
NATURALNE OLEJE 

 

1. OLEJ ARGANIA – Płynne Złoto Młodości 

Olej Argania pozyskiwany jest w procesie tłoczenia na zimno owoców drzewa Arganii Żelaznej 

(Argania spinosa) pochodzącej z południowo-zachodniej części Maroka. Olej arganowy Argania 

zwany Złotem Maroka jest produktem wyjątkowym o unikalnym składzie. Bogaty w nienasycone 

kwasy tłuszczone głównie kwas oleinowy i linolowy, tokoferol, skwalen, fitosterole, fenole, 

witaminę F oraz mikro- i makroelementy jest produktem najwyższej jakości, w 100% naturalnym i 

bezpiecznym. Olej Argania stosowany jest samodzielnie jako silne serum odmładzające, do masażu 

oraz jako dodatek do kosmetyków, maseczek i peelingów. 

 

Wskazania: 

Silne serum przeciwzmarszczkowe i odmładzające - poprawia elastyczność skóry, opóźnia procesy 

degradacji włókien kolagenowych i elastynowych oraz wspomaga odnowę skóry. Spłyca 

zmarszczki, silnie regeneruje i nawilża skórę. Chroni przed działaniem wolnych rodników. 

Rozstępy i cellulit – profilaktyka i terapia  

 

Sposób użycia:  

Niewielką ilość produktu nanieść na skórę. Pozostawić do wchłonięcia. Stosować dwa razy 

dziennie. Olej nie pozostawia tłustego filmu na skórze. 

 

2. OLEJ MACADAMIA – Pogromca cellulitu 

Olej Macadamia pozyskiwany jest w procesie tłoczenia na zimno australijskich orzechów 

macadamia (Macadamia ternifolia). Olej zawiera nasycone i nienasycone kwasy tłuszczone, w tym 

kwasy Omega-3, Omega-6 i kwas oleopalmitynowy (Omega-7), witaminy z grupy B, prowitaminę 

A, witaminę E, K, PP, olejki eteryczne, pektyny, związki siarkowe i związki mineralne. Jest 

produktem w 100% naturalnym i bezpiecznym. Nie wywołuje podrażnień ani alergii. Olej 

macadamia stosowany jest samodzielnie jako serum antycellulitowe, do masażu oraz jako dodatek 

do kosmetyków, maseczek i peelingów.  

 

Wskazania: 

Pielęgnacja skóry dojrzałej - zapewnia skórze odpowiednie napięcie i jędrność oraz wzmacnia efekt 

naturalnej bariery ochronnej. Olej macadamia wyraźnie wygładza zmarszczki, poprawia kontur 

twarzy, rozjaśnia i regeneruje skórę. 



Redukcja cellulitu i rozstępów 

Olejek po opalaniu - działanie łagodzące i ułatwiające gojenie oparzeń słonecznych 

Serum nawilżające do codziennej pielęgnacji skóry dojrzałej 

 

Sposób użycia:  

Niewielką ilość oleju nanieść na skórę twarzy i ciała. Pozostawić do wchłonięcia. Stosować dwa 

razy dziennie. Masaż olejem macadamia wykonywać regularnie minimum raz w tygodniu w celu 

redukcji cellulitu i rozstępów. Nie stosować na rany i na uszkodzoną skórę. 

 

3. OLEJ ZE SŁODKICH MIGDAŁÓW – Na rozstępy w ciąży! 

Olej ze słodkich migdałów otrzymywany jest w procesie tłoczenia na zimno nasion migdałowca 

słodkiego (Prunus amygdalus dulcis). W skład oleju wchodzą: kwasy tłuszczone nasycone i 

nienasycone, witaminy z grupy B, witamina A, E i D oraz szereg związków mienaralnych. Produkt 

jest w 100% naturalny i bezpieczny. Olej ze słodkich migdałów stosowany jest samodzielnie, do 

masażu oraz jako dodatek do kosmetyków, maseczek i peelingów.  

 

Wskazania: 

Rozstępy u kobiet w ciąży (profilaktyka i terapia) 

Pielęgnacja skóry noworodków i dzieci (silny emolient) 

Dziłanie przeciwzmarszczkowe - zmniejsza widoczność zmarszczek mimicznych wokół ust i oczu 

oraz spłyca bruzdy nosowo-wargowe 

Regeneracja suchych i zniszczonych włosów  

 

Sposób użycia:  

Niewielką ilość oleju nanieść na skórę twarzy i ciała, pozostawić do wchłonięcia. Najlepsze efekty 

uzyskuje się stosując produkt dwa razy dziennie. 

Wieczorem wetrzeć niewielką ilość oleju we włosy u nasady i w końcówki. Rano spłukać i 

dokładnie umyć włosy szamponem. Zabieg powtarzać minimum dwa razy w tygodniu. 

