NATURALNY Szampon
DermatologicznY
DLA TWOJEGO PUPILA
Przeciwświądowy, Przeciwłupieżowy,
Głęboko Oczyszczający

W naszym szamponie znajdują się naturalne ekstrakty z następujących roślin: arnika, drzewo herbaciane, wierzba,
nagietek, jałowiec, goryczka, oczar, dziurawiec, chmiel, melisa, rozmaryn i kiełki pszenicy. Wyciągi z tych roślin zostały
dodatkowo wzbogacone bio-siarką, alantoiną, gliceryną, pantenolem i retinolem.
Szampon działa przeciwłupieżowo, przeciwzapalnie oraz przeciwświądowo. Stymuluje regenerację skóry oraz działa
głęboko oczyszczająco. Wszystko to dzięki naturalnym składnikom.

Szampon zawiera trzy unikalne kompleksy roślinne.
I Kompleks (Rektyfikat Drzewa herbacianego, Ekstrakt z wierzby)
Działanie przeciwłupieżowe:
1.

Łupież jest częstym schorzeniem skóry charakteryzującym się nadmiernym łuszczeniem oraz występowaniem skupisk
rogowaciejącego naskórka.

Przyczyny łupieżu:
1.

Używanie złego szamponu lub nieodpowiedni sposób kąpieli (np. zbyt gorąca woda, niedokładne spłukanie) lub zbyt mała
ilość kąpieli w ogóle.

2.

Nieodpowiednia dieta. Łupież pojawia się, gdy pożywienie naszego psa jest słabej jakości, ma niewystarczającą ilość: witamin,
mikro - i makroelementów, aminokwasów, nienasyconych kwasów tłuszczowych (NKT).

3.

Obecność pasożytów skóry, tj. roztoczy z rodziny Cheyletiella, świerzbowców lub nużeńców.

4.

Mikroorganizmy głównie z gatunków Staphylococcus czy Malassezia.

5.

Zaburzenia hormonalne dotyczące głównie chorób nadnerczy lub tarczycy.

Tradycyjne i klasyczne kuracje przeciwłupieżowe.
Formulacje przeciwłupieżowe zawierają zwykle jeden lub kilka substancji aktywnych ukierunkowanych na leczenie przyczyn
powstawania łupieżu:
•

substancje przeciwgrzybiczne: azole (np. ketokonazol, enilkonazol),

•

środki bakteriobójcze: chlorheksydyna, kwas undecylenowy, heksachlorofen, czwartorzędowe aminy itd.,

•

cytostatyczne środki bakteriobójcze: siarczek selenu, pirytionian cynku, pirokton, olaminy itd.,

•

środki przeciwłojotokowe: związki siarkowe, niektóre wyciągi roślinne,

•

środki keratolityczne: alfa-hydroksykwasy, kwas salicylowy, siarczek selenu, pochodne, siarkowe, mocznik,

•

środki przeciwświądowe: pantenol, niektóre produkty roślinne.

Skład naszego KOMPLEKSU przeciwłupieżowego:
1. Rektyfikat drzewa herbacianego.
Otrzymywany jest drogą destylacji frakcyjnej olejku z drzewa herbacianego (Melaleuca alternifolia).

Skuteczność przeciwbakteryjna.
Został zbadany pod kątem działania przeciwbakteryjnego względem szerokiego spektrum drobnoustrojów:

Mikroorganizm

MIC %

Staphylococcus aureus

0,25

Pseudomonas aeruginosa

0,5

Aspergillus niger

0,05

Trichophyton mentagrophytes

0,05

Tabela 1. Skuteczność przeciwbakteryjna i przeciwgrzybicza Rektyfikatu Drzewa herbacianego.

Skuteczność przeciwzapalna.
Działanie przeciwzapalne Rektyfikatu Drzewa herbacianego zostało ocenione na podstawie redukcji podrażnienia indukowanego
przez promieniowanie UV. Liczne badania potwierdzają, że oprócz aktywności przeciwbakteryjnej, działa również przeciwzapalnie
(Hart PH, 2000).
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Wykres 1. Działanie przeciwzapalne Rektyfikatu Drzewa herbacianego.

