
NOWY TEAM
SUPERBOHATERÓW

GOTOWYCH DO WALKI  
Z ZANIECZYSZCZENIAMI SKÓRY

NOWOŚĆ

POSKRAMIACZ  
3 W 1

POGROMCA 
SKAZ

HEROS 
CODZIENNEJ 
PIELĘGNACJI



POZNAJ NASZ TEAM SUPERBOHATERÓW DO WALKI Z ZANIECZYSZCZENIAMI
Nie ma nic gorszego niż wielki, świecący wyprysk na twarzy, 
który odbiera pewność siebie i powoduje niechęć spojrzenia 
komukolwiek w oczy. Wiadomo również, że ich żywot wcale 
nie musi kończyć się wraz z młodzieńczymi latami. Dla wielu  
jest to nieustanna walka, rozgrywająca się często w najmniej 
oczekiwanych momentach dorosłego życia 

To czego potrzebujesz do stoczenia bitwy z zanieczyszczeniami 
to linia naszych Superbohaterów ze 100% organicznego oleju z 
drzewa herbacianego. Podróż w kierunku czystej skóry zaczyna 
się w momencie poszukiwania odpowiedzi na pytanie, co sprawia, 
że nasz wróg nagle się pojawia oraz od obmyślenia planu jak go 
zwalczyć.

Wiedza to klucz do sukcesu, a przez poznanie przyczyn 
powstawania wyprysków możemy skuteczniej zwalczyć naszego 
wroga. Niezależnie od tego czy potrzebujesz punktowej ulgi czy 
długotrwałego systemu obrony, stworzyliśmy dla Ciebie team 
Superbohaterów dla Twojej skóry.

Na ratunek przychodzą: Tea Tree Anti-Imperfection, zwalczający 
niedoskonałości, do codziennego stosowania, Tea Tree 3 w 1:  
żel oczyszczający, peeling i maska oraz Tea Tree Oil .

BOHATER

Nasz olej z drzewa herbacianego pozyskany w 
100% dzięki Comminity Trade został. stworzony 
do zwalczania niedoskonałości poprzez 
aplikowanie odpowiedniej i lości na całą twarz. 
Serum to jest lekkie i szybko się wchłania. 

NOWA TEA TREE PRZECIW 
NIEDOSKONAŁOŚCIOM DO 
CODZIENNEJ PIELĘGNACJI 

BOHATER CODZIENNEJ PIELĘGNACJI

81%* 81%* 76%* 
POTWIERDZA, 
ŻE SKÓRA 
WYGLĄDA NA 
GŁADSZĄ 

POTWIERDZA, 
ŻE SKÓRA 
WYGLĄDA 
ZDROWIEJ

POTWIERDZA, 
ŻE SKÓRA 
JEST BARDZIEJ 
OCZYSZCZONA 

Nasz Tea Tree Oil jest prawdziwym 
Superbohaterem i posiada wysokie 
stężenie olejku z drzewa herbacianego. 
Aplikuje się go bezpośrednio  
na wyprysk, zyskując szybką ulgę.

TEA TREE OIL 10ML
POGROMCA SKAZ KULTOWY 

PRODUKT

*W oparciu o badanie przeprowadzone na 101 kobietach stosujących produkt przez dłuższy okres

Czystośc i wielozadaniowość dzięki białej glince, minerałom 
wulkanicznym i pozyskanemu dzięki Community Trade olejowi 
z drzewa herbacianego, sprawia, że pory i zaskórniki są 
odblokowane, a skóra lśniąca. Idealne rozwiązania dla osób  
z cerą skłonną do zanieczyszczeń.

Używaj w trzech etapach: 

1. myj codziennie w celu oczyszczenia

2. peeling stosuj, aby odblokować pory i nadać skórze 
gładkości

3. maskę nakładaj w celu głębokiego oczyszczenia  
i zmatowienia skóry

NOWY 3 W 1 ŻEL DO MYCIA, PEELING I MASKA, 125ML
MISTRZ OCZYSZCZANIA

87%* 

75%* 

81%* 

76%*

POTWIERDZA, 
ŻE SKÓRA JEST 
ZMATOWIONA

POTWIERDZA 
REDUKCJĘ 
ZASKÓRNIKÓW

POTWIERDZA 
WYRAŹNE 
ODBLOKOWANIE 
PORÓW

POTWIERDZA 
ZMNIEJSZENIE  
PORÓW

OH!

POGOTOWIE DLA 
ZANIECZYSZCZONEJ 

SKÓRY 



”

UŚWIADOM SWOJĄ SKÓRĘ  
Z  EKSPERTKĄ VANDĄ SERRADOR

Toksyny zawarte w organizmie 
takie jak: alkohol, stres, 
nikotyna powodują wzmożone 
występowanie zanieczyszczeń  
w tej strefie. Polecam 
stosowanie produktu 3w1:żelu, 
peelingu, maski, aby oczyścić 
skórę i odblokować pory.  
Anti-Imperfection Daily Solution 
zapewni czystszą, zdrową cerę 
oraz pomoże zapobiec i zwalczyć 
niedoskonałości. 

Pryszcze, które występują w tym rejonie 
są wynikiem buzujących hormonów, 
nieodpowiedniego jedzenia i zbyt dużej 
i lości cukru. Anti-Imprefection Daily 
Solution świetnie sprawdzi się na 
obszarze całego podbródka, natomiast  
do pojedynczych “wybuchów” najlepiej 
użyć bezpośrednio olejku Tea Tree lub 
żelu z tej samej linii. 

