
  

  

PEELINGI EKOLOGICZNE 

 

Kosmetyki peelingujące mają za zadanie usunąć  martwy naskórek, pobudzić krążenie skóry oraz przygotować  skórę do lepszego wchłaniania się 

pozostałych kosmetyków. Wykonywanie zabiegów złuszczających naskórek ma na celu m.in.  wygładzenie skóry,  jej zmiękczenie,  czy poprawienie  kolorytu. 

Dzięki  poprawianiu mikrokrążenia skóry jest to efektywny sposób na zwalczanie cellulitu. Po zabiegu komórki zaczynają produkować więcej elastyny i 

kolagenu, które są odpowiedzialne za  elastyczność skóry, a co za tym idzie za jej świeży,  jędrny  wygląd.   

 

W obecnych czasach jest wiele surowców, które można wykorzystywać w tego rodzaju aplikacjach. Mogą to być surowce naturalne bądź 

syntetyczne, a i w każdej z tych grup mamy szeroki wybór. Firma Overlack ma do zaoferowania eksfolianty naturalne, peelingi woskowe, peelingi celulozowe 

oraz agarowe.  

 

PEELINGI NATURALNE 

Eksfolianty naturalne są coraz częstszym wyborem producentów kosmetyków ze względu na ich 

wysoką skuteczność złuszczania naskórka jak i ich ekologiczność oraz interesujący efekt wizualny w produkcie 

gotowym. Oferujemy całą gamę naturalnych peelingów zarówno z nasion, pestek, skorupek czy skórek 

owoców jak i peelingów zbożowych.  



 

PRODUKT NAZWA INCI  OPIS PRODUKTU 

Alumina Alumina drobny biały proszek lub granulat 

American blueberry seed Vaccinium corymbosum (blueberry) seed czerwone nasiona borówki amerykańskiej 

Apricot stone Prunus armeniaca (apricot) seed powder brązowy granulat z pestek moreli 

Avocado stone Persea gratissima (avocado) seed brązowy granulat z pestek awokado 

Bitter orange peel Citrus aurantium amara (bitter orange) peel pomarańczowy proszek lub granulat ze skórki gorzkiej pomarańczy 

Cocoa shell Theobroma cacao (cocoa) shell powder brązowe płatki ze skorupki owocu kakaowca 

Castor beads Hydrogenated castor oil biały granulat; uwodorniony olej rycynowy 

Coconut shell Cocos nucifera (coconut) shell powder brązowy granulat lub proszek ze skorupki kokosa 

Coir Cocos nucifera (coconut) husk (proposed) brązowe włókna kokosowe 

Corn cob Zea mays (corn) cob powder jasnobrązowy granulat kukurydziany 

Cranberry seed Vaccinium macrocarpon (cranberry) seed czerwone nasiona żurawiny 

Dead sea salt Maris sal przejrzyste białe kryształki soli z Morza Martwego 

Evening primrose seed Oenothera biennis (evening primrose) seed brązowe nasiona wiesiołka 

Grape seed Vitis vinifera (grape) seed powder brązowy proszek z nasion winogron 

Jojoba beads Hydrogenated jojoba oil biały granulat; uwodorniony olej jojoba 

Kiwi seed Actinidia chinensis (kiwi) seed brązowe nasiona kiwi 

Loofah Luffa cylindrica fruit jasnobrązowe włókna trukawki 

Macadamia nut Macadamia integrifolia shell powder brązowy granulat lub proszek ze skorupek orzechów Macadamia 

Mandarin peel Citrus nobilis (mandarin orange) peel powder pomarańczowy proszek lub granulat ze skórki mandarynki 

Oatmeal Avena sativa (oat) kernel meal białe/beżowe płatki owsiane 

Olive stone Olea europaea (olive) seed powder brązowy granulat z pestek oliwek 

Peach stone Prunus persica (peach) seed powder brązowy granulat z pestek brzoskwini 

Pumice Pumice srebrny/biały granulat lub proszek; pumeks 

Raspberry seed Rubus idaeus (raspberry) seed jasno beżowe/ różowe nasiona maliny 

Rice Oryza sativa (rice) powder kremowy granulat ze zmielonego ryżu 

Scarlet strawberry seed Fragaria virginiana (strawberry) seed brązowe/beżowe nasiona truskawki 

Sea salt Maris sal przejrzyste białe kryształki soli morskiej 

Sugar Sucrose białe lub brązowe kryształki cukru 

Sweet almond shell Prunus amygdalus dulcis (sweet almond) shell powder brązowy granulat lub proszek ze skorupek słodkich migdałów 

Walnut shell Juglans regia (walnut) shell powder brązowy granulat lub proszek ze skorupek orzechów włoskich 



 

PEELINGI WOSKOWE 

W czasie gdy staje się zakazane używanie jako peelingów syntetycznych kuleczek polietylenowych proponujemy nieszkodliwą alternatywę – peeling 

woskowy DECORNEL, który znakomicie sprawdza się jako ich zamiennik we wszelkich aplikacjach kosmetycznych. Nie dość, że doskonale usuwa zniszczony 

naskórek to równocześnie dzięki właściwościom woskowym delikatnie natłuszcza skórę i pozostawia na niej delikatna warstewkę dzięki której zachowana 

jest  bariera hydro-lipidowa skóry. Przy tym, produkt ten pozostaje całkowicie nieszkodliwy dla środowiska. 