 

4. OLEJ GOLDEN JOJOBA – Na wypadające włosy!!! 

Olej Jojoba pozyskiwany jest w procesie tłoczenia na zimno nasion krzewu jojoba (Simmondsia 

Chinensis). Olej Jojoba bogaty jest w nasycone i nienasycone alkohole, kwasy tłuszczowe, 

witaminę A, E i F, skwalen oraz fitosterole. Olej Jojoba jest preparatem wyjątkowym, ponieważ 

wykazuje 100% biozgodność ze skórą. Charakteryzuje się dużym powinowactwem do cementu 



międzykomórkowego, dzięki czemu łatwo penetruje wszystkie warstwy skóry i posiada zdolność 

odnowy struktury naskórka. Polecany jest przede wszystkim w pielęgnacji skóry dojrzałej, 

problematycznej oraz suchej i atopowej. Preparat jest w 100% naturalny i bezpieczny. Olej jojoba 

stosowany jest samodzielnie jako silne serum, do masażu oraz jako dodatek do kosmetyków, 

maseczek oraz peelingów 

 

Wskazania: 

Codzienna pielęgnacja skóry dojrzałej - opóźnia procesy rogowacenia oraz starzenia  

Pielęgnacja skóry tłustej i trądzikowej - działanie przeciwzapalne, łagodzące  

i zmniejszające wydzielanie serum. 

Silne serum przeciw wypadaniu włosów!!! 

Naturalny filtr ochronny (SPF 3-5). 

 

Sposób użycia:  

Niewielką ilość oleju nanieść na skórę twarzy i ciała, pozostawić do wchłonięcia. Najlepsze efekty 

uzyskuje się stosując olej dwa razy dziennie.  

Wieczorem wetrzeć niewielką ilość oleju we włosy u nasady głowy. Rano spłukać i dokładnie 

umyć włosy szamponem. Zabieg powtarzać dwa razy w tygodniu. 

 

5. OLEJ KOKOSOWY – Gdy problemy masz… 

Olej Kokosowy pozyskiwany jest w procesie tłoczenia na zimno 

twardego miąższu orzechów palmy kokosowej (Cocos nucifera). Jest bogatym źródłem witamin i 

minerałów. Charakteryzuje się wysoką zawartością kwasów tłuszczowych, w tym kwasu 

laurylowego, witamin z grupy B, witaminy C i E, kwasu foliowego oraz mikro-  

i makroelementów. Produkt w 100% naturalny i bezpieczny. Polecany do każdego rodzaju skóry. 

 

Wskazania: 

Działanie przeciwzapalne – trądzik, atopia, egzemy, dermatozy, zmiany skórne o nieznanej 

etiologii, grzybice skóry. 

Silne działanie przeciwłupieżowe! 

Regeneracja – oparzenia, odmrożenia. 

Redukcja przebarwień i plam wątrobowych. 

Nawilżenie, odżywienie, uelastycznienie skóry. 

Odżywienie cebulek włosa oraz skóry głowy. 

http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Mi%C4%85%C5%BCsz&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kokos_w%C5%82a%C5%9Bciwy


 

Sposób użycia: 

Nawilżanie, uelastycznianie, regeneracja, odżywianie skóry - niewielką ilość oleju rozetrzeć w 

dłoniach, a następnie nanieść na skórę twarzy i ciała. Wieczorem wetrzeć niewielką ilość oleju 

kokosowego we włosy u nasady i w końcówki. Rano spłukać i dokładnie umyć włosy szamponem. 

Zabieg powtarzać dwa razy w tygodniu. 

Zmiany skórne - olej kokosowy stosować 2 razy dziennie na chorobowo zmienione miejsca 

Łupież – olej kokosowy wetrzeć w skórę głowy na noc, rano zmyć delikatnym szamponem 

 

6. OLEJ KAKAOWY – Bezpieczne opalanie 

Olej kakaowy pozyskiwany jest w procesie tłoczenia na zimno jąder nasiennych kakaowca 

(Theobroma cacao). Olej kakowy zawiera: nasycone i nienasycone kwasy tłuszczowe, sterole, 

naturalne przeciwutleniacze (tokoferole), witaminy A, E, F i D oraz mikro- i makroelementy. Jest 

preparatem w 100% naturalnym i bezpiecznym. Olej kakaowy stosowany jest samodzielnie, do 

masażu oraz jako dodatek do kosmetyków, maseczek i peelingów. Polecany do każdego rodzaju 

skóry. 

 

Wskazania: 

Opalanie - dzięki obecności witaminy D pozwala na uzyskanie pięknej i równomiernej opalenizny 

jednocześnie chroniąc skórę przed szkodliwym działaniem promieniowania UV. 

Rozstępy - profilaktyka 

Balsam do ust - odżywia, nawilża i wygładza 

Regeneracja rzęs  

 

 

Sposób użycia:  

Niewielką ilość preparatu rozetrzeć w dłoniach i rozprowadzić na skórze. Pozostawić do 

wchłonięcia. Stosować dwa razy dziennie i przed ekspozycją na słońce. Produkt nadaje się do 

stosowania w solarium. 

