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       Każdy produkt z bursztynowej serii naszych  kosmetyków
 swoją moc zawdzięcza przyrodzie.  Zawarty w nich bursztyn 
zrodził się w Naturze i upłynęły wieki zanim osiągnął swój 
pełen potencjał.  Teraz nadszedł czas, by go wykorzystać. 
Robimy to dodając najlepsze i starannie dobrane  składniki
aktywne, które dodatkowo wzmacniają jego działanie.
Kosmetyki Horfes bazują na najwyższej klasie naturalnych 
surowcach. 
      Dołożyliśmy wszelkich starań, by ich jakość była
 bezkonkurencyjna.

       Each product from our amber series cosmetics owes its power 
to nature. Amber contained in them was born in Nature and
Centuries passed before he reached his full potential.
Now the time has come to use it. We do it by adding the best and 
carefully selected active ingredients that further strengthen
its operation. Horfes cosmetics are based on the highest class
natural raw materials.
      We have made every effort, that their quality would be unrivaled.





  Strefa kąpieli – kosmetyki z tej strefy zamienią każdą nieśpieszną 
      kąpiel w musującą i bogatą w składniki mineralne ucztę 
      dla ciała i zmysłów.
     Strefa oczyszczenia – wykazano, że bursztyn wzmacnia odporność,
      działa antybakteryjnie i  wspomaga gojenie się ran, co doskonale 
      sprawdza się podczas mycia i peelingu.
     Strefa nawilżenia – to bursztynowe piękno naturalnych substancji
      odżywczych i łagodnie rewitalizujących, które zaspokajają 
      najbardziej wymagającą skórę.
     Strefa relaksu – najbardziej zmysłowa seria świec, 
      które działają zarówno na otoczenie, jak i na ciało.

Bath zone - cosmetics from this zone will change each an unhurried bath 
in sparkling and rich in minerals a feast for the body and senses.
Cleansing zone - it has been shown that amber strengthens resistance,
antibacterial and promotes healing wounds, which works well during
washing and peeling.
Moisturizing zone - this is amber natural beauty nutritious and mild 
revitalizing substances, which satisfy the most demanding skin.
Relaxation zone - the most sensual series of candles, that affect both 
the environment and the body.



Bursztynowa sól do kąpieli

Gramatura: 250 g

Strefa kąpieli / Bath zone

Amber bath salt



      Bursztynowa sól do kąpieli z ekstraktem z naturalnego
bursztynu doskonale nawilża skórę, nadając jej 
prawdziwy blask. Regenerujące właściwości bursztynu 
oraz jego piękny i orzeźwiający zapach, pozwalają w pełni 
rozkoszować się relaksującą kąpielą. 
      Rewitalizujące składniki, zawierające wiele cennych 
mikroelementów, zapewniają skórze prawdziwą dawkę
zdrowia i piękny, świeży wygląd.

      Amber bath salt with extract of natural amber, perfectly, 
moisturises, the skin, giving it a real glow. Regenerating properties 
of amber as  well as its beautiful, refreshing scent, allow you to 
fully enjoy a relaxing bath. Its revitalising ingredients contain 
many valuable micronutrients providing your skin with a dose 
of a wonderful relief.

Skład: Mineral Salts, Calcium, Magnesium, Aqua, Amber Extract, Perfum.



Bursztynowa kula musująca do kąpieli
Amber fizzy bath bomb

Gramatura: 75 g

Strefa kąpieli /Bath zone



       Bursztynowa kula musująca do kąpieli o zapachu
 naturalnego bursztynu, doskonale pielęgnuje, nawilża 
i stymuluje skórę do regeneracji.
      Jej przyjemnie musujące i aromatyczne bąbelki zapewnią 
regenerację, optymalne nawilżenie i wzrost jędrności skóry 
już po kilku tygodniach stosowania.

       Amber fizzy bath bomb of a unique, gentle scent of natural
amber, is designed to transform your bath into an 
extraordinarily spa session.
       It’s pleasant aromatic bubbles are guaranted to ensure unigue 
relax of the body soul.

Skład: Sodium Chloride, Calcium, Mix Oil, Amber Extract, Perfum.