Podsumowując, niewątpliwymi zaletami Rektyfikatu Drzewa herbacianego jest
jego szerokie spektrum działania, stabilność oraz efekt przeciwzapalny.
2. Ekstrakt z wierzby.
Wierzba (Salix alba) jest wieloletnim drzewem należącym do rodziny Salicaceae. W kosmetyce wykorzystywane
są liście i suszona kora gałązek wierzby.

W skład chemiczny wierzby wchodzą głównie polifenole, flawonoidy i pochodne salicylowe. Polifenole (8-20%) to przede
wszystkim taniny typu katechinowego. Flawonoidy (0,2-1,5%) typowe dla tego gatunku to glukozydy izokwercetyny, naringiny,
izosalipurpozyd, kwercetyna i izoramnetyna. Pochodne salicylowe obecne w wierzbie (1,5-11%) to salicyna lub salikozyd, czyli
glikozyd saligeniny, salikortyna, tremulacyna i salirepozyd. Wierzbina zawiera w swoim składzie również kwasy organiczne (salicylowy, waniliowy, syringowy, kofeinowy, phydorksybenzoesowy, kumarynowy i ferulowy), jak również oligosacharydy i polisacharydy (pektyny, galaktany, arabinany). Wyciąg z wierzby jest szeroko wykorzystywany w kosmetyce i dermatologii ze względu na
właściwości nawilżające, keratolityczne i detoksykacyjne. Ponadto działa on ściągająco, przeciwbólowo, przeciwzapalnie i antybakteryjne (Council of Europe, 2001). Najbardziej popularnym i rozpowszechnionym związkiem tej rodziny jest kwas salicylowy
(kwas hydroksybenzoesowy). Kwas salicylowy jest stosowany miejscowo w celu zwalczania zaburzeń skórnych związanych ze
złuszczaniem i hiperkeratozą. Keratolityczne właściwości kwasu salicylowego są dokładnie opisywane w wielu opracowaniach
(Huber C et al., 1977). Działanie eksfoliacyjne wynikające ze zmniejszenia kohezji korneocytów i zwiększenia łuszczenia warstwy
rogowej

Ekstrakt z wierzby zastosowany został ze względu na działanie przeciwpodrażnieniowe, przeciwłojotokowe i keratolityczne.
Skuteczność in-vitro kompleksu (Rektyfikat Drzewa herbacianego, Ekstrakt z wierzby)
1. Działanie przeciwgrzybicze
Aktywność przeciwgrzybicza kompleksu została oceniona na gatunkach Malassezia globosa i Malassezia furfur (=P. ovale).
W badaniu określone zostały wartości:

MIC (Minimum Inhibitory Concentration) - minimalne stężenie hamujące, czyli najmniejsze stężenie testowanej substancji
całkowicie hamujące wzrost mikroorganizmów.

SI (Strong Inhibition) – silna inhibicja, czyli stężenie testowanej substancji znacząco redukujące wzrost mikroorganizmów, lecz
niehamujące go całkowicie.
Z dermatologicznego punktu widzenia wartość SI jest szczególnie istotna, ponieważ od substancji aktywnych nie wymaga się, aby
hamowały całkowicie wzrost mikroorganizmów, lecz by redukowały populacje do poziomu odpowiednio niskiego, wystarczającego
do zachowania naturalnego systemu obronnego skóry.

Malassezia globosa

Malassezia furfur

MIC %

SI %

MIC %

SI %

0,098

0,024

0,195

0,024

Tabela 2. Wyniki testu in-vitro.
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2. Działanie przeciwpodrażnieniowe.
Działanie przeciwpodrażnieniowe wyciągu z wierzby zawartego w kompleksie oceniono na podstawie inhibicji cyklooksygenazy (COX) – enzymu katalizującego wytwarzanie mediatorów zapalnych z kwasu arachidonowego (prostaglandyn). Badanie
zostało przeprowadzone na podstawowej kulturze ludzkich keratynocytów. Zawartość prostaglandyn (PGE2) zmierzono metodą
immunoenzymatyczną. Medium hodowlane posłużyło za negatywną próbkę kontrolną, a kwas salicylowy (AS) w stężeniach 1 nM
i 0,1 mM jako pozytywna próbka kontrolna.
Wykres 2 prezentuje wyniki testu. Możemy zaobserwować, że ekstrakt z wierzby (0,1%) istotnie zredukował liczbę prostaglandyn
(PGE2), co wskazuje na znaczące hamowanie cyklooksygenazy. Efekt jest porównywalny z działaniem kwasu salicylowego (AS 0,1 nM)
użytego jako kontrola pozytywna.
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Wykres 2. Działanie przeciwpodrażnieniowe Ekstraktu z wierzby

