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Zestawienie najlepiej sprzedających się produktów w 2021 roku w drogeriach Jasmin
rozpoczyna odżywka do paznokci Eveline Cosmetics. Zobacz, jakie kosmetyki znalazły się na
dalszych miejscach.
Początek roku to dobry czas na podsumowanie tego co wydarzyło się w poprzednich dwunastu
miesiącach. Poprosiliśmy drogerie o podzielenie się z nami informacjami o tym, po jakie kosmetyki
ich klienci sięgali w minionym roku najczęściej? Swoim zestawieniem podziała się już z nam
drogeria Cosibella.
Teraz czas na Jasmin:
1. Odżywka do paznokci Eveline 8in1 Total Action Nail Therapy Sensitive

Formuła z aktywnym kompleksem Strong Nail (Titanium and diamond) wynika w strukturę płytki,
dzięki czemu skutecznie ją regeneruje i odbudowuje.
2. Serum do twarzy Natur Planet Hialu-Pure Forte 3%

3-porc. kwas hialuronowy poprawia nawodnienie skóry właściwej przyczyniając się do poprawy jej
elastyczności i sprężystości. Terapia przeciwzmarszczkowa po 35 roku życia, zwłaszcza dla skóry
suchej i pozbawionej blasku. Polecany też pod oczy – likwiduje opuchnięcia i worki.
3. Tusz do rzęs kocie oczy Gosh Catchy Eyes Mascara

Pozwala uzyskać efekt kociego oka, czyli długich i podkręconych, wyraźnie zaznaczonych rzęs.
Odpowiednio wyprofilowana szczoteczka ułatwia nabieranie odpowiedniej ilości tuszu i jego
równomierne rozprowadzenie. Zapewnia wygodne i precyzyjne podkreślenie rzęs. Rewelacyjnie
sprawdza się w przypadku oczu z opadającym kącikiem zewnętrznym. Wyciąga rzęsy do góry,
modelując kształt oczu.
4. Przeciwzmarszczkowy krem ujędrniający na dzień 50+ L’Oréal Paris Ekspert Wieku

Do codziennej pielęgnacji cery powyżej 50 roku życia. Zawiera Retino-peptydy, czyli połączenie ProRetinolu A i peptydów, które świetnie zwalczają widoczne oznaki starzenia. Hamują tworzenie się i
rozwój zmarszczek, pobudzają procesy regeneracyjne naskórka, aktywują produkcję kolagenu,
elastyny i kwasu hialuronowego. Dzięki nim skóra odzyskuje dobrą kondycję i wygląda młodziej.
5. Krem puder Revlon Colorstay 24H 250 Fresh Beige

W jego składzie kwas hialuronowy, proteiny jedwabiu, ekstrakty z roślin i witaminę E. Fluid jest
gęsty, bogaty, ale idealnie stapia się ze skórą i zapewnia doskonałe krycie przez cały dzień. Nie
powoduje efektu maski i zawiera filtr słoneczny SPF 20. Dzięki formule Softflex skóra jest nawilżona,
makijaż naturalny i bardzo lekki.
6. Micelarny Szampon Only Bio, do włosów delikatnych i normalnych

Zawiera 99 proc. naturalnych składników, jest wegański i biodegradowalny. W łagodny sposób
przywraca włosom i skórze głowy równowagę.
7. Normalizujący tonik-wcierka do skóry głowy Vianek

Preparat w formie toniku do stosowania na skórę głowy, normalizujący pracę gruczołów łojowych.
Zawiera kompleks ekstraktów z pokrzywy, skrzypu, łopianu, szałwii i brzozy, bogatych w składniki
mineralne (cynk, miedź, krzem) oraz witaminy, które wzmacniają cebulki, znacząco przyspieszając
wzrost włosów. Olejki rozmarynowy i eukaliptusowy odświeżają, pobudzają i odżywiają skórę głowy.
8. Maska do włosów z ekstraktem z kokosa Kallos Cosmetics Coconut

Poprawia kondycję osłabionych włosów. Olej kokosowy zmiękcza, nawilża i odżywia włosy, wspiera
ich prawidłowy wzrost, chroni włókna przed łamliwością, zapobiega ich nadmiernemu wypadaniu,
nadaje połysk. Dodatkowo zabezpiecza włosy przed szkodliwymi czynnikami: promieniami
słonecznymi, wiatrem, mrozem, wysoką temperaturą podczas stylizacji i zanieczyszczeniami
środowiskowymi.
9. Ziołowe syberyjskie Czarne Mydło do mycia ciała oraz włosów Babuszka Agafia

Dzięki zawartości 37 leczniczych ziół syberyjskich pielęgnuje, działa antybakteryjnie, nawilża,
rewitalizuje, odżywia i regeneruje. Żelowa konsystencja zapewnia komfort stosowania.
10. Superskoncentrowane diamentowe serum napinające pod oczy, na czoło i okolice ust
Christian Laurent

Relaksuje zmarszczki w okolicy ust oraz tak zwane kurze łapki w kącikach oczu. Zmniejsza
widoczność cieni pod oczami oraz przywraca młody i wypoczęty wygląd skóry. Pył diamentowy
rozświetla, wspomaga regeneracje i poprawia wygląd skóry. Platyna odżywia, wygładza i wyrównuje
koloryt. Argireline peptide oraz kompleks proNeuro Boost rozluźniają mięśnie mimiczne, dając efekt
liftingu. 24K złoto sprawia, że skóra jest nawilżona i ujędrniona.
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