 

Masło kakaowe zawiera naturalne przeciwutleniacze umożliwiające przechowywanie produktu bez 

dodatku konserwantów przez okres do pięciu lat w temperaturze poniżej 25°C. 

 

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Przeciwutleniacze
http://pl.wikipedia.org/wiki/Konserwant


7. OLEJ MARCHEWKOWY – Pielegnacja po opalaniu 

Olej marchewkowy uzyskiwany jest w procesie długotrwałej maceracji korzenia marchwi (Daucus 

carota). Olej ten charakteryzuje wysoka zawartość β-karotenu, tokoferoli, witamin z grupy B, 

witamina A, C, E i F, nasycone i nienasycone kwasy tłuszczowe oraz mikro i makroelementy. 

Produkt w 100% naturalny i bezpieczny. Do każdego rodzaju skóry. Olej marchewkowy 

wykorzystuje się w kosmetyce głównie ze względu na wysoką zawartość karotenów o 

właściwościach hamujących procesy starzenia się skóry oraz o silnych właściwościach 

nawilżających. 

 

Wskazania: 

Pielęgnacja skóry poszarzałej i zmęczonej 

Olejek po opalaniu 

Delikatny samoopalacz – wzmacnia efekt naturalnej opalenizny 

Systematyczne stosowanie olejku marchwiowego przyspiesza regenerację skóry o 30%. Przyspiesza 

gojenie drobnych uszkodzeń naskórka powstałych m.in. po opalaniu..  

 

Sposób użycia:  

Niewielką ilość preparatu rozprowadzić na skórze i pozostawić do wchłonięcia. Stosować raz 

dziennie i po ekspozycji słonecznej.  

 

 

8. OLEJ SACHA INCHI – Dawka kwasów OMEGA dla twojej skóry! 

Olej Sacha Ichni pozyskiwany jest w procesie tłoczenia na zimno peruwiańskich orzechów rośliny 

Sacha Ichni (Plukenetia Volibilis). Owoce Ichni bogate są w białka (27%), nienasycone kwasy 

tłuszczowe (35-60%), w tym kwasy Omega-3 (45-53%), Omega-6 (34-39%) i Omega-9 (6-10%), 

witaminy A, E, oraz mikro- i makroelementy. Olej Sacha Inchi jest produktem wysokiej jakości  

w 100% naturalnym i bezpiecznym.  

 

Wskazania: 

Skóra przesuszona i pozbawiona blasku- odżywia, nawilża i natłuszcza skórę, chroni przed 

szkodliwym działaniem wolnych rodników i czynników atmosferycznych 

Regenerujące serum na dłonie - wysoka zawartość kwasów Omega-3,6,9 silnie nawilża, zmiękcza 

skórki, odżywia i regeneruje skórę, nadaje jej blasku i wyraźnie wygładza. 

 



Sposób użycia:  

Niewielką ilość preparatu rozprowadzić na skórze. Pozostawić do wchłonięcia. Stosować dwa razy 

dziennie.  

 

9. OLEJ AVOCADO  - w trosce o najmłodszych 

Olej Avocado otrzymywany jest w wyniku tłoczenia na zimno dojrzałych owoców Avocado 

(Persea Gratissima). Nazywany również olejem siedmiu witamin (A-B-D-E-H-K-PP). Olej 

avocado bogaty jest w nienasycone kwasy tłuszczowe, mikro- i makroelementy, fitosterole oraz 

lecytynę i skwalen. Jest produktem najwyższej jakości, w 100% naturalnym i bezpiecznym.  

Olej Avocado stosowany jest samodzielnie, do masażu oraz jako dodatek do kosmetyków, 

maseczek i peelingów. 

 

Wskazania: 

Skóra atopowa – silne nawilżenie skóry wrażliwej i skłonnej do alergii, hamuje transepidermalną 

utratę wody, wnika w głębokie partie skóry, odżywia i regeneruje. Polecany szczególnie do 

pielęgnacji wrażliwej skóry dzieci i niemowląt. Wykazuje biozgodność z lipidami naskórka. Olej 

Avocado posiada naturalny faktor SPF 3-4. 

Zmiany zapalne, grzybice, egzemy i dermatozy – zawartość skawlenu działa przeciwzapalnie i 

przeciwgrzybiczno, a wysoka zawartość chlorofilu łagodzi i koi zmiany skórne. 

 

Sposób użycia:  

Pielęgnacja skóry: niewielką ilość produktu nanieść na skórę. Pozostawić do wchłonięcia. Stosować 

dwa razy dziennie. 

Masaże: olej Avocado jest olejem gęstym, dlatego zaleca się mieszanie go z olejem ze słodkich 

migdałów. 