Rektyfikat Drzewa herbacianego
został zastosowany ze względu
na jego szerokie spektrum
działania, stabilność
oraz efekt przeciwzapalny

Ekstrakt z wierzby
zastosowany został
ze względu na działanie
przeciwpodrażnieniowe,
przeciwłojotokowe
i keratolityczne.
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II Kompleks (arnika, nagietek, dziurawiec, chmiel, melisa, rozmaryn, kiełki
pszenicy, bio-siarka)
Działanie przeciwzapalne i przeciwświądowe:
Arnika
Właściwości przeciwzapalne arniki wynikają głównie z obecności laktonów seskwiterpenowych i flawonoidów. Odkryto,
że helenalina i dihydrohelenalina wywołują efekt przeciwzapalny na modelach zwierzęcych, hamując produkcję prostaglandyn przez blokowanie enzymu syntazy prostaglandyn. Efekt przeciwzapalny wzmocniony jest działaniem karotenoidów i flawonoidów (Alonso J., 2004). Flawonoidy wzmacniają właściwości przeciwzapalne laktonów seskwiterpenowych. Łagodzą nadmierną
reakcję odpornościową dzięki działaniu hamującemu na główne enzymy regulujące. Niektóre flawonoidy są silnymi inhibitorami
produkcji prostaglandyn, grupy cząsteczek zamieszanych w reakcje odpornościowe.

Nagietek
Z uwagi na wysoką zawartość flawonoidów, ekstrakt z kwiatów nagietka okazał się być aktywnym przeciwko Staphylococcus aureus. Ekstrakt wodno-alkoholowy był efektywny przeciwko Entamoeba histolytica. Olejek eteryczny wykazał
efektywność hamującą na szczepy Staphylococcus aureus i Streptococcus faecalis. W odniesieniu do działania przeciwgrzybicznego, aplikacja przez 10 dni kremu (1,5%) lub ekstraktu olejowego (1%) sporządzonego na bazie kwiatów nagietka wykazała
efektywność (odpowiednio 73,4 i 53,4%) na skórze świnki morskiej zainfekowanej bakteriami Trichophyton mentagrophytes (Alonso J., 2004).

Dziurawiec
Ekstrakty z Calendula officinalis i Hypericum perforatum potęgują efekt przeciwzapalny. Wyniki badań wykazały
znaczącą moc przeciwutleniającą ekstraktu wodno-alkoholowego z dziurawca i nagietka. Wykorzystując system
generowania reaktywnych odmian tlenu (ROS), dziurawiec i nagietek wykazały zdolność zmiatania ROS, przy czym ekstrakt z dziurawca był aktywniejszy. Wyniki te potwierdziły efekt przeciwzapalny dziurawca i nagietka. Wodny ekstrakt z dziurawca posiada
udowodnione działanie przeciwko bakteriom Gram (+), szczególnie przeciwko szczepom odpornym na metycylinę: Staphylococcus
aureus.

Chmiel
Metanolowy ekstrakt z suszonych szyszek chmielu, aplikowany miejscowo (2 mg/ucho) na obrzęk uszny indukowany
12-O-tetradeka-noilo-13-acetylo-forbolem (TPA), wywołał 90% (p<0,01) redukcję obrzęku po 6 godzinach od aplikacji
TPA. Humulon – wyizolowany z szyszek za pomocą bioaktywnego frakcjonowania zidentyfikowany jako związek przeciwzapalny, zredukował obrzęk z wartością ID50=0.2 mg/ucho (ID= dawka hamująca). Aplikacje miejscowe humulonu także zahamowały
obrzęk uszny indukowany kwasem arachidonowym z ID50=2.2 mg/ucho (p<0.01 w porównaniu z substancją kontrolną); Indometacyna wymagała dawki 0.4 mg/ucho (p<0.01) (E.S.C.O.P, 2003).

