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Serum Hialurx jest całkowicie naturalnym produktem wykonanym z najlepszych składników. Bardzo głęboko nawilża
i regeneruje skórę.
Jest SUPER WYDAJNE!
Już po pierwszym użyciu skóra na twarzy i szyi staje się jedwabiście gładka.
W celu osiągnięcia najlepszych efektów stosować 10-15 minut przed użyciem Kremu Kokum Extreme.
Skład:






Woda z Wysp Fiji
17 hydrolatów
Bioferment z alg
Kombinacja czystych kwasów hialuronowych
Ormus

Hydrolaty (Hydrosols) są nazywane inaczej „wodami kwiatowymi”, „wodami roślinnymi” lub destylatami. Nazwa
„woda kwiatowa” może być nieco myląca, gdyż terminem tym określane są często wody powstałe przez wymieszanie
syntetycznych olejków zapachowych lub naturalnych olejków eterycznych z wodą. Tak otrzymana woda kwiatowa nie
ma nic wspólnego z naturalnym hydrolatem, którego nie da się otrzymać poprzez wymieszanie olejku z wodą.
Właściwe hydrolaty powstają jako uboczny produkt pozyskiwania olejków eterycznych w procesie destylacji z parą
wodną całych roślin lub ich części. Podczas procesu destylacji para wodna porywa nierozpuszczalne w wodzie drobiny
olejku eterycznego, a następnie po wychłodzeniu olejek jest oddzielany od wody. Pozostała woda destylacyjna, która
zawiera rozpuszczalne w wodzie części składowe materiału roślinnego oraz niewielkie (0.02% - 1%) ilości olejku
eterycznego to właśnie hydrolat.
Hydrolaty mają postać czystego płynu o konsystencji wody i pH zbliżonym do naturalnego odczynu skóry. Ich zapach
jest subtelniejszy w porównaniu z zapachem odpowiadającego im olejku eterycznego. Ponieważ hydrolaty oprócz
małej ilości olejku eterycznego zawierają także inne komponenty materiału roślinnego, dlatego zdarza się, iż ich
zapach jest zupełnie inny niż olejku eterycznego.
Hydrolaty podobnie jak olejki eteryczne to czyste esencje danego materiału roślinnego, tyle, że w łagodniejszej i
rozcieńczonej formie. Dzięki temu mogą być one stosowane bezpośrednio na skórę bez rozcieńczenia w formie toniku
lub odświeżającej wody, często są też lepiej tolerowane przez osoby o wrażliwej skórze, które mają problem ze
skoncentrowanymi olejkami eterycznymi.