Wysiłek f izyczny i pracowity 
dzień mogą powodować efekt 
tłustego i świecącego nosa,  
co prowadzi do powiększania się 
porów i zaskórników. Oczyszczaj  
i zwalczaj pory, używając 
3w1:żelu, peelingu i maski po 
ćwiczeniach czy ciężkim dniu. 
Używając Anti-Imperfection 
Daily Solution każdego dnia na 
obszarze całej twarzy sprawisz, 
że Twoja cera będzie zmatowiona  
i pozbawiona efektu świecenia. 
Aplikuj na nos niewielką ilość 
Tea Tree Pore Minimiser, aby 
zmniejszyć występowanie 
powiększonych porów. 

Zanieczyszczenia tu 
występujące spowodowane 
są chorobami krzyżowymi 
i bakteriami. Aby osiągnąć 
czystszą skórę ważne jest 
usuwanie nieczystości po całym 
dniu, używając  Tea Tree Skin 
Clearing Facial Wash. Aplikując 
Olejek Tea Tree bezpośrednio 
na zaatakowane rejony przy 
pomocy wacika unikniesz 
rozprzestrzeniania się bakterii 
na innych obszarach Twojej 
twarzy. 

NOS

BRODA I PODBRÓDEK

CZOŁO

POLICZKI

Jennifer Hirsch, Beauty Botanist dla The Body Shop

100% ORGANICZNY OLEJ 
Z DRZEWA HERBACIANEGO

“OLEJ Z DRZEWA HERBACIANEGO JEST JEDNYM Z NAJBARDZIEJ 
PRZEBADANYCH KLINICZNIE OLEJKÓW ETERYCZNYCH NA 
ŚWIECIE. SILNIE ANTYBAKTERYJNY. NASZ OLEJ Z DRZEWA 
HERBACIANEGO ZAWIERA CZYSTY, ORGANICZNY OLEJEK 
ETERYCZNY, POZYSKANY ZE ZRÓWNOWAŻONYCH ŹRÓDEŁ U 
STÓP KENIJSKICH GÓR. WSZYSTKO PO TO, ABY UZYSKAĆ JAK 
NAJBARDZIEJ OCZYSZCZONĄ SKÓRĘ.”
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FAQ 
Z VANDĄ 
SERRADOR
POWIEDZ NAM, JAKIE MASZ ZŁOTE RADY, ABY 
NIEDOSKONAŁOŚCI TRZYMAŁY SIĘ OD NAS Z DALEKA? 

MOŻE ZDRADZISZ NAM JAKIEŚ PATENTY NA ZWALCZANIE SKAZ?

CO SPRAWIA , ŻE KOCHASZ 
TEA TREE OIL OD THE BODY SHOP ? 

Po pierwsze, postaraj się przejść na dietę ograniczającą 
alkohol, papierosy, cukier, pszenicę i tłuszcze nasycone. 
Chroń swoją skórę używając Tea Tree Daily Solution i 3w1 
Żelu/Peelingu/Maski przynajmniej dwa razy w tygodniu. 
Jak tylko zobaczysz pojawiającą się krostę, aplikuj 
Tea Tree Oil. Pamiętaj także, aby regularnie zmieniać 
poszewkę od puduszki, czyścić telefon i pić dużo wody. 

Jak tylko czujesz, że coś może pojawić się na Twojej skórze 
lub właśnie się pojawiło, nalej do czystego zlewu dwa 
litry wody w temperaturze pokojowej i dodaj 4 krople Tea 
Tree Oil. Zamocz ściereczkę w roztworze i przyciśnij ją 
delikatnie do twarzy. Następnie użyj 3w1 Żelu/Peelingu/
Maski, po 5-10 minutach zmyj go wodą. Na koniec nałóż 
Tea Tree Daily Solution. 

Olejek ten powstaje z organicznych liści z drzewa 
herbacianego, które zbierane są własnoręcznie, aby 
zatrzymać ich czystość i wydobyć największy potencjał. 
Dodatkowo drzewa herbaciane pochodzą z Afryki, mojej 
ojczyzny.

WSPARCIE  
COMMUNITY TRADE 

ENRICH NOT EXPLOIT™ 
ZMIANA JEST  

W TWOICH RĘKACH 
Od 2007 roku pozyskujemy nasz organiczny olejek 

eteryczny z drzewa herbacianego dzięki Community 
Trade od kenijskich farmerów. Współpracujemy  
z ponad 550 małymi, zrównoważonymi farmami  

z okolic Parku Narodowego Góry Kenia 

Nasza przygoda z Kenią doprowadziła nas do 
3-letniego partnerstwa z Fauna & Flora International 

oraz do współpracy z Ol Pejeta Conservancy w celu 
zapewnienia 500 mieszkańcom Góry Kenia dostępu 

do czystej wodej poprzez budowę infrastruktury 
zbierającej wodę deszczową. 

Wspomagamy, ucząc o zrównoważonych metodach 
rolnictwa, aby poszerzać wiedzę i zapewnić lepszą 

przyszłość. Zasialiśmy ponad 5000 nasion, aby 
przywrócić naturalne środowisko wokół rzeki. Dzięki 
naszej działalności w tym rejonie świata  pomagamy 
lokalnej społeczności zdobyć nowe źródła dochodu. 

Kontakt: Magdalena Domaciuk | Magda.domaciuk@aliganza.pl | +48 505 144 303                   
Katarzyna Rodzoch | Katarzyna.rodzoch@aliganza.pl               Rafał Prokopek | Rafal.prokopek@aliganza.pl