 

NATURALNE GLINKI FRANCUSKIE 

 

10. GLINKA ZIELONA – Pielegnacja skóry tłustej 

Glinka Zielona (Greek Clay) pozyskiwana jest ze skał krzemionkowo-glinowych. Suszona jest na 

słońcu bez dodatku konserwantów i sztucznych barwników. Zawiera całe bogactwo mikro  

i makroelementów, w tym związków krzemu, magnezu i fosforu. Jej barwa jest efektem zawartości 

związków mineralnych żelaza, manganu, tytanu oraz innych metali. Produkt w 100% naturalny 

i bezpieczny. Może być stosowana w postaci maseczek, okładów i jako dodatek do kąpieli.  



 

Wskazania: 

Skóra tłusta, mieszana i problematyczna -  silne właściwości adsorpcyjne, antybakteryjne, zwęża 

pory, reguluje wydzielanie sebum, redukuje zaczerwienienia i łagodzi stany zapalne skóry. 

Poprawia ukrwienie skóry.  

Zabiegi formowania sylwetki - redukcja tkanki tłuszczowej i cellulitu (okłady)  

Odżywienie skóry (kąpiele) 

 

Sposób użycia:  

Maseczka / okład: wymieszać glinkę z wodą aż do uzyskania konsystencji półstałej (około 10g 

glinki/ 10ml wody), pozwalającej na nałożenie maseczki na twarz, pozostawić na 15min i zmyć 

letnią wodą. W celu uzyskania dodatkowego efektu nawilżającego poleca się dodatek kilku kropel 

oleju Argania.  

Kąpiel: do kąpieli dodać 2 łyżki produktu. Kąpiel nie powinna trwać dłużej niż 20 minut.  

 

OSTRZEŻENIE:  

Unikać kontaktu glinki z metalami, używać jedynie przedmiotów plastikowych lub drewnianych. Unikać kontaktu z 

oczami.  

 

11. GLINKA BIAŁA (KAOLIN) – Pielegnacja skóry wrażliwej 

Glinka Biała (White Clay) pozyskiwana jest ze skał krzemionkowo-glinowych. Zawiera całe 

bogactwo mikro i makroelementów, w tym związków krzemu, glinu, żelaza, wapnia i magnezu. Jej 

barwa wynika z wysokiej zawartości związków glinu. Produkt w 100% naturalny i bezpieczny. 

Może być stosowana w postaci maseczek, pudru do stóp i jako dodatek do kąpieli.  

 

Wskazania: 

Skóra sucha i wrażliwa - działanie oczyszczające, łagodzące, kojące i uspokajające. Delikatnie 

zwęża pory i wspomaga gojenie stanów zapalnych i drobnych ran. Odżywia, wygładza i pobudza 

mikrokrążenie w skórze.  

Sposób użycia:  

Maseczka: wymieszać glinkę z wodą aż do uzyskania konsystencji półstałej (około 10g glinki/ 10ml 

wody), pozwalającej na nałożenie maseczki na twarz, pozostawić na 15min i zmyć letnią wodą. W 

celu uzyskania dodatkowego efektu nawilżającego poleca się dodatek kilku kropel oleju Argania.  

Kąpiele: do kąpieli dodać 2 łyżki produktu. Kąpiel nie powinna trwać dłużej niż 20 minut.  



 

OSTRZEŻENIE:  

Unikać kontaktu glinki z metalami, używać jedynie przedmiotów plastikowych lub drewnianych. Unikać kontaktu z 

oczami. 

 

12. GLINKA CZERWONA – Pielęgnacja skóry naczynkowej 

Glinka Czerwona (Red Clay) pozyskiwana jest ze skał krzemionkowo-glinowych. Zawiera całe 

bogactwo mikro- i makroelementów, w tym związków krzemu, glinu, żelaza, manganu i wapnia. 

Produkt w 100% naturalny i bezpieczny. Może być stosowana w postaci maseczek i jako dodatek 

do kąpieli.  

 

Wskazania: 

Skóra naczynkowa – glinka czerwona wzmacnia drobne naczynka krwionośne, oczyszcza, reguluje 

wydzielanie sebum, zwęża pory, odświeża i wygładza skórę. Wspomaga terapię Trądzik różowaty  

 

Sposób użycia:  

Maseczka: wymieszać glinkę z wodą aż do uzyskania konsystencji półstałej (około 10g glinki/ 10ml 

wody), pozwalającej na nałożenie maseczki na twarz, pozostawić na 15min i zmyć letnią wodą. W 

celu uzyskania dodatkowego efektu nawilżającego poleca się dodatek kilku kropel oleju Argania.  

Kąpiele: do kąpieli dodać 2 łyżki produktu. Kąpiel nie powinna trwać dłużej niż 20minut.  

 

OSTRZEŻENIE: 

Unikać kontaktu glinki z metalami, używać jedynie przedmiotów plastikowych lub drewnianych. Unikać kontaktu z 

oczami.  

 

13. GLINKA RÓŻOWA – Pielęgnacja skóry naczynkowej, skłonnej do alergii 

 

Glinka Różowa (Pink Clay) pozyskiwana jest ze skał krzemionkowo-glinowych i stanowi 

mieszaninę glinki czerwonej i białej. Produkt w 100% naturalny i bezpieczny.  

