
The french cosmetic delicatessen
En gourmet-inspireret serie, der forkæler ansigt og krop 

med kulinariske design og teksturer



Vi har fjernet hundredvis af kontroversielle ingredienser fra vores formler. 
Vi stræber hver dag efter at gøre vores produkter mere respektfulde 

over for naturen og vores forbrugere. Vi bestræber os på at holde den 
fuld gennemsigtighed på vores produkter og vores formuleringer. 

Hver ingrediens spiller en central rolle i sammensætningen af vores formler.
Vi foretrækker at finde en balance mellem naturlighed, forbrugersikkerhed, 

brugsglæde og effektivitet.

1.   Parabener
2.   Sulfater: SLS & SLES
3.   Phthalater
4.   Mineralolie
5.   Formaldehyder
6.   Formaldehyd-frigivende midler
7.   Retinylpalmitat
8.   Oxybenzon
9.   kultjære
10. Hydroquinon
11. Triclosan
12. Triclocarban
13. Ikke-oplyste syntetiske duftstoffer, tilladt i koncentrationer 
      under 1% af den samlede mængde formel.
14. Ethylacrylat
15. Ethylmethacrylat
16. Methylmethacrylat
17. Butylmethacrylat
18. Hydroxypropylmethacrylat
19. Tetrahydrofurfurylmethacrylat
20. Trimethylolpropantrimethacrylat
21. Aluminiumsalte
22. Animalske olier/musk/fedtstoffer
23. Benzophenon-relaterede forbindelser
24. Butoxyethanol
25. Carbon
26. Lead
27. Blyacetat
28. Methylcellosolve
29. Methoxyethanol
30. Methylchlorisothiazolinon
31. Methylisothiazolinone
32. Kviksølvforbindelser (Thimerisol)
33. Uopløselige plastmikroperler *Gælder kun for produkter, 
      der kan skylles af
34. Resorcinol
35. Talkum: Asbestfri talkum er ok. Mærkerne skal foretage 
      test for at sikre, at ingen forurening.
36. Toluen
37. BHA
38. BHT: BHT-tærsklen er 0,1 %.
39. DEA
40. TEA
41. MEA
42. ETA
43. Nanopartikler - som defineret af EU
44. Petrolatum *Alle USP-kvaliteter er ok
45. Paraffin - *Alle USP-kvaliteter er ok
46. Phenoxyethanol - under 1 % er ok
47. Polyacrylamid
48. Acrylamid Styren: specifikt for nedenstående
49. Bromostyren
50. Deastyren/akrylater/dvbcopolymer

51. Natriumstyren/divinylbenzen-copolymer
52. Styrenoxid
53. Styren
54. Natriumlaurylsulfat
55. Natriumlaurethsulfat
56. Ammoniumlaurylsulfat
57. Diazolidynylurinstof
58. Imidazolidinylurinstof
59. DMDM Hydantoin
60. Quaternium 15
61. Tetranatrium-EDTA
62. PEG
63. Syntetisk voks
64. Ceresin
65. Ozokerit
66. Paraffinum liquidum
67. Cera microcristallina
68. Paraffin
69. Isododecan
70. Isohexadecan
71. Mineralolie
72. Titaniumdioxid [nano]
73. Zinkoxid [nano]
74. Methylen-bis-benzotriazolyl 
      Tetramethylbutylphenol [nano]
75. Methylparaben
76. Ethylparaben
77. Buthylparaben
78. Propylparaben
79. Ethylhexylmethoxycinnamat
80. Octylmethoxycunnamat
81. Dihydrixybenzophenon
82. Homosalat
83. Ethylhexylmethoxycinnamat
84. Otcocrylene
85. Cyclotetrasiloxan
86. Cyclopentasiloxan
87. Cyclomethicone
88. Poloxamer
89. Behentrimoniumchlorid
90. Dibutylphthalat
91. O-Phenylphenol og salte heraf
92. Paraformaldehyd
93. 5-bromo-5-nitro-1
94. 3-dioxan
95. 2-bromo-2-nitropropane-1
96. 3-diol
....

