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Piwne
kosmetyki
OFERTA

O NAS

Początki produkcji Oryginalnych Piwnych Kosmetyków
SAELA sięgają roku 1999. Wynikają one z wieloletnich
tradycji czeskiego piwowarstwa, które jest dobrze znane i
cenione nie tylko w Polsce ale również na całym świecie.
Wszystkie nasze kosmetyki są wytwarzane ręcznie w
małej, czeskiej manufakturze w Brumovicach.
Do produkcji wykorzystujemy piwo Litovel.

KOSMETYKI Z PIWA
ZNANE OD POKOLE

Pielęgnacyjne właściwości piwa znały już nasze
babcie, które wykorzystywały piwo do
przyrządzania domowych kosmetyków, m.in.
płukanek i masek na włosy.

PIWNE KOSMETYKI SAELA:
Są hipoalergiczne,
Nie posiadają parabenów,
Nie posiadają syntetycznych barwników,
Posiadają do 30% piwa w składzie,
Piwo jest na 2 miejscu w składzie!
Posiadają witaminy z grupy B, witaminę PP, witaminę C,
potas,
wapń, fosfor, żelazo, miedź,
Działają nawilżająco, odmładzająco,regenerująco,
Mają przyjemny relaksacyjny zapach,
Są idealne dla kobiet, mężczyzn i dzieci od lat 3

DZIAŁANIE NA WŁOSY
przyspiesza wzrost włosów,
zapobiega wypadaniu włosów,
łagodzi podrażnienia skóry głowy,
zwalcza łupież,
zmniejsza przetłuszczanie włosów,
nadaje połysk,
pogłębia naturalny kolor włosów,
nie wpływa na kolor włosów,
ułatwia rozczesywanie,
zwiększona objętość włosów - efekt
push up,
włosy dłużej zachowują świeżość.

DZIAŁANIE NA SK RĘ
intensywnie nawilża,
poprawia i wyrównuje koloryt skóry,
spowalnia procesy starzenia odmładza,
reguluje wydzielanie sebum,
łagodzi podrażnienia i przyspiesza
gojenie,
wspomaga leczenie trądziku,
skóra jest delikatna i jedwabiście
gładka,
wpływa regenerująco, także na
paznokcie,
złuszcza naskórek,
oczyszcza skórę z toksyn

KĄPIEL W PIWNYCH
KOSMETYKACH
odblokowuje pory,
przyspiesza gojenie,
nawilża, regeneruje, odpręża
przeciwdziałają łojotokowi, trądzikowi i
nadmiernemu rogowaceniu,
pobudzają krążenie krwi,
likwidują objawy cellulitu,
poprawiają koloryt skóry,
redukują napięcie mięśniowe,
przyspieszenie usunięcia toksyn z organizmu,
działa na ciało i umysł - aromaterapia

PIWNE KOSMETYKI
PRODUKTY

ORYGINALNY PIWNY ŻEL POD PRYSZNIC
WŁAŚCIWOŚCI:
Nawilża skórę,
Zapobiega pękaniu i swędzeniu skóry,
Regeneruje skórę, ma działanie relaksujące,
Odświeża i orzeźwia,
Odpowiedni do codziennego użytku,
Ukojenie po kąpieli słonecznej - idealny w okresie
wakacyjnym

SZCZEGÓLNIE POLECANY:
dla osób prowadzący aktywny tryb życia, uprawiający sport
dla osób z problemami suchej skóry

SPOSÓB UŻYCIA:
Spienić niewielką ilość produktu w połączeniu z wodą i wmasować w skórę.
Zmyć najlepiej letnią wodą. Polecamy używać rano i wieczorem.
POJEMNOŚĆ 300 ML
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ORYGINALNY PIWNY SZAMPON DO WŁOS W

WŁAŚCIWOŚCI:
Regeneruje włosy,
Zwiększa objętość włosów,
Włosy są lśniące i błyszczące,
Dłużej zachowują świeżość,
Są podniesione u nasady,
Przy regularnym stosowaniu widać
poprawę struktury włosów, są
zdrowsze i naturalnie piękne

Szampon rewelacyjnie działa w
duecie z piwną odżywką do
włosów!