Melisa
W badaniu przeprowadzonym przez Birdane i innych, przebadano właściwości przeciwbólowe Melissa officinalis
L. Wywołano dwa modele obrzęków, jeden przy użyciu histaminy a drugi – karagenanu. Aplikowano na nie wodny
ekstrakt z melisy w różnych dawkach i porównano wyniki z grupą kontrolną, której aplikowano indometacynę. Efekty przeciwbólowe
oceniono w tych samych warunkach, aczkolwiek jeden symptom bólu wywołano kwasem octowym, a drugi – formaliną. Wodny
ekstrakt z melisy zredukował obrzęk i stan zapalny oraz zredukował reakcję bólową. Ponadto, wykazał efekt przeciwutleniający
w przypadku bólu wywołanego zarówno karagenanem jak i formaliną. W ten to sposób udowodniono, że melisa posiada właściwości
przeciwzapalne, przeciwbólowe i przeciwutleniające (Birdane, 2007).

Nasze certyfikaty:
Bezpieczeństwo i skuteczność to nasze priorytety. Nasze produkty
powstają na bazie naturalnych składników niepowodujących reakcji
alergicznych. Nie stosujemy sztucznych barwników, aromatów oraz
innych chemicznych składników mogących powodować podrażnienia
oraz reakcje chorobowe.

Nasz szampon jest 3x bardziej wydajny
niż podobne produkty konkurencyjne.

Stawiamy na naturalne rozwiązania.
Nie używamy konwencjonalnych środków
chemicznych.

Pierwszy szampon, którego działanie dermatologiczne oparte jest
o nowatorską technologię ekstraktów roslinnych oraz naturalnych
składników bioaktywnych.
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Działanie przeciwbakteryjne i przeciwgrzybicze:
Arnika
Helenalina i pięć powiązanych laktonów seskwiterpenowych (meksykanina-1, octan HO-helenaliny, chamissonolid, ivalina
i izoalantolakton) wykazały in vitro działanie hamujące na Trypanosoma brucei i Trypanosoma cruzi. Helenalina była
najaktywniejsza z wartościami odpowiednio IC50=0.051 μM i IC50=0.695 μM. Ekstrakt metanolowy z kwiatów arniki wykazał także
in vitro efekt hamujący na przyzębowe bakterie tlenowe i beztlenowe z wartością MIC równą lub mniejszą od 2048 mg/l (Alonso
J., 2004).

Rozmaryn
Rożne ekstrakty z rozmarynu wykazały działanie hamujące na kultury bakterii Staphylococcus aureus, S. albus,
Escherichia coli, Corynebacterium spp., Bacillus subtilis, Micrococcus luteus, Salmonella spp., Listeria monocytogens
i Vibrio cholerae. Dwa z nich – karnozol i kwas ursolowy, są odpowiedzialne z działanie przeciwbakteryjne, w tym także za działanie
przeciwko HIV-1, Aspergillus sp, Penicillium sp, Alternaria sp i innym mikroorganizmom fermentującym żywność, takich jak Lactobacillus brevis, Pseudomonas fluorescens, Rhodotorularia glutinis i Kluyveromyces bulgaricus (Alonso J., 2004).

Biosiarka
Działanie przeciwgrzybiczne siarki zależy od jej konwersji w kwas pentationowy (H2S5O6), który jest składnikiem
grzybobójczym. Do aktywności takiej przyczyniać się może również siarkowodór. Po aplikacji na skórę, siarka pod
wpływem powietrza i bakterii skóry przekształca się w kwas pentationowy, który wykazuje działanie toksyczne na grzyby.
Dodatkowo, właściwości keratolityczne siarki mogą spowodować, że grzyby zostaną odłączone od warstwy rogowej.

Nagietek
Z uwagi na wysoką zawartość flawonoidów, ekstrakt z kwiatów nagietka okazał się być aktywnym przeciwko Staphylococcus aureus. Ekstrakt wodno-alkoholowy był efektywny przeciwko Entamoeba histolytica. Olejek eteryczny wykazał
efektywność hamującą na szczepy Staphylococcus aureus i Streptococcus faecalis. W odniesieniu do działania przeciwgrzybicznego, aplikacja przez 10 dni kremu (1,5%) lub ekstraktu olejowego (1%) sporządzonego na bazie kwiatów nagietka wykazała
efektywność (odpowiednio 73,4 i 53,4%) na skórze świnki morskiej zainfekowanej bakteriami Trichophyton mentagrophytes (Alonso
J., 2004).

