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Dr. Spiller Alpenrausch
alpejska przyroda w służbie skóry
Alpenrausch dr. Spiller to kosmetyki stworzone
w oparciu o pięćdziesięcioletnią tradycję
pielęgnacji o najwyższych standardach.
Alpejskie składniki oddają skórze to,
co w naturze najcenniejsze, wspomagają jej
prawidłowe funkcjonowanie, chroniąc
jednocześnie przed negatywnym wpływem
czynników zewnętrznych. Zamiast obcej dla
skóry chemii – tylko naturalne substancje. Każdy
ze składników jest jednocześnie substancją
aktywną, która pielęgnuje cerę i wzmacnia
działanie całego preparatu. Certyfikat Cosmos
Organic gwarantuje natomiast jakość
i bezpieczeństwo.

ORGANICZNY – CO TO ZNACZY?
Kosmetyka organiczna to dziś jeden
z najważniejszych nurtów w kosmetologii. Niestety, ze względu na ciągły
brak jasnych kryteriów, które określałyby jaki kosmetyk można nazywać naturalnym czy organicznym, nazwy te są
nieustannie nadużywane przez producentów. Istnieje cała gama różnego rodzaju certyfikatów, które mają potwierdzać ekologiczność czy naturalność
preparatów. Większość z nich stosuje
jednak różne, nie zawsze czytelne kryteria. W związku z tą sytuacją, w celu

ujednolicenia istniejących zasad przyznawania certyfikatów powstała organizacja zrzeszająca jednostki certyfikujące COSMOS. Zgodnie ze standardami
COSMOS, wyróżnia się dwie kategorie
kosmetyków podlegających certyfika-

cji: naturalne i organiczne. W stosunku
do kosmetyków organicznych wymagania są bardzo restrykcyjne, a najważniejszym z nich jest obowiązek stosowania takich procesów produkcyjnych,
które nie zmieniają chemicznego charakteru użytych składników.
DR. SPILLER W CAŁOŚCI NATURALNY!
Pierwszą marką, która otrzymała certyfikat Cosmos Organic dla całej linii kosmetyków jest firma Dr. Spiller. Kosmetyki z linii ekologicznej Alpenrausch
są przeznaczone do stosowania w gabinetach kosmetycznych i ośrodkach
spa, a także do pielęgnacji domowej.
Wszystkie produkty to kompozycje
wyselekcjonowanych składników pochodzących z czystych terenów Alp.
Filozofią marki jest wspomaganie naturalnych funkcji skóry, nie zaś próba
przekraczania jej naturalnej bariery.
Bazą dla preparatów są naturalne,
bogate w niezbędne nienasycone
kwasy tłuszczowe oleje z takich roślin
jak pianka łąkowa, len, pszenica czy rokitnik. Dzięki nim kosmetyki zapobiegają nadmiernej utracie wody i odbudowują naturalną barierę ochronną
naskórka. Cennym składnikiem jest
bogaty w witaminy i mikroelementy

ekstrakt z alpejskiego miodu, który odnajdziemy w większości kosmetyków
linii Alpenrausch. Ochronne i przeciwstarzeniowe właściwości szarotki alpejskiej uzupełnione są o łagodzące
działanie dzikiego ślazu, regenerujące
ekstrakty z róży alpejskiej czy detoksykującą i stymulującą funkcje skóry goryczkę. Arnika, kwiaty lipy czy babka
lancetowata, pączki buka, hyzop i tarczyca alpejska neutralizują działanie
wolnych rodników, pobudzają procesy naprawcze, łagodzą podrażnienia
i stany zapalne. Linia Alpenrausch to
pełna pielęgnacja twarzy i ciała.
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