Bursztynowy peeling do ciała

Gramatura: 250 g

Strefa oczyszczenia / Cleansing zone

Amber body scrub



      Bursztynowy peeling do ciała wytworzony został na bazie
 bałtyckiego bursztynu, ponieważ charakteryzuje się on 
najwyższą zawartością kwasu bursztynowego.
      Ścierające naskórek drobinki mają silne właściwości 
antybakteryjne i regeneracyjne.  Aktywne składniki zawierają
aminokwasy oraz liczne substancje odżywcze.

      Amber body scrub, containing tiny Baltic amber particles 
with strong regenerative and antibacterial properties.    
      The active ingredients contain amino acids as well as numerous
nutrirnts, leaving your skin with a healthy and refreshed glow.

Skład: Mineral Salts, Helianthus Annuus Seed Oil,Parfum, Glycerin, Aqua, 
 Butyrospermum Parkii Butter, Amber Extract 5%, Sodium Benzoate, 
Potassium Sorbate, Linalool, Butylphenyl Methylpropional, Limonene, 
Benzyl Salicytate, Hexyl Cinnamal.



Kryształowe bursztynowe mydełko

Gramatura: 80g

Strefa oczyszczenia / Cleansing zone

Crystal amber soap



      Bursztynowe mydło wytwarzane ręcznie,  wyłącznie
z naturalnych składników to doskonały produkt oczyszczający.
      Aktywny wyciąg z bursztynu (10%) pielęgnuje ciało, 
odżywiając je i nawilżając. Zawarte w mydle aminokwasy 
i składniki mineralne działają odżywczo, spowalniając procesy 
starzenia się skóry.
      Naturalny, odświeżający zapach działa kojąco i relaksująco
jeszcze długo po przyjemnej kąpieli.

       Amber soap made by hand, exclusively from natural ingredients
is an excellent cleansing product. Active amber extract (10%) 
nourishes the body, nourishing and moisturizing it. 
Amino acids and minerals contained in soap
they act nourishing, slowing down the aging process of the skin.
       The natural, refreshing fragrance has a soothing and relaxing 
effect for a long time after a pleasant bath.
      Skład: Glicerin, Sodium Stearate, 10% Amber Extract, Propylene Glycol, 
Sorbitol, Sodium Laurate, Sodium Laureth Sulfate, Sodium Lauryl Sulfate,
Sodium Chloride, Pentasodium Pentetate, Tetrasodium Etidronate, Aqua, 
Peat Moss Extract, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate, Perfum, 
Citronellol, Limonete, Citral, Ci77891, Aqua Minerale.
 



Bursztynowy balsam do ciała

Gramatura: 250 g

Strefa nawilżenia / Moisturizing zone

Amber body balm



      Naturalny, wytwarzany ręcznie bursztynowy balsam do 
ciała na bazie ekstraktu z polskiego bursztynu z dodatkiem 
masła Shea.
      Ponad 3% stężenie aktywnego bursztynu wzmocniono 
witaminami A, E i F. Poprzez nawilżenie i świeży zapach
bursztynu balsam  działa kojąco, rewitalizuje skórę 
poprawiając nastrój i samopoczucie.

      Natural, hand made body balm based on the extract from 
Polish amber with an addition of Shea butter. 
      Over 3% of active amber concentration, revitalized the skin 
and strengthens it with vitamins A, E and F. By moisturizing and 
a fresh scent of amber, our body balm will calm you down and relax,
improving your mood and welbeing.

Skład: Aqua, Paraffinum Liquidum, Stearic Acid,  
Glycerin, Butyrospermum Parkii (Shea), Fruit Butter, Glyceryl Stearate SE,
Dimethicone, Phenoxyethanol, Treithanolamine



Bursztynowy olejek do ciała

Gramatura: 250 g

Strefa nawilżenia / Moisturizing zone

Amber body and bath oil



      Bursztynowy olejek do ciała i kąpieli wykonano na bazie
naturalnego ekstraktu z aktywnego bursztynu. 
Po takiej wyjątkowej kąpieli skóra jest odświeżona, nawilżona 
i gładka. Jego przyjemny, relaksujący zapach dopełnia 
pielęgnujące i regenerujące właściwości. 
     Aktywna bursztynowa esencja energetyzuje skórę oraz 
skutecznie stymuluje jej procesy regeneracyjne.