SPOSÓB UŻYCIA:
Aplikować na mokre włosy i skórę głowy, delikatnie masować do powstania
gęstej piany, dokładnie spłukać.
POJEMNOŚĆ 300 ML
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ORYGINALNA PIWNA ODŻYWKA DO WŁOS W
WŁAŚCIWOŚCI:
zawartość piwa w połączeniu z bogatą kompozycją
witaminową wspomaga regenerację skóry głowy,
wspomaga rozwój cebulek włosów,
włosy są odżywione, mocne, zdrowsze i pełne blasku
redukuje łamliwość włosów i zwiększa połysk dzięki
zawartości chmielu,
włosy łatwo się rozczesują,
do codziennego użytku
SPOSÓB UŻYCIA:
Nałożyć niewielką ilość odżywki na wilgotne włosy, wmasować odżywkę we włosy.
Pozostawić na ok. 20 minut, następnie spłukać dokładnie wodą. Odżywka najlepiej
sprawdzi się po wcześniejszym umyciu włosów piwnym szamponem.
POJEMNOŚĆ 300 ML
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ORYGINALNY PIWNY PEELING
Zawiera zmieloną pestkę moreli, który w naturalny sposób złuszcza
naskórek wygładza i zmiękcza skórę
Zawiera ekstrakt z torfu, który:
Zawiera węgiel, krzemionka, brom, żelazo, potas, magnez, mangan, cynk i fosfor.
Torf zawiera ponadto kwasy huminowe i ich sole, hemicelulozę, celulozę oraz
ligninę,
działa przeciwzapalnie, bakteriobójczo i ściągająco,
Silny antyoksydant,
Odmładza, regeneruje, nawilża,
Łagodzi podrażnienia oraz zwalcza wolne rodniki,
Działa antybakteryjnie, przeciwzapalnie i ściągająco,
Posiada właściwości odchudzające
Zawiera pantenol, który jest odpowiedzialny za utrzymanie prawidłowego
nawilżenia naskórka
SPOSÓB UŻYCIA:
Na wilgotną skórę nanieś produkt masującymi ruchami od nóg w stronę
serca. Spłukać ciepłą wodą.
POJEMNOŚĆ 300 ML
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ORYGINALNA PIWNA PIANA

WŁAŚCIWOŚCI:
Łagodzi i regeneruje skórę,
uspokaja,
uwalnia napięte mięśnie,
łagodzi uczucie napięcia,
do codziennego użytkowania
SZCZEGÓLNIE POLECANY:
dla osób prowadzący aktywny tryb życia, uprawiających sport
dla osób, które chcą się zrelaksować po długim, stresującym dniu
dla dzieci, tuż przed snem aby mogły się wyciszyć i uspokoić.
SPOSÓB UŻYCIA:
Spienić niewielką ilość płynu pod silnym strumieniem ciepłej wody.
Wystarczy tylko 15 minut, aby skóra była jedwabiście gładka a ciało
zrelaksowane!

POJEMNOŚĆ 500 ML
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ORYGINALNY PIWNA S L DO KAPIELI
Zawiera ekstrakt z torfu, który:
Zawiera węgiel, krzemionka, brom, żelazo, potas, magnez, mangan, cynk i
fosfor.
Torf zawiera ponadto kwasy huminowe i ich sole, hemicelulozę, celulozę
oraz ligninę,
działa przeciwzapalnie, bakteriobójczo i ściągająco,
Silny antyoksydant,
Odmładza, regeneruje, nawilża,
Łagodzi podrażnienia oraz zwalcza wolne rodniki,
Działa antybakteryjnie, przeciwzapalnie i ściągająco,
Posiada właściwości odchudzające
SPOSÓB UŻYCIA:
Dodać 1-2 garści soli do kąpieli. Zalecany czas kąpieli wynosi około 20 min.
Rewelacyjnie sprawdza się w połączeniu z piwną pianą!