 

Wskazania: 

Skóra naczynkowa, wrażliwa i skłonna do alergii.  

 

 

 



Sposób użycia:  

Maseczki: wymieszać glinkę z wodą aż do uzyskania konsystencji półstałej (około 10g glinki/ 10ml 

wody), pozwalającej na nałożenie maseczki na twarz, pozostawić na 15min i zmyć letnią wodą. W 

celu uzyskania dodatkowego efektu nawilżającego poleca się dodatek kilku kropel oleju Argania. 

Kąpiele: do kąpieli dodać 2 łyżki produktu. Kąpiel nie powinna trwać dłużej niż 20minut.  

 

OSTRZEŻENIE: 

Unikać kontaktu glinki z metalami, używać jedynie przedmiotów plastikowych lub drewnianych. Unikać 

kontaktu z oczami.  

 

14. GLINKA ŻÓŁTA – Pielęgnacja skóry mieszanej 

Glinka Żółta (Yellow Clay) pozyskiwana jest ze skał krzemionkowo-glinowych. Zawiera całe 

bogactwo mikro- i makroelementów (między innymi wysokie stężenie żelaza, które nadaje jej żółtą 

barwę). Produkt w 100% naturalny i bezpieczny. Stosowana jest w postaci maseczek i jako dodatek 

do kąpieli.  

 

Wskaznia: 

Skóra tłusta, mieszana i trądzikowa – glinka żółta posiada silne właściwości remineralizujące. 

Mineralizuje pory, matuje i oczyszcza skórę. Wykazuje działanie detoksykujące i przeciwzapalne 

oraz regeneruje i przyspiesza gojenie skóry. 

Wypadanie włosów, działanie przeciwłupieżowe 

 

Sposób użycia:  

Maseczki: wymieszać glinkę z wodą aż do uzyskania konsystencji półstałej (około 10g glinki/ 10ml 

wody), pozwalającej na nałożenie maseczki na twarz, pozostawić na 15min i zmyć letnią wodą. W 

celu uzyskania dodatkowego efektu nawilżającego poleca się dodatek kilku kropel oleju Argania. 

Serum na wypadnie włosów: wymieszać 4 łyżeczki glinki żółtej, 20ml wody i 10ml oleju Jojoba. 

Powstałą maskę nanieść na włosy, pozostawić na 20 min i zmyć letnią wodą.  

Kąpiele: do kąpieli dodać 2 łyżki produktu. Kąpiel nie powinna trwać dłużej niż 20minut.  

 

OSTRZEŻENIE: 

Unikać kontaktu glinki z metalami, używać jedynie przedmiotów plastikowych lub drewnianych. Unikać 

kontaktu z oczami.  

 



15. GLINKA FIOLETOWA – Pielęgnacja skóry normalnej 

Glinka Fioletowa (Violet Clay) pozyskiwana jest ze skał krzemionkowo-glinowych. Zawiera całe 

bogactwo mikro- i makroelementów. Produkt w 100% naturalny i bezpieczny. Stosowana jest w 

postaci maseczek i jako dodatek do kąpieli.  

 

Wskaznia: 

Skóra normalna, podrażniona i zanieczyszczona – glinka filetowa absorbuje zanieczyszczenia, 

dotlenia tkanki, pobudza krążenie nawilża i oczyszcza skórę. 

Wyszczuplanie – pobudzenie krążenia 

 

Sposób użycia:  

Maseczki: wymieszać glinkę z wodą aż do uzyskania konsystencji półstałej (około 10g glinki/ 10ml 

wody), pozwalającej na nałożenie maseczki na twarz, pozostawić na 15min i zmyć letnią wodą. W 

celu uzyskania dodatkowego efektu nawilżającego poleca się dodatek kilku kropel oleju Argania. 

Kąpiele: do kąpieli dodać 2 łyżki produktu. Kąpiel nie powinna trwać dłużej niż 20minut.  

 

OSTRZEŻENIE: 

Unikać kontaktu glinki z metalami, używać jedynie przedmiotów plastikowych lub drewnianych. Unikać 

kontaktu z oczami.  

 

16. GLINKA NIEBIESKA – Pielęgnacja skóry dojrzałej 

Glinka niebieska pozyskiwana jest ze skał krzemionkowo-glinowych. Zawiera całe bogactwo 

mikro- i makroelementów. Zawiera minerały nadające jej niebieską barwę. Produkt w 100% 

naturalny i bezpieczny. Stosowana jest w postaci maseczek i jako dodatek do kąpieli.  

 

Wskazania: 

Skóra dojrzała i zmęczona – silne właściwości dotleniające, usuwa zanieczyszczenia, wyrównuje 

koloryt skóry, rozjaśnia skórę dojrzałą, osusza i oczyszcza skórę. Redukuje zmarszczki i działa 

liftingująco. 

Skóra tłusta – oczyszcza, zmniejsza ilość wydzielanego sebum. 

