Podwójna Perła Rynku Kosmetycznego dla serii Hemp Seed
marki Bell Hypoallergenic
data aktualizacji: 2020.09.23

Innowacyjna kolekcja Bell Hypoallergenic Hemp Seed Oil została nagrodzona prestiżową
nagrodą Perły Rynku Kosmetycznego 2020, w której otrzymała aż dwie nagrody: złoto za
Hypoalergiczny fluid nawilżająco-odżywczy oraz srebro za całą linię produktów Hemp Seed.
Właściwości oleju konopnego pozyskiwanego z nasion są nieocenione. Nie bez przyczyny stanowi on
bardzo pożądany surowiec kosmetyczny. Jednak dotychczas wykorzystywany był w kosmetykach do
pielęgnacji skóry. Marka Bell Hypoallergenic postanowiła pójść dalej i dodać go do kosmetyków
kolorowych. To pozwoliło zaoferować kobietom piękny makijaż, który również dba o cerę i rzęsy.
Cała seria jest w 100 proc. wegańska. W jej skład wchodzą:
Hypoalergiczny fluid nawilżająco-odżywczy
Lekki, kremowy podkład idealnie wyrównuje koloryt cery, tuszuje niedoskonałości oraz oznaki
zmęczenia. Formuła zawiera bogaty w witaminy, minerały i antyoksydanty ekstrakt z nasion
konopi, który intensywnie nawilża skórę, wspomaga jej elastyczność i poprawia ogólne
funkcjonowanie. Dzięki zawartości melaniny chroni przed szkodliwym działaniem światła
niebieskiego emitowanego przez telefony, komputery czy telewizory. Zapobiega starzeniu się skóry.
Naturalna betaina działa nawilżająco, przez co skóra wydaje się jedwabiście gładka.
Hypoalergiczny odżywczo-nawilżający olejek pod makijaż
Uniwersalny i wielozadaniowy produkt, który przygotowuje skórę do nałożenia makijażu. Dzięki

mieszance pięciu olejów: z nasion konopi, pestek moreli, arganowego, jojoba i
słonecznikowego doskonale ją nawilża, regeneruje i odżywia. Formuła bogata w witaminy C i E
działa antyoksydacyjnie, spowalniając proces starzenia skóry oraz wspomaga jej elastyczność. Olejku
można używać samodzielnie, jak i w połączeniu z podkładem, otrzymując w ten sposób bardziej
naturalny wygląd makijażu. Idealnie sprawdzi się również jako produkt do całego ciała i włosów.
Hypoalergiczny regenerujący tusz – efekt multi rzęs
Wydłużający i podkręcający tusz, który zapewnia wyrazisty makijaż oka. Zawarte w formule składniki
odżywcze takie jak: olej z nasion konopi, panthenol, olej rycynowy i oliwa z oliwek pielęgnują,
nawilżają i zwiększają elastyczność rzęs. Specjalna silikonowa szczoteczka idealnie przylega do rzęs i
pokrywa tuszem całą ich powierzchnię już przy pierwszej aplikacji.
Hypoalergiczna antysmogowa baza pod makijaż
Innowacyjna formuła bazy, w której skład wchodzą ekstrakt z nasion konopi i sok z liści aloesu
intensywnie nawilża skórę, poprawia jej jędrność i spowalnia proces starzenia. Dzięki zawartości
bogatego w minerały ekstraktu z alg morskich tworzy na skórze barierę ochronną zabezpieczającą
ją przed zanieczyszczeniami i szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi. Skutecznie przedłuża trwałość
makijażu, dając uczucie komfortu przez długi czas.
Hypoalergiczny nawilżająco-regenerujący olejek do ust
Obecne w składzie oleje z nasion konopi, z pestek moreli i arganowy nawilżają, odżywiają,
zmiękczają i wygładzają usta. W efekcie stają się one zregenerowane i nawodnione.
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