Fresh: jeszcze kosmetyki czy już desery?
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Naturalne kosmetyki korzystają ze składników, które pochodzą z bogactwa natury, często
są nawet jadalne. Taka jest amerykańska marka Fresh, narodzona w Bostonie a obecnie
mająca swą siedzibę w Nowym Jorku, która debiutuje w Polsce w sieci Sephora.
Marka Fresh łączy stare kulturowe rytuały piękna z nowoczesną nauką. Jej siłą są naturalne
składniki, dlatego wszystkie jej linie produktów bazują na naturze i takich składnikach jak róża,
peonia, lotos, glinka z Umbrii, czarna herbata czy miód.
Szczególne miejsce zajmuje w nich róża, która zdaniem Leva Glazamana, współzałożyciela
marki, uosabia piękno. - Jest piękna z wyglądu, pięknie pachnie i ma korzyści wpływające na urodę olejek z róży nawilża, wygładza i tonuje skórę. To cud natury - uważa Lev Glazman.
Z kolei czarna herbata znana jako starożytny lek ma wpływać na zachowanie elastyczności skóry i
sprawić, by była bardziej zwarta i delikatniejsza. Kwiat lotosu, który istnieje od 138 mln lat i jest
czczony w niektórych religiach to kolejny magiczny składnik pielęgnacyjny fresha. Glinka z

włoskiego miasta Nocera Umbra, bogata w minerały pozwala oczyścić pory i przywrócić równowagę
skórze.
Fresh ma misję bycia marką beauty opartą na zmysłach – tekstury i zapachy mają rozpieszczać i
pobudzać wszystkie zmysły oraz innowacyjną, bo jako pierwsza używała w kosmetykach takich
naturalnych składników jak cukier, soja czy sake. Cukier jako naturalny środek antyseptyczny
pomaga leczyć zadrapania, twierdzą twórcy marki, dlatego ten stary i często używany przez nasze
babcie składnik, który jest łatwo dostępny, wykorzystali w kosmetykach do pielęgnacji ust.
Kosmetyki fresh można sobie dopasować w zależności od nastroju i potrzeby danej chwili. Zgodnie
z najnowszymi trendami, używanie kosmetyków ma być przede wszystkim przyjemnością.
- Zastanawiamy się, czego dziś potrzebuje nasza skóra? Może teraz wymaga blasku, innego dnia z
kolei nawilżenia, więc użyjemy maski z róży czy soi aby oczyścić i wygładzić cerę. Wszystkie
kosmetyki fresh można używać i na dzień i noc. Są delikatne dla skóry i nie zawierają alkoholu tłumaczy Taylor z zespołu mediów społecznościowych Fresh Beauty.
Markę założyli Lev Glazman i Alina Roytberg - jest obecna w 16. krajach, od Australii i Kanady
przez Francję i UK po Meksyk, Hongkong, Malezję, Chiny i Tajlandię. Teraz trafiła do Polski i jest
dostępna w sieci Sephora.
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