POJEMNOŚĆ 500 ML

WWW.PIWNEKOSMETYKI.PL

ORYGINALNE PIWNE MLECZKO
Zawiera olej makadamia, który:
Działa wygładzająco i poprawia wygląd skóry,
Doskonale zmiękcza i wygładza naskórek,
Leczy niewielkie uszkodzenia skóry oraz podrażnienia po opalaniu,
Jest bezpieczny dla skóry delikatnej i wrażliwej,
Utrzymuje dłużej opaleniznę - w okresie wakacyjnym
Ponadto zawiera:
Masło shea, które działa regenerująco i nawilżająco,
Pantenol, który jest odpowiedzialny za utrzymanie prawidłowego nawilżenia
naskórka
Alantoina, która działa przeciwzapalnie, łagodzi podrażnienia, wspomaga
procesy regeneracji i odbudowy naskórka. Działa silnie nawilżająco, przez
co wywołuje uczucie gładkości na skórze.
SPOSÓB UŻYCIA:
Po kąpieli nanieść na osuszoną ręcznikiem skórę ciała. Poczekać chwilkę,
aż wchłonie w ciało.

POJEMNOŚĆ 500 ML
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ORYGINALNY PIWNY OLEJEK DO KĄPIELI
Zawiera olej ze słodkich migdałów, który:
Posiada witaminy: A, B1, B2, B6, D, E i wiele drogocennych
składników mineralnych,
Ma bardzo wysokie zdolności nawilżania i wygładzania skóry,
Nawilża, uelastycznia i odżywia skórę,
Utrzymuje dłużej opaleniznę - w okresie wakacyjnym,
Idealny po nadmiernej kąpieli słonecznej - łagodzi i koi
SPOSÓB UŻYCIA:
Umyj ciało żelem pod prysznic, następnie spłucz wodą. Na zwilżoną
skórę rozprowadź olejek. Odczekaj chwilę i zmyj wodą. Olejek możesz
też wlać do wanny z gorącą wodą. 15 minutowa kąpiel nawilży
intensywnie skórę.
POJEMNOŚĆ 500 ML
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ORYGINALNA PIWNA MASECZKA DO TWARZY, SZYI I DEKOLTU
WŁAŚCIWOŚCI:
Produkt intensywnie nawilża skórę!
Zawiera masło shea, które w połączeniu działają regenerująco,
Zawiera olej makadamia, który działa wygładzająco i poprawia wygląd skóry. Doskonale
zmiękcza i wygładza naskórek, leczy niewielkie uszkodzenia skóry oraz podrażnienia po
opalaniu. Ojej makadamia jest bezpieczny dla skóry delikatnej i wrażliwej.
Dzięki dużej zawartości witaminy B3, przynosi korzyści zarówno cerze suchej, tłustej,
trądzikowej, naczynkowej, skłonnej do przebarwień, dojrzałej, ze zmarszczkami,
wrażliwej i podrażnionej. Pośrednio wpływa na produkcję kolagenu, dzięki czemu
poprawia jędrność i napięcie skóry. Zmniejsza nadmierną produkcję sebum oraz
redukuje wielkość porów skóry.
Drożdże piwowarskie, zmniejszają przebarwienia skóry
SPOSÓB UŻYCIA:

POJEMNOŚĆ 100 ML

Na oczyszczoną skórę twarzy, za pomocą szpatułki nałóż grubą warstwę nawilżającej piwnej
maseczki. Omijaj okolice oczu. Pozostaw na 20 minut, następnie spłucz delikatnie letnią wodą.
Polecana do używania raz w tygodniu.
WWW.PIWNEKOSMETYKI.PL

