
Gallinée La Culture näomaski ja koorija 
koostisosad 

 
AQUA (WATER) Aitab aktiivsetel koostisosadel paremini toimida. 

ALPHA-GLUCAN 
OLIGOSACCHARIDE 

Aktiivne koostisosa, mis toidab häid baktereid ning pärsib halbade bakterite kasvu. See on looduslik koostisosa, 
mida leiab peamiselt siguri juurest. Tugevdab naha võimet kaitsta ennast keskkonnategurite negatiivse mõju eest. 

ARGININE Aitab laktaathappe molekulidel aeglasemalt vabaneda ja seetõttu toimet pikendada. 

BEHENYL ALCOHOL Seob koostisosad ja aitab neil saavutada õige viskoossuse.  

CAPRYLHYDROXAMIC ACID Aine, mis tagab toote stabiilsuse.   

CAPRYLYL GLYCOL Aine, mis aitab nahal säilitada optimaalse niiskuse taseme.  

CETEARYL ALCOHOL Pehmendav aine, mis aitab nahal säilitada optimaalse niiskustaseme ja aitab teistel riknemist ennetavatel 
koostisainetel paremini toimida. Kasutatakse säilitusainena looduskosmeetika toodetes. 

CETYL ALCOHOL Aitab säilitada naha optimaalse niiskustaseme ning säilitusainete toimeainet tõhustada.  

DECYL OLEATE Pehmendav ja niisutav aine, mis aitab säilitada naha optimaalse niiskustaseme.  
ETHYLHEXYLGLYCERIN Aitab säilitada naha optimaalse niiskustaseme ning säilitusainete toimeainet tõhustada.  
GLYCERIN Niisutav koostisosa, mis muudab naha pringimaks ja annab tootele tekstuuri. 
HYDROGENATED PALM 
GLYCERIDES CITRATE 

Pehmendav ja niisutav aine, mis aitab säilitada naha optimaalse niiskustaseme. Toob tekstuuri tootele.  

INULIN Aktiivne koostisosa, mis pehmendab ja toidab selektiivselt häid baktereid. Seda saadakse siguri juurest. 
ISOHEXADECANE Niisutav koostisosa, mis tõstab naha niiskustaset, hoiab naha pehme ja siledana.  
KAOLIN Puhastav ja imab nahast kahjulikud ained. Reguleerib rasueritust. Savis sisalduvad mineraalid toidavad nahka, 

aitavad nahal uueneda ning parandavad naha ainevahetust. Sobib väga hästi ka tundlikule ja kuivale nahale.  
LACTIC ACID Kui head bakterid meie kehal on tekitatud, siis laktaathape aitab neile luua elamiseks ja kasvamiseks hea 

keskkonna. Lisaks sellele aitab laktaathape nahka niisutada, siledamaks muuta ning hoiab toote pH tasakaalus. 
Lisaks on laktaathappel nahka uuendavad ja vananemisvastased omadused. 

LIMONENE Looduslik koostisosa, mida on saadud tsitruselistest. Üks parfüümi koostisosa. 
MARIS SAL (SEA SALT) Meresoolal on nahka uuendavad ja taastavad omadused. Kasulik stressis ja väsinud naha korral.  
OLEA EUROPAEA (OLIVE) SEED 
POWDER 

Peeneteraline oliivikivi pulber teralise koorimise tagamiseks.  

PANTHENOL Provitamiin B5, mis aitab kaasa naha paranemisele ja uuenemisele.  
PERFUME (FRAGRANCE) Gallinée toodetes kasutatakse naturaalse ja sünteetiliste lõhnainete kooslust, et vältida nahareaktsioone. 
POLYSORBATE 80 Aitab kaasa õlide lahustumisele vees. 
PROPANEDIOL Taimse päritoluga. Aitab kontrollida ja reguleerida toote viskoossust.  
SILICA See koostisosa on saadud liivast, mis eemaldab ebapuhtuse naha pinnalt ja aitab nahal näha siledam välja. 
SODIUM HYDROXIDE Koostisosa, mis aitab saavutada nahalähedase pH taseme. 
SORBITAN OLEATE Aitab kaasa õlide lahustumisele vees. 
TETRASODIUM GLUTAMATE 
DIACETATE 
 

Molekul, mis aitab hoida toote stabiilsust, väljanägemist, tekstuuri ja viskoossust. 

TOCOPHEROL E-vitamiin. Antioksüdant, kaitseb nahka keskkonnategurite negatiivse mõju eest. Ennetab naha vananemist. 

TOCOPHERYL ACETATE E-vitamiin. Antioksüdant, kaitseb nahka keskkonnategurite negatiivse mõju eest. Ennetab naha vananemist. 

XANTHAN GUM Sidusaine. Hoiab naha niiskust. 
ZINC PCA Molekul, mis reguleerib naharasu sekretsiooni ja niisutab nahka. Aitab kaasa naha paranemisele. Mitmed uuringud 

on näidanud positiivseid tulemusi akne ja ekseemi puhul.  

 
 
 
 
 



 
 

Gallinée Näopuhastusvaht Mask ja koorija Näokreem Kätekreem Kehapiim 
 
 
 
 
 
 
 

Rasune nahk 

• Kasutamine 2x päevas. 
• Laktaathape puhastab 

nahka ilma seda 
kuivatamata. 

