופקת 
משורש האיריס. סדרת האיריס לטיפוח עור הפנים מסייעת לעור לאזן 
מים  אוגר  האיריס  שפרח  כפי  בדיוק  שלו,  הלחות  מאגרי  על  ולשמור 

ולחות בשורשים שלו. יש לעיין בתוויות המוצרים לפני השימוש.

סדרת האיריס לטיפוח עור הפנים
הזנה ולחות לעור צעיר, החל מגיל 20

סדרת האיריס לטיפוח עור הפנים - החל מגיל 20



סדרת ורד הבר לטיפוח עור הפנים
הזנה, ריכוך וטשטוש קמטים ראשונים, החל מגיל 30

קרם לילה ורד הבר 
הזנה אינטנסיבית לעור במהלך הלילה

 Wild  Rose Smoothing Night Cream
מכיל שמן אורגני המופק מפרחי ורד 

הבר, עשיר בחומצות שומן בלתי רוויות 
ומסייע בחידוש מראה העור ובריכוך 

וטשטוש קמטים ראשונים.
תוספת עדינה 

של שמן נר 
הלילה, שמן זרעי 

אפרסקים ושמן 
שקדים תורמת 

לאיזון עור הפנים.

קרם לחות ורד הבר 
לעור רגיל, מעורב עד שמן

  Wild Rose Smoothing Facial Lotion
מספק לעור לחות חיונית, מרכך את 
העור, מעדן אותו ותורם למראה עור 

בריא. מבוסס על שמן המופק מפריחת 
ומזרעי ורד הבר לחידוש מראה העור 

עם הופעת הסימנים הראשונים 
להזדקנותו. 

 

אמפולות הזנה ורד הבר ל-7 ימים 
שמן פנים לטיפול ולטשטוש קמטים ראשונים,  למראה בריא, חיוני וזוהר

Wild Rose 7 Days Smoothing Ampoules      
מסייעות לעור הפנים לשמור על האלסטיות שלו ותורמות למראה 
עור בריא, חלק ונטול קמטים. עשירות בחומצות שומן בלתי רוויות 

המסייעות בחידוש מראה העור ובהחלקתו. מעניקות בוסט של 
רעננות וזוהר, מטפלות במראה עור עייף ומתאימות במיוחד לפני 

אירוע חשוב.

קרם יום ורד הבר 
לחות והזנה לעור יבש במהלך היום

 Wild Rose Smoothing Day Cream
מסייע לעור הפנים לשמור על 

האלסטיות שלו ותורם למראה עור 
חלק ונטול קמטים. 

תוספת עדינה של שמן זרעי אפרסקים 
ושמן שקדים מונעת 
יובש ותורמת לאיזון 

עור הפנים. 

החל מגיל 30 עור הפנים שלנו זקוק להשגחה והזנה נוספת, שכן גמישות 
העור והאלסטיות שלו הולכת ופוחתת ונטייתו לפתח את הקמטים הראשונים 
הולכת וגוברת. סדרת ורד הבר לטיפוח עור הפנים, מבוססת על שמן המופק 
מפריחת ומזרעי ורד הבר, העשיר בחומצות שומן בלתי רוויות ומסייע בחידוש 
מראה העור עם הופעת הסימנים הראשונים להזדקנותו ובשמירה על רכותו. 

יש לעיין בתוויות המוצרים לפני השימוש.

קרם עיניים ורד הבר   
להפחתת נפיחות וסימני עייפות

Wild Rose Smoothing Eye Cream 
לריכוך וטשטוש קמטים ראשונים מסביב 

לעיניים.
תוספת עדינה של שמן אבוקדו, שמן 
זרעי אפרסקים, שמן שקדים ותמצית 

צמח היופרזיה תורמת להזנה אינטנסיבית 
סביב העיניים ולהפחתת 

נפיחות וסימני עייפות.

