
Słowackie kosmetyki naturalne z konopi 



- etykieta produktów przeznaczonych do skóry
problematycznej. Produkty te nie zawierają perfum ani innych
alergenów. 

- oryginalne produkty z własną formułą, które spełniają
kryteria kosmetyków naturalnych zawierających olej z
konopi

Produkty BIGBIO:
- nie zawierają THC, niepożądanych substancji
chemicznych, organizmów zmodyfikowanych genetycznie,
siarczanów, parabenów i innych produktów
ropopochodnych
- nie testowany na zwierzętach

- produkty pochodzenia roślinnego



aktywne składniki

zawartość

uszczelki

etykietowanie produktów
specjalnychprocent oleju z

konopi

nazwa
opis

specyfikacja
produktu



REGEDENT
Afty, opryszczka, trądzik, zapalenie przyzębia, zapalenie i krwawienie dziąseł,
owrzodzenia jamy ustnej, swędzenie po ukąszeniach owadów

Regedent – serum 1,2ml a 7ml

Naturalne serum regeneracyjne z olejkiem z konopi,
drzewa herbacianego, goździków, słoików, szałwii,
rzepaku i rumianku. Mały zestaw pierwszej pomocy
na afty, opryszczkę, ale także na trądzik, zapalenie
dziąseł, małe rany i świąd kłujący owady.

Regedent – gel 10ml

Żel na zapalenie dziąseł, zapalenie przyzębia i
pielęgnację jamy ustnej zawierający 11 ziół, olej
konopny i beta-glukan. Żel można stosować
samodzielnie w leczeniu lokalnych problemów lub
nakładać na pastę do zębów.



Artrogel
Żel na ból stawów, kręgosłupa, mięśni i ścięgien. Żel przyspiesza powrót do zdrowia i
łagodzi ból. Oba żele zawierają olej konopny i 9 ziół w wysokim stężeniu dla szybkiej ulgi.

Artrogel – menthol 200ml 

Zawiera wyższe stężenie ekstraktu z mięty pieprzowej o
działaniu chłodzącym, odświeżającym. 

Artrogel – cinnamon 200ml 

Zawiera wyższe stężenie wyciągu z kory cynamonu, który
działa rozgrzewająco, krwawiąco i relaksująco.



Regederm 
Skrajnie sucha skóra, blizny, rozstępy, zmarszczki. 

Regederm – creme 50ml

Bezzapachowy krem konopny z masłem shea, olejem arganowym,
olejem makadamia, kwasem hialuronowym, beta-glukanem,
pantenolem i aloesem.

Regederm – anti age creme 50ml

Krem przeciwzmarszczkowy z niskocząsteczkowym kwasem
hialuronowym, oliwkowym skwalenem i jadem węża. Odmładza i
napina skórę.

Regederm – krem do kąpieli 100ml Delikatne mycie całego
ciała i włosów suchą problematyczną skórą.

Regederm – pianka pod prysznic 180ml Delikatne mycie
całego ciała i włosów suchą problematyczną skórą.

Regederm – mleczko do ciała 200ml – połączenie trzech
olejków z kofeiną, kwasem hialuronowym, lotosem, lilią wodną i
pantenolem.



Aknel
Trądzik, wysypka, tłusta skóra i strefa T.

Aknel – creme 50ml

Krem przeciwtrądzikowy z oliwkowym skwalenem, beta-
glukanem do szybkiej regeneracji skóry i szałwii, który działa
przeciwzapalnie.

Aknel – aqua 200ml

Tonikum Aknel zawierający pantenol i ekstrakt liliowy
oczyszcza, tonizuje i łagodzi stany zapalne i trądzikowe.

Aknel – gel 10ml

Żel z pantenolem, liliowy ekstrakt aktywnie działa na stan
zapalny wrzodów lub trądzikow, który wysusza i dezynfekuje
oraz zatrzymuje stan zapalny. Kwas hialuronowy działa
również na głębokie rany i blizny potrądzikowe. Dzięki
zdolności wiązania wody wypełnia blizny i kompensuje
nierówności skóry.



Atopic 
Egzema atopowa, łuszczyca i inne zapalenie skóry.

Atopic – creme 50ml 

Olejek konopny, który sam w sobie jest leczniczy, jest
uzupełniony kwasem hialuronowym i pantenolem, które
nawilżają skórę. Olejek makadamia i masło shea pielęgnuje
bardzo sucha skóra. Torf odtruwa skórę, a Beta-Glucan
stymuluje jej odpowiedź immunologiczną i zwiększa
naturalną obronę organizmu.

Atopic - umývacia pena 150ml  – z delikatną bazą
myjącą do delikatnego mycia wrażliwych osób z atopowym
egzemem i łuszczycą bez siarczanów.



Intimka 
Żel do higieny intymnej.

Intimka –gel 200ml 

Delikatne składniki myjące w połączeniu z konopi i
kwasem mlekowym, które równoważą PH i łagodzą
swędzen ie , s t anow ią idea lne zapob iegan ie
niepożądanym chorobom intymnym.



Pilorum 
Szampony do włosów z problematyczną skórą

Pilorum – shampoo 200ml – łupież, łojotok 

Połączenie delikatnych składników myjących, oleju konopnego,
białka konopnego i łopianu zapobiega łupieżowi i koi skórę z
łojotokiem.

Pilorum – shampoo 200ml – wypadanie włosów

Połączenie delikatnych składników myjących i ziół, takich jak
chmiel i pokrzywa  zapobiega nadmiernemu wypadaniu
włosów.

 Pilorum – odżywka 200ml 

Odżywka z olejem konopnym i arganowym, kofeiną i olejem
buraczanym dla lepszego połysku i lepszego grzebienia do
włosów.



Omnidie
Ta seria obejmuje produkty z olejku z konopi do normalnego stosowania z naturalnym antyalergicznym
aromatem zielonej herbaty.

Omnidie - uniwersalny krem 100ml - krem z kwasem
hialuronowym i trawą cytrynową do rąk, twarzy i ciała.

Omnidie – krem do cery tłustej 50ml  – z olejem makadamia,
oliwkowym skwalenem, beta-glukanem i pantenolem.

Omnidie – krem normalna skóra 50ml  – z olejem winogronowym,
oliwkowym skwalenem, kwasem hialuronowym i pantenolem.

Omnidie – krem do suchej skóry 50ml  – s argánovým olejom,
kyselinou hyaluronovou, panthenolom a aloe vera.

Omnidie – mleczko do ciała 200ml – połączenie trzech olejków z
kofeiną, kwasem hialuronowym, lotosem, lilią wodną i pantenolem.



Omnidie
Ta seria obejmuje produkty z olejku z konopi do normalnego stosowania z naturalnym antyalergicznym

aromatem zielonej herbaty. 
Omnidie - pianka pod prysznic 150ml  – z delikatną podstawą pod
prysznic do delikatnego mycia bez siarczanów.

Omnidie – aqua -balsam do skóry tłustej 200ml  – delikatne
czyszczenie za pomocą bzu i pantenolu
Omnidie – tonikum -tonik do skóry normalnej i suchej 200ml 
– delikatne czyszczenie za pomocą pantenolu

Omnidie – ziołowy szampon do włosów przetłuszczających
się 200ml – delikatne mycie łopianem

Omnidie – ziołowy szampon do włosów normalnych i
suchych 200ml – delikatne mycie chmielu i pokrzywy

Omnidie – odżywka 200ml Odżywka z olejem konopnym i
arganowym, kofeiną i olejem buraczanym dla lepszego połysku i lepszego
grzebienia do włosów.



Dziękujemy
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