Dziurawiec
Wodny ekstrakt z dziurawca posiada udowodnione działanie przeciwko bakteriom Gram (+), szczególnie przeciwko
szczepom odpornym na metycylinę: Staphylococcus aureus, z MIC 1,3-2,5 mg ziela/ml (Reichling J. et al. 2001).

Chmiel
Kombinacja olejku eterycznego, flawononów i substancji gorzkich, szczególnie lupulonu i humulonu wykazała działanie
bakteriostatyczne i bakteriobójcze przeciwko Gram dodatnim bakteriom oraz działanie mikostatyczne na Trichophyton
mentagrophytes oraz w mniejszym stopniu na Fusarium i Mucor sp. Najbardziej wrażliwymi bakteriami są Staphylococcus aureus
i Bacillus subtilis, z uwagi na szkodliwy wpływ na ich błony

Stymulowanie regeneracji komórek:
Nagietek
Działanie to jest najszerzej wykorzystywane. Wynika ono z obecności polisacharydów (śluzu), flawonoidów (szczegónie
glukozydu-3-O-kwercetryny), triterpenów i karotenów. Substancje te działają na metabolizm glikoprotein i włókna kolagenowe. Przeprowadzone badania wykazały, że kosmetyki zawierające ekstrakt z kwiatów nagietka (5%) w połączeniu z alantoiną,
przyspieszały znacząco proces odbudowy naskórka, ze szczególnym działaniem na metabolizm glikoprotein i na włókna kolagenowe podczas procesu regeneracji tkanki. Najnowsze badania sugerują, że ekstrakty wodne z kwiatów nagietka, nałożone na
zranioną skórę, odgrywają zadanie czynników indukujących tworzenie mikro naczyń, przyczyniając się tym samym do przyspieszania procesu gojenia (J. Alonso, 2004).

Kiełki pszenicy
Działanie regeneracyjne wynika z obecności węglowodanów w kiełkach pszenicy. W grupie tej znacząca jest obecność
ß-glukanów. Związki te są oligosacharydami aktywującymi niespecyficzny układ odpornościowy. Pobudzają komórki
Langerhansa na poziomie skóry i w konsekwencji zwiększają produkcję cytokin. Cytokiny najpierw eliminują resztki martwych
komórek lub substancji obcych dla organizmu, a następnie aktywują czynniki regenerujące komórki, które naprawiają układ
krwionośny dostarczający tlen do tkanek. Następnie aktywują czynniki uczestniczące w syntezie kolagenu i elastyny. W rezultacie
dochodzi do regeneracji i pobudzenia komórek, co z kolej przekłada się na efekt przeciwstarzeniowy.
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Retinol
Działa przeciwinfekcyjnie i jest czynnikiem wzrostowym dla nowych komórek. Ma wpływ na regenerację skóry
oraz proces rogowacenia naskórka. Stosowany miejscowo zwiększa nawet o 30% podziały mitotyczne komórek
nabłonkowych. Wpływa na równowagę wodno-tłuszczową skóry. (Civ, 1992).

III kompleks (alantoina, pantenol, gliceryna, oczar, jałowiec, goryczka)
Alantoina
Występuje w kiełkach zbóż, łupinach kasztanów, korzeniu żywokostu. Otrzymywana jest też syntetycznie. Działanie jej
polega na przyspieszeniu ziarninowania uszkodzonej tkanki. Ma również działanie kojące i łagodzące podrażnienia.
Produkty z alantoiną są polecane w przypadku suchości skóry towarzyszącej wielu chorobom (np. atopowego czy alergicznego
zapalenia skóry), dlatego stanowi ważny składnik aktywny naszych kosmetyków.

Pantenol
Prowitamina B5, należy do grupy humektantów. Jest to substancja silnie higroskopijna, działa nawilżająco. Dzięki
swojej niskocząsteczkowej budowie posiada duże powinowactwo do keratyny - podstawowego białka budującego
skórę, włosy i pazury. Łatwo wnika w głąb skóry, gdzie ulega przekształceniu w kwas pantotenowy, czyli właściwą witaminę B5.
Jako związek aktywny i łagodzący, przyspiesza procesy regeneracji naskórka, chroni i pielęgnuje skórę wrażliwą i skłonną do
podrażnień. W przypadku włosów i sierści działa ochronnie i kondycjonująco, wbudowując się w ich strukturę, przez co nadaje
im objętości i je pogrubia.