VORES BLACKLISTE



SPA-menu
The french cosmetic delicatessen

Et udvalg af grønne og økologiske hudplejeprodukter, der er 

designet til at tilføje alt det bedste fra naturen: vitaminer, 

enzymer og mineraler, som kost til din hud!

Hudrens1

99.1%*

100%*

97.9%*

99.1%*

98.8%*

Blancrèmes renseprodukter kombinerer micellar teknologi 
og rene frugtvitaminer- og enzymer til effektivt at fjerne 
make-up fra ansigt, læber og øjne, ved at opløse make-up 
og fjerne alle urenheder og forureningspartikler som magnet.

Grapefrugt Tonique vand
Grapefrugt- og citron ekstrakter skaber en ensartet 
og strålende hudpleje. Grapefrugt er fyldt med anti-
oxidanter, som hjælper med at bekæmpe frie radikaler, 
som huden kan blive udsat for, og er en vigtig vitamin-
kilde. Opfrisker og toner.  

Granatæble olie
Micellar renseolie er beriget med granatæble- og tranebær
olie, som forsigtigt fjerner makeup og urenheder. 
Granatæbleolie virker beskyttende, regenererende og
beroligende.Tranebærolie virker genopbyggende og 
forhindrer udtørring. Efterlader huden ren og blød. 
Til alle hudtyper.  

Mango & Kokosmælk 
Effektivt micellar mælk i en overraskende konsistens. 
Denne rensemælk er beriget med mangosmør, kokosolie, 
aloe vera og allantoin, som tilsammen efterlader huden 
ren og blød. Ideel til tør til meget tør hud.

Jordbær Jelly 
En jordbærgelé, der nærer og renser huden. Geleen  
er forbundet med jordbærekstrakter og enzymer, og giver 
en mild makeupfjerner med vitaliserende egenskaber. 
Dens geltekstur efterlader huden ren, frisk og velduftende.

Havre & Byg Jelly
Beriget med søde mandel-, ris- og hvedeolier og byg-
stængelvand fjerner denne rensende gelé skånsomt 
makeup og urenheder. Huden er blød og frisk.
Ideel til alle hudtyper

*Ingredienser fra naturlige kilder

Varenr. 100969 - 80ml
Varenr. 100970 - 200ml
Varenr. 100971 - 400ml

Varenr. 100982 - 80ml
Varenr. 100983 - 200ml
Varenr. 100984 - 400ml

Varenr. 100973 - 80ml
Varenr. 100974 - 200ml
Varenr. 100975 - 400ml

Varenr. 100977 - 80ml
Varenr. 100978 - 200ml
Varenr. 100979 - 400ml

Varenr. 100986 - 80ml
Varenr. 100987 - 200ml
Varenr. 100988 - 400ml



Peeling & Scrub2

86.2%*Bambu Mild Exfoliator
Beriget med bambuspulver, vindruekerne- og kokosolie. 
Skal blandes med en lille smule vand til det bliver til en glat scrub, 
der fjerner døde hudceller og urenheder. Hudens tekstur efterlades raffineret
og blød. Vindruekerne- og kokosolien sikrer fugt og nærring til den rene hud. 
Anbefales til alle hudtyper, selv den mest følsomme og sarte hud.

96.3%*Appelsin & Citron Sorbet Exfoliator
Denne citrus ansigtsscrub med en cremet sorbettekstur er beriget med 
ACB kompleks af frugtsyrer udvundet fra fem plantearter: blåbær, sukkerrør, 
appelsin, citron og sukker ahorn. Kombineret med træcellulose, som
tilsammen giver en blid dobbelt eksfoliering: mekanisk og kemisk.
Anbefales til alle hudtyper.

ACB Fruit Mix: er baseret på et 
standardiseret ekstrakt af fem plantearter: 
blåbær, sukkerrør, appelsin, citron og sukker 
ahorn.

