RexCure Organic Goodies
INCI - NAVN
RexCure Base –
Økologisk:

Hvad er det
Persille & Basilikum

Prunus Armeniaca
Kernel Oil –
Økologisk:
Simmondsia
Chinensis Oil –
Økologisk:

Abrikoskerneolie

Cetearyl Alcohol –
kan ikke fås
økologisk:
Stearic Acid – kan
ikke fås økologisk:

Et fedtholdigt stof, der
fungerer som en
emulgator
Emulgator

Butyrospermum
Parkii - Økologisk:

Sheabutter

Glyceryl Caprylate –
eco-cert certificeret:

En naturlig fugtgiver, som
stammer fra
palmekerneolie
Fugt og
blødgøringsmiddel
Emulgator

Glycerin 99% økologisk
Sodium Lauryl
Glutamate
Cellulose Gum
Citric Acid

Jojoba olie

Fortykkelses middel
Citronsyre

Egenskaber
Begge kendt for deres egenskaber til at dulme kløe,
svie og rødmen samt at have desinficerende og
blødgørende egenskaber. Den særlige kombination
af urterne gør at cremen hurtigere optages i hudens
naturlige cellelag.
fugtgivende egenskaber, der modvirker tør, kløende
og irriteret hud. Abrikoskerneolie er rig på A-vitamin
og E-vitamin og absorberes let af huden.
Indianere/naturfolk anvendte jojoba til mange
hudlidelser og i håret. Indeholder naturlig solfaktor 4
samt jod, proteiner og E-vitamin. Blødgør fedt og
styrker væv- velegnet til alle hudtyper. God mod
inflammation, psoriasis, eksem, og akne. Naturlig
antioxidant, der bevirker at den ikke
harskner. Er god ved diæt samtidig antiallergisk.
Giver cremer og lotions den bløde konsistens og
gør at cremen let smøres på huden

Stearinsyren tilsættes cremen for at give
konsistens samtidig med at den danner en slags
hinde på huden.
Sheabutter udvindes fra sheanødden og hjælper
med at fugte, blødgøre og glatte huden og gøre den
spændstig igen. Den er fugtgivende og har en
helende effekt på beskadiget hud og arvæv.
Er fortræffelig til at udglatte og fugte huden. Hjælper
med at forebygge fugttab og udtørring af huden
En naturlig fugtgiver, der stammer fra palmekerne
olie. Er fortræffelig til at udglatte og fugte huden
Non-ethoxyleret vegetabilsk emulgator med
regulerende egenskaber.
Udvundet fra træer og giver cremen tykkelse.
Citronsyre er en antioxidant, som bekæmper frie
radikaler og modvirker derfor tidlig ældning af
huden. Bruges samtidigt til at justere ph-værdien.

Prunus Amygdalus
Dulcis Oil

Mandel olie

Mandelolie er en rig beskyttende olie, som er fyldt
med mineraler, protein og forskellige vitaminer så
som A, E og forskellige B. Olien indeholder også
masser af fugt og har en blødgørende effekt på
huden. Olien er ideel til børn og babyer, da det er
en blid og nærende olie, som også har fortræffelige
fugtgivende egenskaber. Er god til sensitiv hud og
inflammation i huden.

Persea Gratissima

Avocado olie

er meget hudnærende, bevarer hudens elasticitet
og hindrer udtørring.

Kokosolie

Kokosolie genopbygger hudens naturlige fedtlag. Er
god til tør og følsom hud og har en positiv effekt på
forskellige former for eksem.

Theobroma Cacao
Butter,

Kakaosmør

Cetyl palmitate

Emulgator

Kakaosmør indeholder blødgørende, essentielle
fedtsyrer, der forbedrer hudens elasticitet og
smidighed.
Den er fremstillet fra olivenolie og sikrer at vand og
olie kan bindes sammen.

Cocos Nucifera Oil