Gliceryna
Należy do grupy humektantów, czyli składników o właściwościach nawilżających. Jest to związeko budowie alkoholu
wielowodorotlenowego. Posiada dobre zdolności penetracyjne, dzięki czemu zwiększa również transport składników
aktywnych w głąb skóry. Jest wysoce higroskopijny, w związku z czym skutecznie zwiększa zdolność wiązania i zatrzymywania
wody w naskórku - te obszary stają się bardziej elastyczne, a woda potrzebna w głębszych warstwach skóry zostaje wykorzystana, m.in. do syntezy włókien kolagenowych i elastynowych.

Oczar
W składzie wyciągu z kory i liści oczaru znajdują się garbniki, flawonoidy, saponiny, kwasy (galusowy i elagowy)
oraz leukoantocyjanidy. Działanie powyższych związków jest wielokierunkowe. Po pierwsze, oczar jest surowcem
o właściwościach ściągających (zmniejszających krwawienie, wysięk i sączenie płynów ustrojowych z rany). Kolejnym kierunkiem
działania wyciągu z oczaru jest uszczelnianie naczyń krwionośnych i zmniejszenie kruchości kapilar, reguluje ponadto krążenie
podskórne. Ekstrakt z oczaru posiada również właściwości przeciwzapalne, przyspieszające gojenie się ran i przeciwbakteryjne.

Jałowiec
Ekstrakt jałowca, nazywanego „rośliną życia”, znany jest ze swoich unikalnych właściwości. Stymuluje wzrost włosów,
wyrównuje ich strukturę, ułatwia rozczesywanie i nadaje sierści perlisty blask. Ekstrakt jałowca kontroluje również
wydzielanie łoju z gruczołów łojowych, dzięki czemu sierść dłużej pozostaje czysta. Już poprzednie pokolenia zauważyły wielką
żywotność jałowca. Narody Buriatii uznają go za symbol wiecznego życia. Wokół jałowca powietrze jest czystsze i zdrowsze.
Przebywając wśród jałowców odczuwamy przypływ energii i siły. Jałowiec dzięki wysokiej zawartości fitoncydów i garbników
posiada silne działanie antyseptyczne, gojące i regenerujące.

Goryczka
Występuje w Alpach i innych górach południowej i środkowej Europy. Posiada właściwości łagodzące i antyoksydacyjne. Wyciąg z korzenia ma dodatkowo działanie przeciwzapalne oraz przeciwbakteryjne. Ekstrakt posiada cechy
kondycjonujące skórę i sierść. Działa rewitalizująco i odżywczo. III kompleks (alantoina, pantenol, gliceryna, oczar, jałowiec, goryczka)
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SPOSÓB UŻYCIA:
Przed przystąpieniem do kąpieli dokładnie wyczesać zwierzaka. UWAGA: Szapon skoncentrowany. Zaleca się przed użyciem
rozcieńczyć w stosunku 1:5-1:10. Zwilżyć szatę i nanieść niewielką ilość rozcieńczonego szamponu. Delikatnie masować do
uzyskania piany. Zacząć mycie od tyłu i skończyć na głowie. Następnie dokładnie spłukać letnią wodą. Dla uzyskania lepszego
efektu czynność można powtórzyć. Po zakończeniu kąpieli zwierzaka dokładnie wysuszyć jego sierść i włosy w celu osiągnięcia
maksymalnego efektu oraz wydobycia mocy naturalnych ekstraktów. Można do tego celu użyć suszarki z łagodnym strumieniem
ciepłego powietrza.
Stosować wyłącznie u zwierząt. Chronić przed dostępem dzieci. Przechowywać w tempe-raturach od +4°C do +25°C.

Składniki / INCI:
Woda, łagodne środki powierzchniowo-czynne, solubilizator, lauromakrogol, regulator pH, chlorek sodu, emolienty, kwas salicylowy,
naturalne ekstrakty roślinne (arnika, nagietek, jałowiec, goryczka, oczar, dziurawiec, chmiel, melisa, rozmaryn, kiełki pszenicy, kora
wierzby białej), alantoina, siarka, retinol, pantenol, gliceryna, rozpuszczalnik organiczny, naturalna substancja bakteriostatyczna,
olejek z werbeny egzotycznej, zagęstnik, wodorowęglan sodu, konserwanty.