      Amber body and bath oil, made out of a natural active amber
extract, is designed to leave your skin soft, moisturised 
and refreshed. Its pleasant, relaxing scent is complemented 
by nurturing and regenerating properties. 
      The active amber essence energises your skin and stimulates
its regenerative processes. After such and exceptional bath, 
your skin is left feeling refreshed, moisturised and smooth.

Skład: Helianthus Annus Seed oil, Amber Extract, Perfume.



Bursztynowa świeczka zapachowa

Gramatura: 190 g

Strefa relaksu / Relaxation zone

Amber perfumed candle



      Wykonana ręcznie, ekologiczna świeczka zapachowa
na bazie ekstraktu z naturalnego bursztynu. 
Drobinki bursztynu podczas nagrzewania uwalniają 
swój naturalny, żywiczny aromat,  harmonizując i nadając 
jej wyjątkowy rewitalizujący charakter. 
     Specjalny drewniany knot pali się pięknym, 
czystym płomieniem.

      Natural, hand made ecological, scented candle, based on 
the natural amber extract. Small particles of amber, during heating
release their natural resin fragrance, harmonizing the space around
and giving it a unique revitalizaing character. 
     Specially designed wooden candlewick burns with
 a pure, clean flame.

Skład: Palmam cera, Amber Extract 10%, Perfume.



Bursztynowa świeczka do masażu
Amber candle for massage

Gramatura: 150 g

Strefa relaksu / Relaxation zone



      Działanie bursztynowej świeczki do masażu jest głęboko
odżywcze, ponieważ temperatura rozpływającego się olejku 
działa nie tylko nawilżająco, ale także rozluźniająco i kojąco. 
      Nowoczesna kosmetologia łączy w sobie pielęgnację ciała 
i ekskluzywne doznania działające na wszystkie zmysły.  
Efekt stosowania bursztynowej świeczki ma zapewnić 
jedwabistą gładkość ciała i błogie odprężenie.

      The action of the amber massage candle is deeply nutritious, 
because the temperature of the melting oil works not only 
moisturizing, but also relaxing and soothing.
      Modern cosmetology combines body care and exclusive 
sensations that affect all senses. 
The effect of amber use candles are supposed to provide silky 
smoothness of the body and blissful relaxation.

Skład: Helianthus Annus Seed oil, Butter Shea, Vegetabilis olea,  
Amber Extract 10%, Perfume.



O NAS

      Jesteśmy rzemieślnikami, którzy z wielkim szacunkiem
podchodzą do bursztynu. Każdy jego skrawek jest w naszych 
produktach traktowany z namaszczeniem.
Staramy się, by jakość kosmetyków, które tworzymy spełniała
oczekiwania nawet najbardziej wymagających klientów.
       Jako nieliczni, doceniliśmy rodzimy surowiec – bursztyn 
bałtycki, który przeżywa swój renesans,  
a w naszych produktach udowadnia, że jest idealnym 
składnikiem nowoczesnych i ekskluzywnych kosmetyków.

       We are artisans who with great respect they approach amber. 
Every piece of it is in our products treated with an anointing.
We strive to make the quality of the cosmetics we create meet
expectations of even the most demanding customers.
        As few, we appreciated the native raw material - amber Baltic, 
which is experiencing its renaissance, and in our products 
proves that it is perfect a component of modern 
and exclusive cosmetics.

ABOUT US



                   
     its recommended for all skin types, also for dry skin and tired
     its perfectly revitalize and deeply oil    strengthen firmness and 
 elasticity     reduce the appearance of wrinkles     
      stimulate metabolism and prevent creation free radicals
     its contain natural ingredients that have been appreciated for 
 centuries      its create a natural solar filter that favors cell 
 regeneration     it has a beautiful fragrance and a pleasant texture.

DLACZEGO WARTO STOSOWAĆ 
KOSMETYKI Z BURSZTYNEM ?

WHY TO USE COSMETICS WITH AMBER ?

                   
    zalecane są do każdego rodzaju cery, również do suchej
 i zmęczonej     doskonale rewitalizują i głęboko natłuszczają
    wzmacniają jędrność i elastyczność    zmniejszają widoczność 
 zmarszczek    pobudzają metabolizm i zapobiegają tworzeniu 
 się wolnych rodników    zawierają naturalne składniki, 
 które od wieków doceniano    tworzą naturalny filtr słoneczny, 
 który sprzyja regeneracji komórek    mają piękny zapach 
 i przyjemną konsystencję.



www.horfes.com