ORYGINALNE PIWNE MYDŁO GLICERYNOWE

Mydło glicerynowe na bazie piwa, przeznaczone do delikatnego
oczyszczania i nawilżania skóry, bez efektu podrażnienia i
suchości. Wyjątkowy skład delikatnych substancji czyszczących i
gliceryny sprawia, że mydło nadaje się do wszystkich rodzajów
skóry, również dla skóry bardzo wrażliwej lub suchej.
Mydło zawiera zmielony chmiel, dzięki czemu delikatnie peelinguje
twarz i ciało! Chmiel łagodzi również podrażnienia i zaczerwienienia.
SPOSÓB UŻYCIA:
Mydło nadaje się do mycia twarzy i ciała. Namydlić wilgotną skórę do momentu
uzyskania piany, a następnie spłukać. Omijać okolice oczu.

POJEMNOŚĆ 140 GR
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ORYGINALNE PIWNE MYDŁO W PŁYNIE
Piwne mydło w płynie z wysoką zawartością piwa, witamin z grupy B
oraz gliceryny, wspiera regenerację skóry. Piwne mydło w płynie
szczególnie nadaje się do skóry suchej, która ma tendencję do
łuszczenia, pękania i swędzenia. Odpowiednie do codziennego
użytku.
SPOSÓB UŻYCIA:
Mydło nadaje się do mycia twarzy i ciała. Namydlić wilgotną skórę do momentu
uzyskania piany, a następnie spłukać. Omijać okolice oczu.

POJEMNOŚĆ 500 ML
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KREM PRZECIWZMARSZCZKOWY Z NEODERMYLEM®
Oryginalny piwny krem przeciwzmarszczkowy z wyciągiem z
chmielu, witaminami i składnikiem nawilżającym z NEODERMYLEM®
opóźniającym procesy starzenia, to innowacyjny kosmetyk. Neodermyl® wraz
z witaminami z drożdży doda skórze energii do odnowy komórek, wzmacnia
syntezę kolagenu i poprawia stopień nawilżenia skóry. Masło shea, oleje jojoba i
makadamia utrzymują film lipidowy cery w optymalnej kondycji. Przy regularnym
stosowaniu skóra staje się wyraźnie jędrniejsza i gładsza.
Neodermyl® jest beziniekcyjnym wypełniaczem zmarszczek.
SPOSÓB UŻYCIA:

POJEMNOŚĆ 50 ML

Opuszkami palców należy nałożyć na oczyszczoną skórę twarzy, szyi i dekoltu. Stosować rano i
wieczorem. Krem nadaje się pod makijaż, należy jednak odczekać ok. 10 minut, aby produkt
odpowiednio wchłonął do skóry, przed nałożeniem kosmetyków do makijażu.
WWW.PIWNEKOSMETYKI.PL

PŁYN PRZECIW WYPADANIU WŁOS W Z REDENSYLEM
Oryginalny piwny lotion to rewelacyjny i innowacyjny produkt do walki z wypadaniem
włosów i łysieniem. Kuracja piwnym lotionem sprawia, że pojawia się nowa
produkcja zdrowych włosów. Kosmetyk jest idealną alternatywa dla zabiegu
chirurgicznego przeszczepu włosów. Działania lotionu zostały potwierdzone badaniami
i testami klinicznymi. Produkt zawiera wyjątkowy składnik aktywny REDENSYL, który
dzięki aktywacji komórek macierzystych przeciwdziała wypadaniu włosów.
Ponadto oryginalny piwny lotion zawiera wyciąg z zielonej herbaty, który jest bogactwem
witamin i zawiera naturalny filtr UV.
Skuteczność produktu, została potwierdzona przy regularnym stosowaniu już po
84 dniach.
SPOSÓB UŻYCIA:
Produkt należy nałożyć na opuszki palców i wmasować w skórę głowy. W celu otrzymania
optymalnego efektu, w przypadku wypadania włosów, należy stosować 2 x dziennie przez
3 miesiące. Po zastosowaniu produktu, nie należy myć włosów przez 6 godzin.