Disse botaniske ekstrakter giver fem naturlige 
AHA'er til huden:

Sugar Maple ACID :
Malic and tartaric acid

Blåbær ACID :
Lactic acid

Sugarcane ACID :
Glycolic acid

Orange, Lemon ACID :
Citric acid

EGENSKABER

Disse AHA'er anvendes almindeligvis til 
behandling af hudtilstande som ru hud, 
overfladerynker og fine linjer. AHA er kendt 
for deres eksfolierende egenskaber og 
efterlader huden glat og strålende.

Varenr. 101004 - 40ml
Varenr. 101005 - 200g

Varenr. 101027 - 40ml
Varenr. 101028 - 300g



Masker

Multi-masking

3

*Ingredienser fra naturlige kilder

Dybderens

Antioxidant

Matterende

Reparerer

Gennemfugt

Nærrende

Detox

En ny måde at bruge ansigtsmasker på
Med multi-masking anvender man flere forskellige 

ansigtsmasker, der supplerer hinanden, for at
opnå den optimale hudpleje, der er 

skræddersyet til dig.

99.5%*

95,5%*

99.1%*

96.9%*

Med sin geletekstur reparerer denne ansigtsmaske 
huden med dens søde, milde indhold af honning. 
Den nærende virkning af søde mandler- og solsikkeolier 
tilføjer ekstra egenskaber til denne maske, som virker 
nærende og beskyttende med delikat honningduft.
Anbefales til tør, meget tør og dehydreret hud.

Charcoal (kul) Mousse Maske 

En lynbehandling til hudrensning samt opfriskning. 
Denne kulstofmaske skaber en ansigtsbehandling på 
15 minutter med øjeblikkelige fordele. 
Denne vævede maske er fremstillet af vegetabilske fibre,  
en ingrediens kendt for sin absorberingsevne, der renser 
og detoxificerer huden. For optimal pleje anbefales det at 
rense og eksfoliere huden inden anvendelsen af masken. 
Anbefales til urenheder, og kombineret til fedtet hud. 

98.6%*Mango & Kokos Maske 

Denne eksotiske maske med sin cremede konsistens er 
beriget med mango- og shea-smør, kokosolie og vegetabilsk 
glycerin. Den giver en øjeblikkelig effekt af komfort og 
blødhed og efterlader din hud beroliget og næret. 
Ideel til dehydreret og tør til meget tør hud.

Jordbær Mousse Maske

Vitaliserende ansigtsmaske til alle hudtyper. Med sin lækre, 
luftige konsistens er denne jordbærmaske beriget med 
nærende sød mandelolie, fugtgivende sheasmør og 
revitaliserende jordbærekstrakter. 
Den efterlader huden blød og opfrisket med en lækker duft. 
Ideel til træt og kedelig hud. 

Granatæble & Tranebær Sorbet maske

Denne maske, fugter huden og skaber en bedre udstråling. 
Den er beriget med superfrugter (granatæble- og tranebærolie), 
hyaluron-syre og B3-vitamin, som giver din hud en ægte 
antioxidantbehandling. 
Træthedstegn formindskes, huden bliver opstrammet og 
får en strålende glød. Dens sorbettekstur smelter på huden 
og giver en øjeblikkelig friskhedseffekt. 
Ideel til træt hud og de første ældningstegn på huden.

Honning Maske

Antioxidant Varenr. 101007 - 40mL
Varenr. 101008 – 300g

Varenr. 101002 - 40mL
Varenr. 101003 – 300gNærende

Varenr. 100875 - 40mL
Varenr. 100876 – 300g

Dybderens

Varenr. 100830 - 40mL
Varenr. 100831 – 300gReparerer

Varenr. 100643 - 40mL
Varenr. 100644 – 300gFugt



Fersken Maske 98.6%*

En cremet konsistens beriget med ferskenekstrakter og fugt-
givende sheasmør. Huden bliver næret og opstrammet, mens 
egenskaber fra ferskenaroma giver en følelse af uendelig 
blødhed. 
Ideel til tør hud.

