OXALIS představil vlastní přírodní kosmetiku ASTRAIA
Krásná pleť a zdravé vlasy. I to dokáže čaj a káva

Zelený čaj a zelená káva. Jejich mimořádný přínos pro lidské zdraví je využívaný ve stále více
oborech. Významnými oxidačními, regeneračními a omlazujícími vlastnostmi těchto dvou
surovin se česká firma OXALIS zabývá po mnoho let a své poznatky nově provázala
s tradičními postupy výroby přírodní kosmetiky. Z tohoto spojení vzešla originální kosmetika
ASTRAIA.
OXALIS se za více než 25 let své existence stal jedním z největších specialistů na kávu a čaj z
celého světa. Nyní své znalosti firma aplikovala také do zcela nového odvětví. Cenné extrakty
ze dvou druhů kávy a čaje, které běžně nabízí pro přípravu nápojů, totiž zakomponovala do
unikátní kosmetiky. V roce 2019 tak vstupuje na trh nová značka kosmetiky ASTRAIA
s výtažky zeleného čaje Sencha Satsuma a zelené kávy Kolumbia Supremo.
„Tuhé i tekuté mýdlo s jedinečným složením, vyživující šampon, bezoplachový kondicionér,
pleťový krém s filtrem proti modrému světlu, který mimochodem získal stříbrnou medaili v
soutěži o nejinovativnější ingredienci za rok 2017, a oční krém ASTRAIA reprezentují unikátní
receptury, ruční výrobu a vysoký obsah přírodních ingrediencí. Skupina testerů z řad
profesionálů i veřejnosti navíc vysoce hodnotila příjemnou vůni produktů, na níž jsme si dali
velmi záležet,“ uvedl Petr Zelík, zakladatel společnosti OXALIS. A proč zvolil OXALIS právě
zelený čaj Sencha Satsuma a zelenou kávu Kolumbie Supremo?

•

Extrakt z japonského zeleného čaje Sencha Satsuma mírní projevy stárnutí a
obsahuje antioxidanty, které chrání pokožku před volnými radikály. Podporuje
prokrvení, čistí póry a pleť regeneruje a zvláčňuje. Při použití ve vlasové kosmetice
prokazatelně podporuje růst vlasů.

•

Extrakt ze zelené kávy Kolumbie Supremo typu arabika zpomaluje proces stárnutí,
zlepšuje regeneraci pleti, viditelně zmírňuje otoky. Pokožku navíc intenzivně vyživuje
a zvláčňuje.

Účinky cenných extraktů jsou podpořené ručním zpracováním, využitím tradičních přírodních
surovin, jako jsou vysoce kvalitní rostlinné oleje, másla a vosky, v kombinaci s moderními
ingrediencemi, například kyselinou hyaluronovou, přírodními emulgátory a filtry. „Aktuálně
dokončujeme testování zubní pasty a dalších produktů tělové kosmetiky, pochopitelně opět
s extrakty zeleného čaje a kávy. Ty by se měly objevit na pultech prodejen OXALIS už ve druhé
polovině roku,“ prozradil na závěr Petr Zelík.