 

Sposób użycia:  



Maseczki: wymieszać glinkę z wodą aż do uzyskania konsystencji półstałej (około 10g glinki/ 10ml 

wody), pozwalającej na nałożenie maseczki na twarz, pozostawić na 15min i zmyć letnią wodą. W 

celu uzyskania dodatkowego efektu nawilżającego poleca się dodatek kilku kropel oleju Argania. 

Kąpiele: do kąpieli dodać 2 łyżki produktu. Kąpiel nie powinna trwać dłużej niż 20minut.  

 

OSTRZEŻENIE: 

Unikać kontaktu glinki z metalami, używać jedynie przedmiotów plastikowych lub drewnianych. Unikać 

kontaktu z oczami.  

 

17. MAROKAŃSKA GLINKA GHASSOUL – Oczyszczanie z toksyn 

Marokańska glinka GHASSOUL (z arabskiego „ ta która czyści”) w kulturze Beduinów stosowana 

była to oczyszczania skóry twarzy, ciała oraz włosów. Glinka ta pozyskiwana jest w górach Atlas w 

rejonie miasta Fez. Zawiera całe bogactwo mikro- i makroelementów między innymi krzemionkę, 

magnez, glin, sód, potas oraz tytan. Produkt w 100% naturalny i bezpieczny.  

 

Wskazania: 

Cera zmęczona, pozbawiona blasku, zanieczyszczona – nawilża, poprawia wygląd skóry oraz ją 

rozjaśnia, uelastycznia i wzmacnia jej strukturę, daje efekt kojący i odprężający. 

Skóra trądzikowa - delikatnie odtłuszcza i reguluje wydzielanie sebum, remineralizuje skórę, 

oczyszcza z toksyn, redukuje łuszczenie, daje efekt ściągający i wzmacniający. 

 

Sposób użycia:  

Maseczki: wymieszać glinkę z wodą aż do uzyskania konsystencji półstałej (około 10g glinki/ 10ml 

wody), pozwalającej na nałożenie maseczki na twarz, pozostawić na 15min i zmyć letnią wodą. W 

celu uzyskania dodatkowego efektu nawilżającego poleca się dodatek kilku kropel oleju Argania. 

Kąpiele: do kąpieli dodać 10 łyżek produktu. Kąpiel nie powinna trwać dłużej niż 20minut.  

 

 

OSTRZEŻENIE: 

Unikać kontaktu glinki z metalami, używać jedynie przedmiotów plastikowych lub drewnianych. Unikać 

kontaktu z oczami.  

 

 

 



GLONY 

 

18. SPIRULINA AZJATYCKA 

 

Spirulina Azjatycka (Algi morskie - Spirulina Platensis) pozyskiwana jest z czystych mórz 

azjatyckich. Znana od wieków jako suplement diety oraz naturalny kosmetyk. Charakteryzuje się 

bogactwem składników odżywczych m.in. wysoką zawartością protein bogatych w wolne 

aminokwasy (60%), cukry, witaminy z grupy B, mikro i makroelementy (wapń, selen, żelazo, cynk, 

fosfor), kwas γ-linolenowy i barwniki (chlorofil, β-karoten i fikocyjanina). Produkt w 100% 

naturalny i bezpieczny. Przeznaczony do każdego rodzaju skóry.  

 

Wolne aminokwasy zawarte w produkcie Spirulina Azjatycka, wchodzą w skład NMF (Naturalny 

Czynnik Nawilżający), dzięki czemu produkt działa silnie nawilżająco, odżywczo i regenerująco. 

Obecność barwników odpowiada natomiast za działanie przeciwzapalne, przeciwutleniające i 

hamujące działanie wolnych rodników. Spirulina reguluje wydzielanie sebum oraz odpowiada za 

tworzenie ochronnego filmu lipidowego 

 

Wskazania: 

Skóra dojrzała, zmęczona i poszarzała – poprawa jędrności i konturu twarzy, silnie nawilża, koi i 

regeneruje. 

Skóra sucha i wrażliwa – działanie łagodzące i uspokajające 

Redukcja cellulitu 

 

Sposób użycia:  

Maska: 2 łyżki spiruliny azjatyckiej wymieszać z wodą mineralną niegazowaną aż do powstania 

konsystencji gęstej papki. Pozostawić na 20 minut. Zmyć letnią wodą. 

 

 

 

 

 

 

 

 



MASŁA I MYDŁA 

 

19. MASŁO SHEA  

Masło SHEA (Karite) pozyskiwane jest z nasion Masłosza Parka (Vitellaria paradoxa) w procesie 

tłoczenia na zimno. Produkt posiada zieloną, naturalną barwę. Masło SHEA poddane rafinacji 

pozbawione jest zapachu i koloru, a konsystencja jest lżejsza i łatwiejsza w aplikacji. Bogactwo 

składu obejmuje nasycone i nienasycone kwasy tłuszczowe, związki niezmydlające, fitosterole, 

witaminę A, katechiny w tym pochodne kwasu cynamonowego. Produkt jest w 100% naturalny i 

bezpieczny. Do każdego rodzaju skóry.  