POJEMNOŚĆ 100 ML
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KREM DO RĄK Z WYCIĄGIEM Z CHMIELU I WITAMINAMI
Oryginalny piwny krem do rąk intensywnie nawilża skórę przesuszoną.
Dzięki zawartości masła shea popękana, szorstka i sucha skóra odzyskuje
zdrowy wygląd. Odżywczy krem skutecznie zmiękcza i wygładza skórę
dłoni. Regeneruje, zapewnia długotrwałą ochronę i nawilżenie. Piwny krem do
rąk marki Saela zawiera witaminy z gruby B, witaminę E oraz witaminę A.
Olej ze słodkich migdałów poprawia elastyczność i sprężystość
skóry. Skwalan łagodzi podrażnienia oraz przyspiesza regenerację skóry.

SPOSÓB UŻYCIA:

POJEMNOŚĆ 50 ML

Wyciśnij odrobinę kremu na dłonie i wmasuj w skórę, aż całkowicie się wchłonie.
Używaj tak często, jak tylko tego potrzebujesz
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KREM DO ST P Z EKSTRAKTEM Z DROŻDŻY I CHMIELU
W składzie kremu znajdziesz dobroczynne naturalne składniki takie jak: olej z
nasion słonecznika, ze słodkich migdałów, masło shea, olejki eteryczne:
lawendowy, rozmarynowy i zmięty pieprzowej, a także wyciąg z chmielu i
drożdże piwowarskie.Substancje zawarte w kremie do stóp z ekstraktem z
drożdży i chmielu zmiękczają zrogowaciały naskórek i nawilżają głęboko
skórę. Olejki eteryczne mają działanie antybakteryjne, przeciwgrzybicze i
przeciwzapalne. Dodatkowo wspomagają krążenie krwi oraz mają wyraźne
działanie aromaterapeutyczne. Wyciąg z chmielu przyspiesza gojenie skóry i
stanów zapalnych oraz opóźnia proces starzenie się skóry. Drożdże
piwowarskie są bogate w minerały, które idealnie sprawdzają się w pielęgnacji
suchej i zrogowaciałej skóry na stopach.

POJEMNOŚĆ 100 ML

SPOSÓB UŻYCIA:
Idealny krem po kąpieli. Na osuszone stopy nanieść delikatnie krem, wmasowując okrężnymi
ruchami dłoni. Polecamy połączyć z masażem stóp.
WWW.PIWNEKOSMETYKI.PL

ORYGINALNY PIWNY BALSAM PO GOLENIU Z WITAMINAMI
Balsam zawiera naturalne produkty, takie jak olej z pestek moreli, olej jojoba,
puder ryżowy, wciąg z chmielu, drożdże piwowarskie oraz olejek rozmarynowy
i sosnowy. Substancje te posiadają liczne witaminy (A, E, C) i minerały, przez
co pozytywnie wpływają na męską skórę twarzy, nadając jej uczucie świeżości
i nawilżenia.Produkt ten działa antybakteryjnie i łagodząco. Reguluje również
poziom sebum, które w przypadku cery męskiej często wydziela się
nadmiernie. Stosując oryginalny piwny balsam po goleniu z witaminami, skóra
po goleniu nie będzie zaczerwieniona i podrażniona. Środek ten szybko się
wchłania i nie powoduje uczucia nieprzyjemnego ściągnięcia. Balsam może
również zapobiegać procesom starzenia się i sprawić, że skóra twarzy dłużej
będzie jędrna i elastyczna.
SPOSÓB UŻYCIA:

POJEMNOŚĆ 100 ML

Nakładaj balsam po goleniu na ogoloną i osuszoną skórę twarzy.
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PIWNE ZESTAWY KOSMETYK W

ZESTAWY 300 ML

ZESTAWY 500 ML

PIWNA SKRZYNIA
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KONTAKT
SAELA Sp. z o.o.

Ewa Urbanowicz
Tel. 697 090 741
Email: biuro@saela.pl