Tonificerende Grapefrugt Maske 94.6%*

En ansigtsmaske fyldt med grapefrugtekstrakter kombineret 
med kaffebønner og ingefærrod, der er sprængfyldt med 
energi og vitalitet. Den giver din hud en blød, forfriskende 
behandling og efterlader en opkvikkende citrusduft. 
Perfekt til træt hud og til mangel af vitalitet.

Grøn-te & Agurk Mousse Maske 95.1%*

Denne detoxificrende maske med en mousse-tekstur er 
beriget med grøn te, agurkeekstrakter, tea tree-olie og 
ler. Den absorberer urenheder og efterlader din hud frisk
og ren.
Anbefales til urenheder og kombineret til fedtet hud.

Tilbehør

Masking-pensel
Til ansigtsmasker. Syntetisk 
hår, trægreb med aluminium. 
20,5 cm.

Masking-pensel
Til ansigtsmasker. Naturligt 
hår, trægreb med aluminium. 
20,5 cm.

Varenr. 301926   

Varenr. 301926   

Varenr. 301926   

Viftepensel Taklon
Til behandlinger med frugt-
syrer. “Eco-friendly” børste. 
Bambusgreb; Hår - Taklon. 
18 cm.

Varenr. 169074   
                

Varenr. 169074   
                

Afrensningssvampe 
Cellulose kl. 1 - 100% naturlige,
Hypoallergene, 9 cm/D, 
fri for kemikalier og farvestoffer

Silikon-top maskebørste
Til ansigstmasker, mm. 
Silikonen er med til at gøre 
det utroligt let at påføre 
produkterne til et super glat 
og jævnt finish, og samtidigt 
er de nemme at holde rene.

Varenr. 101001 - 40mL
Varenr. 101002 – 300gDetox

Varenr. 100792 - 40mL
Varenr. 100793 – 300gNærende

Varenr. 100790 - 40mL
Varenr. 100791 – 300gStruktur



Sheet masker

Citron Maske 

Papaya & Appelsin Maske 

94.3%*

93.4%*

Sheet maske fremstillet af vegetabilske fibre og 
imprægneret med et koncentreret serum, der er 
beriget med ekstrakter af citron, sort goemon samt 
vegetabilsk glycerin.
Huden efterlades mere lysende, strålende, og gløden 
er frisk og ensartet.
Anbefales til alle hudtyper med ujævnt hudstruktur.

Sheet maske fremstillet af vegetabilske fibre og 
imprægneret med et koncentreret serum, der er 
beriget med appelsin-, citron- og papayaekstrakter, 
glykolsyre og vegetabilsk glycerin. Udglatter og blød-
gører, samt skaber en strålende glød.
Ideel til alle hudtyper, kedelig hud og træt hud.

Varenr. 100915

Varenr. 100917

Illuminant, Antioxidant, toner

Mild peeling, regenererer 

Kokus & hyaluronsyre Maske 

Charcoal (kul) Maske 

100%*

94.3%*

Sheet maske fremstillet af vegetabilske fibre og 
imprægneret med et koncentreret serum, der er 
beriget med kokosnød- og solsikkeolie, hyaluronsyre 
og vegetabilsk glycerin. Huden blødgøres, beroliges 
og gennemfugtes, samt genvinder sin naturlige udstråling.
Anbefales til tør, til meget tør og dehydreret hud.  

Sheet maske fremstillet af vegetabilske fibre og 
imprægneret med et koncentreret serum, der er 
beriget med bincho-tan trækulspulver og vegetabilsk 
glycerin. Dybderenser og opfrisker huden.
Anbefales til kombineret til fedtet og uren hud.

Varenr. 100918

Varenr. 100919

Fugtgivende 

Dybderensende 



Uden:
PARABENS

PHENOX
FTHALATER
SILIKONER
SULFATER

MINERALOLIER
DYRKRIMINALITET

Beriget med plante- og frugtekstrakter.
Overraskende og delikat.
ikke-fedtende teksturer.