 

Wskazania: 

Skóra sucha i atopowa – nawilżanie, odżywanie, regeneracja i ochrona 

Profilaktyka cellulitu i rozstępów 

Terapia chorób skóry - ze względu na obecność pochodnych kwasu cynamonowego o silnym 

działaniu przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym masło SHEA polecane jest w terapii skóry 

zmienionej chorobowo (egzemy, dermatozy, łuszczyca). 

Przebarwienia – posiada silne właściwości depigmentacyjne. Istotnie redukuje widoczność plam 

pigmentacyjnych i przebarwień. Chroni przed czynnikami atmosferycznymi, w tym przed 

szkodliwym promieniowaniem UV (SPF 4-6). 

Bóle mięśni i stawów – masaż 

Regeneracja drobnych ran, pęknięć skóry, stwardnień oraz poparzeń i odmrożeń 

 

Sposób użycia:  

Niewielką ilość preparatu rozetrzeć w dłoniach i nanieść na skórę. Pozostawić do wchłonięcia. 

Stosować dwa razy dziennie.  

 

20. CZARNE MYDŁO AFRYKAŃSKIE  

Czarne mydło afrykańskie (Black African Soap) wykonywane przez tubylców zgodnie z 

oryginalną staroafrykańską recepturą przekazywaną z pokolenia na pokolenie. Do wykonania 

mydła wykorzystuje się nierafinowany olej palnowy, surowe masło Shea, nierafinowany olej 

kokosowy i wypiekane strąki drzewa kakaowego. Otrzymuje się w 100% naturalne mydło o 

nierównomiernym kolorze od jasno do ciemno brązowego. Kolor jest zmienny i zależy od stopnia 



wypiekania strąków kakaowca. Mydło afrykańskie jest bogatym źródłem witaminy A, E, żelaza 

oraz składników antyseptycznych, jak również nawilżającej gliceryny. 

 

Wskazania: 

Skóra trądzikowa, tłusta, zanieczyszczona,  

Egzemy, łojotok, łupież, łuszczyca, trądzik różowaty 

 

Sposób użycia:  

Mycie skóry twarzy i ciała: mydło spienić w dłoniach i myć skórę twarzy i ciała, a nastepnie 

spłukać obficie wodą. Nie polecane do mycia okolic oczu. W przypadku dostania się do oczu, 

należy je dobrze wypłukać wodą  

Mycie skóry głowy: zwłaszcza w przypadku problemów z łupieżem, łojotokiem  

i nadmiernym przetłuszczaniem się. Włosy po umyciu mydłem są szorstkie i twarde. Polecamy 

umyć skórę głowy czarnym mydłem, a następnie tradycyjnym, delikatnym szamponem, aby 

uniknąć efektu twardości włosów po umyciu. 

 

PRODUKTY PROFESJONALNE  

 

21. HIALU – PURE    (1% lub 3% serum z czystym kwasem hialuronowym)  

Naturalny kwas hialuronowy jest polisacharydem występującym w każdej komórce organizmu 

ludzkiego, a jego obecność w dużych ilościach stwierdza się w skórze (ok. 50%), gałce ocznej, 

mazi stawowej oraz pępowinie. Obecnie otrzymywany jest metodami biotechnologicznymi z 

wykorzystaniem bakterii Streptococcus. Kwas hialuronowy jest produktem najwyższej jakości.  

Nie wywołuje podrażnień i nie uczula.  

 

Wskazania: 

Terapia przeciwzmarszczkowa po 35 roku życia - kwas hialuronowy wyraźnie spłyca zmarszczki, 

poprawia owal twarzy, ujędrnia i uelastycznia skórę dojrzałą. Wykazuje zdolność do stymulacji 

biosyntezy kolagenu w skórze oraz pobudza proliferację komórek. Skóra staje się promienna, 

napięta, jedwabiście gładka i zregenerowana. Produkt doskonale sprawdza się w walce ze 

szkodliwym działaniem wolnych rodników oraz promieniowaniem UV.  



Nawilżanie - kwas hialuronowy jest związkiem silnie wiążącym wodę, a jedna cząsteczka tego 

kwasu jest w stanie związać 250 cząsteczek wody. Wykazuje silne właściwości nawilżające, 

ujędrniające i ochronne. Jest idealnym produktem w terapii skóry suchej, pozbawionej blasku i 

zmęczonej. 

Opuchnięte oczy, worki pod oczami 

 

Sposób użycia:  

Produkt Hialu –Pure nanieść pipetką na skórę i dokładnie rozprowadzić na skórze twarzy, szyi, 

dekoltu i pod oczami. Pozostawić do wchłonięcia. Zalecany również jako wygładzająca baza pod 

podkład.  

 

Produkt przechowywać w temperaturze od 2-6°C. Nie zamrażać. 