סדרת ורד הבר לטיפוח עור הפנים - החל מגיל 30



קרם לילה רימונים 
למיצוק והזנה אינטנסיבית 

במהלך הלילה
 Pomegranate Firming Night Cream

תומך בשיקום והתחדשות העור. 
מכיל חמאת שיאה אורגנית ותערובת 

שמנים צמחיים הכוללת שמן ארגן, 
שמן נבט חיטה, שמן שומשום ושמן
בוראז’ להזנה אינטנסיבית ולהותרת 

העור רך, קטיפתי 
וחלק. 

שמן פנים רימונים ממצק
הזנה אינטנסיבית למראה עור זוהר
Pomegranate Firming Facial Oil

תערובת עשירה בנוגדי חמצון המבוססת על 8 שמנים צמחיים 
ממקור אורגני דוגמת שמן זרעי רימון, שמן גרעיני משמש ושמני 

אבוקדו וארגן להזנה אינטנסיבית, להתחדשות העור ולמראה עור 
פנים זוהר. השמן מעשיר את העור בלחות ובליפידים, מסייע 

למראה עור קורן וחלק, למיצוק העור ולהפחתת קמטוטים 
וקמטים בעור. אינו שמנוני. מיועד לכל סוגי העור. 

סרום הזנה רימונים 
להזנה אינטנסיבית, נספג במהירות

  Pomegranate Firming Serum
מסייע באיזון וחידוש עור הפנים בעזרת 

תערובת ייחודית של נוגדי חמצון 
ומרכיבים צמחיים המסייעת להילחם 

בנזקי הזמן.  בתוספת ג’ל אלוורה 
אורגני, תמצית דוחן ותמצית שזיפים, 

המספקים הגנה מפני אובדן לחות.

קרם עיניים רימונים
להפחתת קמטים, מיצוק וגמישות 

באזור העיניים
Pomegranate Firming Eye Cream

תערובת עדינה של שמן אגוזי 
מקדמיה, חמאת שיאה ושמן נבט 
חיטה, מגינה על העור העדין סביב 

העיניים מפני אובדן לחות 
ומזינה אותו. מפחית 

קמטי גיל ומחדש את 
העור.  

קרם יום רימונים 
למיצוק והזנה במהלך היום

Pomegranate Firming Day Cream
מכיל שמן זרעי רימונים אורגני העשיר 

בנוגדי חמצון, להגנה מפני נזקי 
הרדיקלים החופשיים. בתוספת שמן 
אבוקדו ושמן חוחובה להזנת העור. 

מסייע במיצוק העור, מפחית קמטי גיל, 
משפר את האלסטיות 

של העור ומחדש 
אותו.

עור  הייחודיים של  סדרת הרימון לטיפוח עור הפנים, פותחה עבור הצרכים 
מוזהב,  דוחן  ומיצוי  הרימון  פרי  של  הייחודית  התמצית  בין  השילוב  בוגר. 
המופקים באופן אורגני, מעוררים ותומכים בתפקודו התקין של העור, למראה 
עור צעיר ונטול קמטים. החל מגיל 40, היכולת של עור הפנים להלחם בנזקי 
הרדיקלים החופשיים, הולכת ופוחתת, חילוף החומרים של העור הופך איטי 
יותר ורמות הלחות הטמונות בעור הולכות ופוחתות גם כן. בשלב זה, חשוב 
לעיין  יש  וגמיש.  מוצק  בריא,  מראה  לו  להעניק  במטרה  לעור,  לסייע  מאוד 

בתוויות המוצרים לפני השימוש.

סדרת הרימון לטיפוח עור הפנים - החל מגיל 40

סדרת הרימון לטיפוח עור הפנים
הזנה, מיצוק וגמישות לעור בוגר, החל מגיל 40



תוספת ייחודית של שמן אורגני של 
נר הלילה, תחזק את העור, תגביר את 

האלסטיות שלו, תמצק אותו ותעניק 
לו מראה בריא וזוהר. מועשר במיוחד 

במרכיבים ושעוות צמחיות כדוגמת 
שמן חוחובה, שמן 

שומשום וחמאת קקאו, 
המעניקים לעור הזנה 

אינטנסיבית.

מעניק הזנה ומפחית נראות של קמטי 
גיל תוך מזעור נזקי הזמן. מועשר 

בחמאת קקאו, שמן זית ושמן אגוזי 
מקדמיה, להענקת לחות עמוקה, 

מיצוק והגנה מפני רדיקלים חופשיים.

