Få tillbaka
det du har förlorat

Sapienic är ett banbrytande hudvårdsmärke som tar tillbaka
hudvården två miljoner år. I 1.9 miljoner år levde människan
utomhus nära naturen som jägare, samlare och jordbrukare.
Huden anpassade sig efter att möta miljarder av mikrober varje
dag. I dagens moderna samhälle spenderar vi vår mesta tid
inomhus och urbaniseringen har gjort att vi förlorat kontakten
med naturen.

Världens näst-bästa hudvårdsrutin

Hudens brist på mikrobiell mångfald riskerar att orsaka inflammationer och detta är en
av de främsta anledningarna till att vi idag har en växande trend med hudåkommor
som eksem, akne och känslig hud. Sapienic använder kunskap från ny forskning
inom hudens mikrobiom för att framställa produkter som hjälper huden att behålla sitt
naturliga tillstånd. Världens näst bästa hudvårdsrutin – efter naturen.

Läs mer på www.sapienic.se

Paleo Biotech & Sapienic acid

Hudens sebum/talg är de ämnen som mjukgör och skyddar
huden och får huden att fungera utan hår. Med andra ord
är sebum mycket viktigt att bevara. Stjärningrediensen
Sapienic Acid fungerar som världens bästa prebiotika
(näring för hudens goda mikrober). Ämnet har fått
sitt namn efter oss, Homo Sapiens, eftersom
Sapienic Acid inte går att hitta någon annanstans
i djurriket. Sapienic Acid hjälper till att döda onda
bakterier och gynnar hudens goda mikrober.
Sapienic använder sig även av en unik kombination
av levande probiotika

Läs mer på www.sapienic.se

Ekologiskt & koldioxidneutralt

Sapienic är ekologiskt certifierade, alla produkter är veganska och de
är plast- och koldioxidneutrala. Produkternas ytterkartonger är
helt komposterbara och tillverkade av 100% återvunnen
papp, med en ekologisk tygetikett. Vi tar hänsyn till
de koldioxidutsläpp som uppkommer vid transport
och tillverkning av produkter och förpackningar.
Det är en av anledningarna till att vi använder glas
i så stor utsträckning som möjligt. Vi köper etiska
koldioxidutsläppsrätter för att kompensera för de
utsläpp som inte kan undv ikas.

Läs mer på www.sapienic.se

Våra produkter:

Makeup Remover: Avlägsnar Makeup utan att skada hudens sebum.
Probiotic Mist – 10 miljoner levande bakterier per ml hjälper till att
skydda din hud under hela dagen.
Lipids – En lätt ansiktsolja för känslig hud.
Serum – Hyaluronsyra, Probiotikalysat och Prebiotika vilket ger din hud
en återfuktande boost.
Prime Lipids – Ximenia-olja ökar hudens fasthet, elasticitet och
motverkar fina linjer.
Prime Serum – Återfuktande och mikrobiomvänlig för en känslig hud.
Sapienic Boost – Serum med vår världsunika mikrobiom-omvälvande
ingrediens – Sapienic Acid
Probiotic Boost – 1 miljard levande Probiotika per ml ger en boost till
hudens fasthet och elasticitet.

Läs mer på www.sapienic.se
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Mikrobiell hudvård
Ekologiskt och koldioxidneutralt
Världens näst bästa hudvårdsrutin – efter naturen
Bevarar hudens skyddande sebum
Hudegna ämnen och pre- och probiotika som främjar hudbarriären
Minimalism – litet sortiment
Stjärningredienserna är Sapienic Acid och levande probiotika

Läs mer på www.sapienic.se

