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Seria Blend
Czym jest seria Lynia Blend?

Lynia Blend to propozycja kosmetyków opartych na 
kompleksach z drogocennych roślin. Seria polecana dla 
każdego rodzaju skóry, także jako uzupełnienie codziennej 
pielęgnacji.

Na jakich składnikach opiera się seria Lynia Blend?

Lynia Blend tworzą kosmetyki zawierające: 
| kompleksy owocowe,
| kompleksy roślinne,
| kompleksy ziołowe.

Jakie są kierunki działania produktów z serii Lynia Blend?

| nawilżanie,
| regulacja sebum,
| ujędrnianie,
| pielęgnacja podstawowa.



Seria Blend 7 herbs
7 herbs jest uniwersalny kremem o lekkiej konsystencji, 
przeznaczonym do pielęgnacji każdego rodzaju skóry, 
szczególnie cery mieszanej, tłustej i wymagającej 
nawilżenia. Jest to idealne rozwiązanie dla cer młodych 
– jako pierwszy kosmetyk pielęgnujący i regulujący. 

Mieszanka ekstraktów z 7 ziół oraz składniki tj.  
witamine E, D-pantenol oraz olejki eteryczne z lawendy 
i grejpfruta dają natychmiastowy efekt nawilżania, co 
udowodniły badania aplikacyjne kremu. Dodatkowo 
kosmetyk posiada potwierdzone działanie regulujące 
pracę gruczołów łojowych. 

ioła eboregulujące



Składniki

7 herbs to kompleks roślinny składający się z ekstraktów ziołowych z: brzozy, krwawnika, skrzypu polnego, pokrzywy, rozmarynu, 

szałwii, lipy. 

7 herbs Complex

Brzoza 
Ekstrakt z liści brzozy działa dezynfekująco. Wykazuje właściwości przeciwłupieżowe, 

regulujące wydzielanie sebum oraz rozjaśniające przebarwienia.

Krwawnik 
Działa łagodząco, przeciwzapalnie, przyspiesza gojenie się ran  

oraz regenerację uszkodzonej skóry.



Składniki

Skrzyp polny
Na podkreślenie zasługuje obfitość składników mineralnych w jego składzie chemicznym 

(15-18%), z czego ok. 60-80% odpowiada krzemowi, a pozostała część w dużej mierze 

potasowi. Inne składniki skrzypu polnego to: saponiny (5%), flawonoidy, alkaloidy. 

Pozostałe składniki skrzypu to niewielkie ilości następujących związków: witamina 

C, kwas jabłkowy, kwas szczawiowy oraz glicerydy kwasu stearynowego, linolowego 

i oleinowego.

Pokrzywa 
Jest antyoksydantem, który skutecznie zwalcza wolne rodniki. Ponadto zawiera duże 

ilości flawonoidów oraz kwercentyny. Reguluje sebum oraz działa tonizująco, ściągająco 

i przeciwzapalnie.

Składniki



Składniki

Rozmaryn
Posiada właściwości antyseptyczne oraz przyspieszające procesy gojenia się skóry. 

Właściwości przeciwzapalne kwasu rozmarynowego oparte są na jego efekcie 

hamowania leukotrienów i wolnych rodników.

Szałwia
Ekstrakt z szałwii polecany jest do kosmetyków o działaniu oczyszczającym 

i antyseptycznym, antyperspiracyjnym, chroniących integralność skóry i włosów przed 

szkodliwymi procesami utleniania. Posiada właściwości ściągające i gojące, tonizujące, 

dezodoryzujące, oczyszczające i przeciwłupieżowe. Szałwia wykazuje działanie 

bakteriobójcze i przeciwzapalne.



Składniki Składniki

Lipa 
Łagodzi stany zapalne i wszelkie podrażnienia. Lipa jest stosowana w kosmetyce ze 

względu na swoje właściwości oczyszczające i odświeżające. Składnikami aktywnymi 

lipy są flawonoidy (>1%), którymi w tym przypadku są głównie kwercetyna-glukozydy 

i kempferol-glukozydy. 

W składzie znalazły się również drogocenne substancje odżywcze i nawilżające:

Witamina e D-Pantenol Olej ze słodkich migdałów

Olejek lawendowy Olejek grejpfrutowy Olej z krokosza



Badania

Regulacja sebum
Krem stosowany regularnie przez okres 2 tygodni ograniczył 
wydzielanie sebum średnio w grupie o 16%. Wykazał tym samym 
dobre własności pielęgnacyjne.
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Badania

Nawilżające działanie kosmetyku potwierdziły badania aplikacyjne. 
Średni – 35% wzrost nawilżenia zaobserwowano u 100% probantów. 
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+35%
Nawilżanie

Sebum to mieszanina substancji lipidowych produkowana przez gruczoły łojowe. Główną rolą tej wydzieliny jest ochrona 

przed zagrożeniami płynącymi ze środowiska zewnętrznego. Gruczoły łojowe najprężniej działają w wieku dojrzewania, 

ale wraz z wiekiem ilość wydzieliny maleje. Często pielęgnacja mająca na celu jedynie zmatowienie skóry jest błędna 

i nieskuteczna, gdyż opiera się na m.in. produktach wysuszających (np. na bazie alkoholu) – powoduje to jeszcze 

intensywniejsze wydzielanie sebum. Wpadamy w tzw. „błedne koło”. Ważnym zatem elementem pielęgnacji skóry 

z nadmiarem łoju jest intensywne i dogłębne nawilżanie.



Informacje handlowe

Pojemność
50 ml

Kod EAN:
5900718901956

Indeks:
KG-00135050

Sugerowana cena detaliczna:
38,90 PLN

Opakowanie:
Plastikowy słoik kosmetyczny 

Produkt wegański:
Tak

Sposób użycia:
Dwa razy dziennie – na noc i na dzień. Dozę kremu nanieść na skórę twarzy, szyi i dekoltu.  

Data ważności:
24 miesiące od daty produkcji

Składniki: 
Aqua, Coco Caprylate/ Caprate, Glyceryl Stearate Citrate, Caprylic/ Capric Triglyceride, Cetearyl Alcohol, 
Glycerin, Prunus Amygdalus Dulcis (Sweet Almond ) Oil, Carthamus Tinctorius Seed Oil, Cannabis Sativa 
Seed Oil, Betula Alba Leaf Extract, Achillea Millefolium Flower Extract, Equisetum Arvense Extract, Tilia 
Platyphyllos Flower Extract, Urtica Dioica Leaf Extract, Rosmarinus Officinalis Leaf Extract, Salvia Officinalis 
Leaf Extract, Tocopheryl Acetate, Lavandula Angustifolia Herb Oil, Citrus Grandis Peel Oil, Panthenol, 
Sodium Acrylate/Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer, Dehydroacetic Acid, Potassium Sorbate, 
Sodium Benzoate, Benzyl Alcohol, Parfum, Sodium Phytate, Pantolactone, Citric Acid, Isohexadecane, 
Polysorbate 80, Sorbitan Oleate, Geraniol, Limonene, Linalool, Citral.

Lynia 7 herbs – Regulacja sebum, nawilżanie

kliknij, aby pobrać zdjęcie produktu

https://www.dropbox.com/s/8olpugnvaccslqx/7herbs.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8olpugnvaccslqx/7herbs.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/kvbq0xrory01lkx/vegan-lynia.png?dl=0


Informacje handlowe

info@lynia.pl

Obsługa klienta:
+48 663 313 132

Dział handlowy:
+48 699 712 356
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