  

ROZMIAR 
DROBINEK 

TEMPERATURA 
TOPNIENIA 

NAJPOPULARNIEJSZY 
RODZAJ APLIKACJI 

DOZOWANIE 
(%) 

PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA 

100-300 µm 110-116 
kosmetyki do pielęgnacji 

ciała i włosów 

2 szampon przeciwłupieżowy, żel do mycia twarzy 

3-5 peeling do ciała, peeling do rąk 

300-500 µm 110-116 
kosmetyki do pielęgnacji 

ciała 

2 peeling do ciała, peeling do rąk 

3-5 peeling dla mężczyzn, peeling do ciała 

500-800 µm 110-116 kosmetyki myjące 2-4 
peelingujący żel pod prysznic, peeling do ciała, 

peeling do stóp  

800-1200 µm 110-116 kosmetyki do stóp 2-4 peeling do stóp 

 

   INCI Name:  Synthetic Wax      Zalety peelingu woskowego DECORNEL: 

 Usuwa martwy naskórek 

 Alternatywa dla kuleczek polietylenowych  

(zamiana w stosunku 1:1) 

 Całkowicie czysty wosk 

 100% hydrofobowy 

 Niepolarny, biały, bezwonny 

 Nie wymaga konserwantu 



 

PEELINGI CELULOZOWE I AGAROWE 

Kolejna ciekawa propozycja to nowoczesne peelingi oparte na bazie celulozy i agaru. Oba te rodzaje eksfoliantów doskonale sprawdzają się  w nowej 

generacji kosmetyków w której liczy się wygląd i delikatne działanie dla zdrowia skóry. Seria kuleczek stworzonych na bazie agaru idealnie wygląda w 

emulsjach, żelach pod prysznic czy glitter’ach,  dają one efekt „zawieszonych pereł”. Doskonale złuszczają martwy naskórek oraz są całkowicie 

biodegradowalne. Dodatkowo obie wersje tych produktów dostępne są w postaci kuleczek wodno-rozpuszczalnych, które nie dają efektu peelingującego, 

ale efekt wizualny przede wszystkim. 

 

 

Zalety peelingów celulozowych i agarowych: 

 Całkowicie biodegradowalne 

 Alternatywa dla kuleczek polietylenowych 

 Wybór wszelkich kolorów i wielkości 

 Doskonały efekt wizualny 

 Wysoka twardość kuleczek co pozwala na  

dokładnie oczyszczenie skóry 

 Możliwość zamknięcia w nich dodatkowych  

substancji aktywnych bądź kompozycji zapachowych 

 

 

 

 

 

 

 

Zastosowanie: 

 Żele pod prysznic peelingujące 

 Emulsje peelingujące do ciała 

 Luksusowe produkty z „perłami” 

 Balsamy do ciała z zakapsułkowanymi  

substancjami aktywnymi jak np. witaminy 

 

 



 

PRODUKTY ŚCIERNE DO PAST DO ZĘBÓW 

Oferujemy również produkty stosowane głównie do past do zębów jak krzemionka czy zeolity. W tej aplikacji również znajdują zastosowanie 

drobinki celulozowe. Wszystkie surowce są stworze na bazie najwyższej jakości surowców  (jakości  farmaceutycznej). 

 

 

 

 

Zalety oferty dedykowanej do past do zębów: 

- Różnorodność oferty do zastosowania w pastach do zębów 

     - Różnorodność rozmiarów drobinek ściernych 

- Różnorodność kolorów drobinek  

- Atrakcyjny wygląd produktów gotowych 

- Można w nich „zamknąć” inne surowce: mentol, środki 

chłodzące, aromaty 

- Surowce jakości farmaceutycznej 

 

PRODUKT WIELKOŚĆ DROBINEK  WŁAŚCIWOŚCI 

100% Celuloza 

250-420 µm 
bardzo delikatny efekt peelingujący, 

jedwabisty proszek, nie drażniący skóry  
420-600 µm 

500-700 µm 

Krzemionka- Silica 180-500 µm twardy peelingujący proszek 

Zeolit 

100-420 µm 

łagodny efekt peelingujący 200-420 µm 

420-600 µm 