Kan bruges som supplement 
til den daglige pleje eller 
ved mix & match

Serum4

Fås i 3 varienter ifølge til hudens specifikke behov:

En koncentrerede glow serum, som er beriget med 
gulerodsolie, appelsin- og kaviar limeekstrakter. Dens 
flydende konsistens giver en let og behagelig påføring, der 
efterlader huden glat, blødgjort og jævn og strålende.
Anbefales til træt hud og kedelig hud.

96.5%*Gulerod, Appelsin & Kaviar Lime

En koncentrerede rensende serum, som er beriget med 
ekstrakter af agurk, ginseng og kanel. Dens forfriskende 
geltekstur absorberes hurtigt uden at efterlade en fedtet film, 
og efterlader huden matteret, renset, porerne strammes og 
jævn.
Anbefales til kombineret til fedtet og uren hud.

96.9%*Agurk, Ginseng, & Kanel

KLINISK TESTET RESULTAT:

Dens antioxidant effekt
er blevet videnskabeligt bevist.

KLINISK TESTET RESULTAT:
(efter 28 dage)
+ 35 % udstråling og lysstyrke af huden
+ 39% friskhed af huden

FORBRUGERTEST:
(efter 28 dage)
100% finder deres hud glattere og blødere
95 % finder den lysere og mere opkvikkende
90 % finder deres hud lysere
91 % bemærker en reduktion af tegn på træthed

KLINISK TESTET RESULTAT:
(efter 28 dage)
+ 33% forbedring af ujævnheder
+ 41% friskhed af huden

FORBRUGERTEST
(efter 28 dage)
90% finder deres hud mere ensartet
71% finder deres porer strammet op
100% bemærker en synlig forbedring af deres
ufuldkommenheder.

En koncentrerede antioxidant serum, som er beriget 
med tranebær-, granatæbleolier, og gojibærekstrakt. 
Dens delikate, ikke-fedtende konsistens trænger hurtigt 
ind og efterlader huden beskyttet, næret, glattere og 
fuld af glød.
Anbefales til dehydreret hud og de første tegn på ældning.

98.7%*Granatæble, Tranebær & Goji 

ANTIOXIDANT

GLOW

DETOX

Varenr. 100928 - 30mL
Varenr. 101099 – 15mL

Varenr. 100927 - 30mL
Varenr. 101098 – 15mL

Varenr. 100926 - 30mL
Varenr. 101097 – 15mL



Pleje5

Til at fugte, beskytte, og
styrke hudens kvalitet

uden:
PARABENER

PHENOX
FTHALATER
SILIKONER
SULFATER

MINERALOLIER
DYRKRIMINALITET

Op til:

96,3%
Naturlige

ingredienser

92.4%*Mango & Kokos flødeskum 

Denne ansigtsgelé er beriget med ekstrakter af agurk, 
grøn te og kanel samt en beskyttende kompleks med 
ekstrakter af honning, tang og ferskenblomst. 
Dens forfriskende gel-creme konsistens efterlader huden 
beskyttet, fugtet og matteret.
Anbefales til kombineret til fedtet og uren hud.

96.3%*Grøn-te & Agurk Gel 

MATTERENDE

FUGTGIVENDE

Fugtgivende ansigtscreme beriget med mangosmør, 
kokosvand og en beskyttende kompleks med 
ekstrakter af honning, tang og ferskenblomst. 
Dens flødeskummende konsistens efterlader huden 
beskyttet, fugtet og næret.
Anbefales til tør til meget tør hud.

KLINISK TESTET RESULTAT:

100% øjeblikkeligt mere fugt 
+ 43% efter 4 timer 

Varenr 100924 - 50mL
Varenr. 100946 – 200mL

KLINISK TESTET RESULTAT:

100% øjeblikkeligt mere fugt 
+36% efter 4 timer 
-27% hudirritationer 

Varenr. 100925 - 50mL
Varenr. 100947 – 200mL

Cosmomedia ingredienser & spa produkter - Avedøreholmen 86 A, 2650 Hvidovre
Tlf 28407747 Mail: Cosmomedia5@gmail.com - Web: www.cosmomedia.dk  
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