קרם עיניים ושפתיים נר הלילה
מפחית קמטי גיל ומחזק את העור

  Evening primrose Age Revitalising
Eye and Lip Cream

הקרם מסייע להדגיש את מראה העיניים 
והשפתיים, מפחית נפיחות באזור העיניים 
ותורם לאזור השפתיים והעיניים להראות 

חלקים יותר.

קונסטרייט נר הלילה   
להענקת מראה בריא וזוהר 

  Evening primrose Age Revitalising
 Concentrate

עשיר ומרוכז בשמן נר הלילה ממקור 
אורגני להזנה אינטנסיבית. שימוש 

יומיומי ימצק את העור ויפחית נראות 
של קמטי גיל עמוקים. 

כתוצאה העור יהיה 
בעל מראה חלק ומאוזן.

תוספת ייחודית של 
תמצית צנטלה 

אסיאטיה תסייע 
להשאיר את העור     

רך, חלק וקטיפתי.

סדרת נר הלילה נועדה בכדי לספק את צרכיו של עור בוגר ומעניקה לו 
הזנה, מיצוק והתחדשות, תוך מזעור נזקי הזמן. תוספת ייחודית של שמן 
אורגני המופק מפרחי נר הלילה, תחזק את העור, תגביר את האלסטיות 

שלו, תמצק אותו ותעניק לו מראה בריא וזוהר. 
יש לעיין בתוויות המוצרים לפני השימוש. 

סדרת נר הלילה לטיפוח עור הפנים - החל מגיל 56

קרם יום נר הלילה 
להתחדשות עור בוגר במהלך היום

קרם לילה נר הלילה
להתחדשות עור בוגר במהלך הלילה

Evening Primrose Age 
Revitalising Day Cream 

  Evening Primrose Age
Revitalising Night Cream

סדרת נר הלילה
להתחדשות והפחתת נראות של קמטי גיל, החל מגיל 56



חלב ניקוי שקדים 
לניקוי עור פנים עדין ורגיש, ללא בושם

Almond Soothing Cleansing Lotion
מנקה את העור ביסודיות ומסיר עודפי 

איפור ולכלוך מבלי לגרום לרגישות ומבלי 
לייבש את העור.

קרם הזנה שקדים
קרם הזנה עשיר לעור פנים עדין, רגיש 

או יבש. ללא בושם
Almond Soothing Facial Cream

מבוסס על שמן שקדים אורגני בשילוב 
שמן המופק מזרעי שזיפים, להזנה 

אינטנסיבית. 
מקל במקרים של 

גירוי, רגישות או 
אלרגיה, האופייניים 

לעור רגיש. 

קרם לחות שקדים
לעור פנים עדין ורגיש 

מסוג רגיל, מעורב עד שמן. ללא בושם
Almond Soothing Facial Lotion

מבוסס על שמן שקדים טהור ומכיל 
מרכיבים עדינים במיוחד המרגיעים 

את העור. מעניק לעור הפנים לחות 
חיונית ומאזן את 

העור מבלי לגרום 
לרגישות.  

סדרת השקד לטיפוח עור הפנים פותחה בכדי לתת מענה לצרכים 
ממקור  במרכיבים  שימוש  תוך  ורגיש,  עדין  עור  בעלי  של  המיוחדים 
צמחי ומגידול אורגני. סדרת השקד לטיפוח עור הפנים מגינה, מרגיעה 
שמן  הם  בסדרה  המפתח  מרכיבי  לרגישות.  לגרום  מבלי  ומאזנת 
שקדים טהור ושמן זרעי שזיפים המספקים הגנה מקסימלית ומסייעים 
בושם  או  מכילים שמנים אתריים  אינם  מוצרי הסדרה  העור.  בהזנת 
במקרים  ולהקלה  להגנה  מתאימים  ונמצאו  דרמטולוגית  נבדקו  והם 
יש לעיין בתוויות  רגיש.  גירוי, רגישות או אלרגיה האופייניים לעור  של 

המוצרים לפני השימוש. 