• Kasutamine 2x 
nädalas. 

• Laktaathape 
puhastab nahka 
ilma seda 
kuivatamata. 

• Kaolin savi imeb 
nahast kahjulikud 
ained ja 
reguleerib 
rasueritust.  

 

• Kasutamine 2x 
päevas. 

• Kerge ja kiiresti 
imenduv. 
Mitterasvane 
tekstuur. 

• Matistav.  
 
 

• Kasutamine 
vastavalt 
vajadusele. 

• Kerge ja 
mitterasvane. 

• Ei ole kleepuv.  

• Kasutamine pärast 
pesemist.  

• Kerge ja 
mitterasvane 
tekstuur.  

• Ei ole kleepuv. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Probleemne 
nahk 

• Kasutamine 2x päevas. 
• Laktaathape puhastab ja 

rahustab nahka.  
• pH 5 
• Toetab heade bakterite 

kasvu. 
 

• Kasutamine 2x 
nädalas. 

• Laktaathape 
puhastab. 

• Kaolin savi imeb 
nahast kahjulikud 
ained ja 
reguleerib 
rasueritust.   

• pH 5 
• Toetab heade 

bakterite kasvu. 
 

• Kasutamine 2x 
päevas.  

• Sisaldab 
puhastavat 
laktaathapet. 

• pH 5 
• Lisab nahale häid 

baktereid. 
• Toetab heade 

bakterite kasvu.  

• Kasutamine 
vastavalt 
vajadusele. 

• Kerge ja 
mitterasvane. 

• Ei ole kleepuv.  

• Kasutamine pärast 
pesemist.  

• Kerge ja 
mitterasvane 
tekstuur.  

• Ei ole kleepuv. 
• Toimib  hästi 

seljaakne korral.  
 

 
 
 
 
 

Kuiv nahk 

• Kasutamine 1-2x päevas.  
• Nahabarjääri taastav 

toime.  
• Ei kuivata nahka. 
• Prebiootikumid niisutavad 

nahka.  
 

• Kasutamine 1-2x 
nädalas.  

• Laktaathape 
puhastab. 

• Kaolin savi imeb 
nahast kahjulikud 
ained. 

• Toetab heade 
bakterite kasvu. 

 

• Kasutamine 2x 
päevas.  

• Nahabarjääri 
taastav toime.  

• Niisutab ja toidab 
nahka. 

• Rahustab nahka.  
 

• Kasutamine 
vastavalt 
vajadusele. 

• Kerge ja 
mitterasvane. 

• Ei ole kleepuv. 
• Niisutab ja 

toidab nahka. 
• Rahustab nahka.  

• Kasutamine pärast 
pesemist.  

• Naha niisutatuse 
tase tõuseb +103%.  

• Toidab ja rahustab 
nahka.  

• Ei ole kleepuv ega 
rasvane.  
 

 
 
 
 
 

Tundlik nahk 

• Kasutamine 1-2x päevas.  
• Nahabarjääri taastav 

toime.  
• Ei kuivata nahka.  
• Prebiootikumid niisutavad 

nahka.  
• Laktaathape rahustab.  
 

• Kasutamine 1-2x 
nädalas.  

• Nahabarjääri 
taastav toime.  

• Ei kuivata nahka. 
• Prebiootikumid 

niisutavad nahka.  
• Laktaathape 

rahustab.  

• Kasutamine 2x 
päevas.  

• Nahabarjääri 
taastav toime.  

• Niisutab ja toidab 
nahka. 

• Toetab heade 
bakterite kasvu. 

• Laktaathape 
rahustab.  

 

• Kerge ja 
mitterasvane. 

• Ei ole kleepuv. 
• Niisutab ja 

toidab nahka. 
• Teeb naha 

siledamaks ja 
pehmemaks.  

• Toetab heade 
bakterite kasvu.  

• Kasutamine pärast 
pesemist.  

• Nahabarjääri 
taastav toime.  

• Toidab ja teeb naha 
siledamaks.  

• Laktaathape 
rahustab.  

• Toetab heade 
bakterite kasvu. 

 
 
 
 
 
 

Küps nahk 

• Kasutamine 1-2x päevas.  
• Nahabarjääri taastav 

toime.  
• Ei kuivata nahka.  
• Prebiootikumid niisutavad 

nahka.  
• Laktaathape aitab naha 

siledamas muuta.  

• Kasutamine 1-2x 
nädalas.  

• Nahabarjääri 
taastav toime.  

• Ei kuivata nahka.  
• Prebiootikumid 

niisutavad nahka.  
• Laktaathape 

aitab naha 
siledamaks 
muuta. 

 

• Kasutamine 2x 
päevas.  

• Aitab vähendada 
põletikku.  

• Niisutab ja toidab. 
• Mürt aitab 

varustada nahka 
antioksüdantidega.  

• Laktaathape aitab 
naha siledamaks 
muuta. 

• Kasutamine 
vastavalt 
vajadusele. 

• Aitab vähendada 
põletikku.  

• Niisutab ja 
toidab. 

• Rahustab ja 
silendab.  

• Karikakar aitab 
pigmendilaikude 
korral.  

 

• Kasutamine pärast 
pesemist.  

• Aitab vähendada 
põletikku.  

• Toidab nahka.  
• Nahka silendav 

laktaathape.  
• Aitab nahal 

uueneda.  
 