  

22. KORUND – PROFESJONALNY PEELING 

Korund (Corundum) jest zmikronizowanym tlenkiem glinu Al2O3 o wielkości kryształków do 120 

μm. Pozyskiwany jest ze skał okruchowych, a następnie poddawany jest procesowi mikronizacji. 

Produkt w 100% naturalny i bezpieczny. Stosowany w salonach kosmetycznych podczas zabiegu 

mikrodermabrazji.  

 

Korund w procesie mikrodermabrazji powoduje mechaniczne usunięcie martwych komórek 

naskórka, przez co skóra staje się gładka, napięta i zregenerowana. Eliminacja martwych warstw z 

powierzchni skóry pozwala na lepsze wnikanie substancji aktywnych, poprawę mikrokrążenia w 

skórze oraz jej dotlenienie.  

 

Wskazania: 

Skóra dojrzała 

Skóra problematyczna ze zmianami pigmentacyjnymi 

Blizny po trądziku 

Rozstępy i cellulit 

 

Sposób użycia:  

1 łyżeczkę (ok. 15g) preparatu wymieszać z olejem naturalnym lub mleczkiem kosmetycznym. 

Delikatnie masować oczyszczoną skórę okrężnymi ruchami przez 5 minut. Spłukać letnią wodą i 

nanieść na skórę preparat silnie odżywczy np. olej Argania, Jojada lub Macadamia.  



 

Przeciwwskazania do zabiegu: 

Zakażenia wirusowe i bakteryjne, zakażenia grzybicze, trądzik krostkowy, trądzik ropowiczy, 

trądzik różowaty, nadżerki, nowotwory skóry, naczyniaki, skłonność do keloidów, zabiegi 

chirurgiczne w obrębie twarzy. 

 

23. KWAS KOJOWY - profesjonalny produkt na przebarwienia 

Kwas kojowy (5-hydroksy-2-(hydroksymetylo)-4-pyron) jest produktem naturalnym 

pozyskiwanym z grzybów z gatunku Acetobacter, Aspergillus i Penicillium. Hamuje aktywność 

tyrozynazy warunkującej tworzenie melaniny w skórze. Produkt w 100% naturalny.  

 

Wskazania: 

Redukcja przebarwień, piegów, plam soczewicowatych starczych, blizn, pajączków oraz jako 

preparat silnie nawilżający i hamujący procesy starzenia się skóry - kwas kojowy wykazuje 

właściwości rozjaśniające, przeciwzmarszczkowe i nawilżające. Posiada właściwości 

przeciwbakteryjne oraz hamuje aktywność wolnych rodników. Działanie depigmentacyjne kwasu 

kojowego potwierdzone zostało badaniami klinicznymi. 

Kwas kojowy stosuje w stężeniach od 1-4%. 

 

Przygotowanie roztworu kwasu kojowego: 

100ml 1% toniku z kwasem kojowym 

W 100ml wody demineralizowanej rozpuścić 1g kwasu kojowego.   

pH uzyskanego roztworu powinno wynosić około 4. 

 

Nie stosować dłużej niż 5 dni od momentu sporządzenia roztworu. 

 

Sposób użycia: 

Roztwór kwasu kojowego nanieść na wacik i przemywać zmienione miejsca na skórze dwa razy 

dziennie. Zalecany czas stosowania preparatu w celu uzyskania zadowalających efektów wynosi 30 

– 60 dni. Po aplikacji produktu unikać ekspozycji na słońce!!! 

 

Ostrzeżenie: Wyniki nielicznych badań wskazują na możliwość występowania alergii kontaktowej po miejscowym 

zastosowaniu kwasu kojowego. Przed zastosowaniem produktu wskazane jest wykonanie próby skórnej. Sposób 

wykonania próby skórnej: nanieść niewielką ilość preparatu na czystą, nieuszkodzoną skórę i obserwować czy do 24 

godzin po aplikacji nie pojawił się wyprysk kontaktowy, zaczerwienienie w miejscu podania lub rumień.  



 

24. HIALU – COLL – pożeracz zmarszczek! 

Preparat HIALU-COLL jest profesjonalnym i unikatowym połączeniem dwóch silnych substancji  

o właściwościach przeciwzmarszczkowych i ujędrniających (kolagenu i kwasu hialuronowego). 

Wyjątkowa formuła HIALU-COLL zapewnia spektakularne efekty w redukcji objawów 

upływającego czasu. Preparat ten charakteryzuje silna formuła odmładzająca, zapewniająca 

redukcję zmarszczek nie tylko powierzchniowych, ale także głębokich. Stworzony z myślą o skórze  

o obniżonej jędrności i sprężystości, zwiotczałej, szarej, z utraconą linią konturu twarzy. Preparat 

zapewnia gładką, jędrną, zrelaksowaną, odmłodzoną cerę oraz wyraźną redukcję zmarszczek. 

 

Wskazania: 

Skóra dojrzała (45+) 

 

Sposób użycia: 

Preparat HIALU-COLL wmasować w skórę twarzy oraz dekoltu. Stosować także jako bazę pod podkład.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