סדרת השקד לטיפוח עור הפנים - לעור פנים עדין ורגיש

סדרת השקד לטיפוח עור הפנים
להגנה והקלה במקרים של גירוי, רגישות או אלרגיה 

האופייניים לעור רגיש

שמן שקדים לפנים 
להגנה והזנה עמוקה של עור פנים עדין 

ורגיש, ללא בושם
Almond Soothing Facial Oil

להעשרת כל קרם, להזנה 
אינטנסיבית ולהרגעת העור. משמש 

גם להסרת איפור מסביב לעיניים. 



סדרת הסקין פוד הנוצצת של Weleda מיועדת לטיפול בעור יבש, מספקת 
סופר פוד לעור שלך ותורמת להזנה עמוקה ולמראה עור זוהר ורווי בלחות. 
צמחיים  שמנים  ותמר,  אמנון  דוגמת  מרפא  צמחי  כוללים  הסדרה  מוצרי 
בעלי תכולה גבוהה של חומצות שומן בלתי רוויות ותערובת חמאות עשירה 

המעניקות השלמה מדויקת לכל מה שהעור שלך זקוק.
יש לעיין בתוויות המוצרים לפני השימוש. 

סקין פוד קרם
הזנה אינטנסיבית לעור יבש מאד

Skin Food Cream
מיועד למקרים של עור יבש מאד בגוף 

ובפנים. פורמולה עשירה הכוללת 
שמן חמניות העשיר בוויטמין E )ידוע 

כנוגד חמצון ורכיב אנטי-אייג'ינג 
מהטבע(, שמן שקדים התורם לאיזון 

העור ותערובת ייחודית 
של פרחי אמנון ותמר 

וקלנדולה המסייעת 
בהרגעת העור ובריכוכו.
מומלץ כחלק משגרת 

הטיפוח בתקופות 
היובש ולמראה עור 

זוהר.

סקין פוד לייט
לחות והזנה לעור יבש. לגוף ולפנים

Skin Food Light
סקין פוד בפורמולה קלילה המספקת 

הקלה מיידית, לחות והזנה לעור.
תערובת ייחודית המכילה חמאת 

שיאה, שעוות דבורים וחמאת זרעי 
קקאו להזנה של העור ותמצית פרחי 

קלנדולה, קמומיל 
ואמנון ותמר לריכוך 

והרגעה.
לשגרת הטיפוח 
היומית של עור 

הפנים והגוף.

סקין פוד חמאת גוף
הזנה מפנקת לעור

Skin Food Body Butter
החמאה אידיאלית לרגעי פינוק 

לאחר הרחצה ובעלת מרקם קרמי 
רך שנספג היטב בעור ואינו משאיר 

תחושה שמנונית. 
הזנה אינטנסיבית לעור עם תערובת 

ייחודית של חמאת 
זרעי קקאו וחמאת 

שיאה. מותיר את 
העור קטיפתי וחלק.

סקין פוד חמאת שפתיים
לשפתיים יבשות וסדוקות

Skin Food Lip Balm
שפתון טיפולי המספק הקלה מיידית 
לשפתיים ומעניק הזנה אינטנסיבית 

עם תערובת ייחודית של שמן זרעי 
חמניות, שעוות דבורים, תמצית 

רוזמרין, קלנדולה וקמומיל. 
מטפל ביעילות בתופעות 
של יובש והיסדקות. בעל 

אפקט מבריק ואינו משאיר 
תחושה דביקה

סדרת סקין פוד - הזנה, טיפוח וריכוך לעור יבש

סדרת הסקין פוד
סופר פוד לעור שלך

להזנה עמוקה במקרים של עור יבש בגוף ובפנים 
ולמראה עור זוהר ורווי בלחות



סקין פוד קרם - הזנה, טיפוח וריכוך לעור יבש

ג'ל ניקוי מטהר לעור הנוטה לפצעונים
לניקוי עמוק של הנקבוביות
Purifying Gel Cleanser

מסיר ביעילות איפור, שאריות לכלוך 
ועודפי שומן. מסייע לשמור על עור 

חלק ונטול ברק שומני. 
נבדק קלינית לניקוי עמוק של 

הנקבוביות. אינו חוסם 
את הנקבוביות )נון 

קומדוגני(, לא מייבש את 
העור.  

קרם לחות לעור הנוטה לפצעונים
אפקט מאט, למראה חלק ונטול ברק שומני

Refining Lotion
מספק לחות לאורך כל היום ומרגיע 

את העור. מעודד את המנגנון הטבעי 
של העור לאיזון רמת הסבום ונבדק 
קלינית לסיוע בהפחתת נראות של 

פגמי עור וברק שומני; 
בעל אפקט מאט.

מכיל שמן חוחובה 
לריכוך העור ושמן 

באבאסו לשמירה על 
רמת הלחות שלו.  בעל 

מרקם קליל - נספג 
במהירות מבלי להשאיר 

תחושה שמנונית.

הסדרה לטיפול בעור הנוטה לפצעונים

קונסילר לכיסוי וטיפול 
בעור הנוטה לפצעונים

כיסוי מיידי עם נוסחה המסייעת לטיפול 
בפגמי עור     

Spot Concealer
פורמולה עדינה לכיסוי מיידי לפצעונים, 

כתמי עור ואדמומיות ולמראה עור 
חלק יותר. בגימור טבעי, מתמזג 

בקלות ובאופן מיידי בעור. לא חוסם 
את נקבוביות העור. מסייע 

להרגיע את העור, לטפל 
בפגמי עור ולשפר את 

מרקם העור עם תמצית 
קליפת עץ הערבה.

טיפול נקודתי ומיידי לעור הנוטה 
לפצעונים

עם אפקט מרגיע ומקרר
S.O.S. Spot Treatment

נוסחה עדינה עם תמצית ערבה 
לשיפור מרקם העור ולטיפול יעיל 

ומהיר בפגמי עור.
נבדק קלינית: להפחתת נראות של 

פצעונים ופגמי עור, 
להרגעת וצינון העור 

ולהפחתת עודפי שומן 
בעור.

מרגיע את העור ומשפר 
מראה עור אדמדם. נון 

Oil-free .קומדוגני

הסדרה לעור הנוטה לפצעונים
ניקוי, לחות, טיפול נקודתי וכיסוי

הסדרה פותחה במיוחד עבור הצרכים הייחודיים של עור הנוטה לפצעונים 
ומספקת מענה כולל של ניקוי, לחות, טיפול נקודתי וכיסוי. 

הערבה  עץ  קליפת  תמצית  של  ייחודית  תוספת  כוללים  הסדרה  מוצרי 
פעילות  בעלת  והינה  ופוליפנולים  סליצין  דוגמת  בתרכובות  העשירה 
משפרים  המוצרים  לפצעונים.  הנוטה  בעור  ומהיר  יעיל  לטיפול  המסייעת 
של  נראות  ומפחיתים  הסבום  עודף  בהפחתת  מסייעים  העור,  מרקם  את 
פצעונים ופגמי עור. בנוסף, הסדרה לעור הנוטה לפצעונים תורמת לשמירה 

על עור חלק ונטול ברק שומני, מפחיתה אדמומיות ומרגיעה את העור. 
יש לעיין בתוויות המוצרים לפני השימוש. 



המוצרים הבאים מתאימים לשימוש ע"י טבעונים
:Vegan Friendly ונושאים את תו תקן

ג'ל ניקוי מטהר 
לעור הנוטה לפצעונים

טיפול נקודתי ומיידי
לעור הנוטה לפצעונים

קרם לחות
לעור הנוטה לפצעונים

שמן שקדים לפניםחלב ניקוי שקדים
מי פנים לניקוי ואיזוןחלב פנים לניקוי ואיזון

קרם לילה רימוניםקרם יום רימוניםסרום רימונים

קרם עיניים רימונים

סקין פוד חמאת גוףקרם יום נר הלילה נר הלילה קונסנטרייט

שמן פנים רימונים אמפולות הזנה ורד הבר



 ,13 הסדנא  בע“מ,  ושיווק  יבוא  סמואלוב,  ד“ר 
רעננה, טל‘: 09-7483769, פקס: 09-7889776
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