
OLEJ KOKOSOWY
Virgin, zimnotłoczony, nierafinowany
 

SKŁAD (Ingredients): Cocos Nucifera Oil, Tocopheryl Acetate
 

Olej kokosowy (tzw. masło kokosowe) otrzymywany jest poprzez tłoczenie na zimno białej pulpy owoców 
palmy kokosowej (Cocos nucifera). W temperaturze poniżej 25°C przybiera postać białej, tłustej masy. W 
postaci płynnej jest lekko żółty, wodnisty jak oliwka.
Zastosowanie i działanie:
Olej kokosowy posiada wspaniałe właściwości nawilżające i ochronne. Wzmacnia, wygładza i poprawia 
elastyczność skóry. Dobrze się wchłania, odblokowuje pory, pomaga zredukować zmarszczki, a dzięki 
zawartości przeciwutleniaczy i witaminy E spowalnia starzenie się skóry. Doskonale nadaje się do 
stosowania jako krem do twarzy czy balsam do ciała. Warto używać go delikatnie wklepując w oczyszczo-
ną, suchą lub lekko wilgotną skórę twarzy, szyi i dekoltu. Z powodzeniem i bez obaw można nim także 
smarować całe ciało, zwłaszcza miejsca zagrożone cellulitem i rozstępami.
Olej kokosowy może być także stosowany jako maseczka lub serum do włosów gdyż chroni je przed utratą 
protein, wnika w strukturę włosa i dokładnie go nawilża, a stosowany na skórę głowy wzmacnia cebulki 
zapobiegając wypadaniu włosów.
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OLEJ Z KIEŁKÓW PSZENICY
 

SKŁAD (Ingredients): TRITICUM VULGARE GERM 
OIL,Tocopheryl Acetate.
 

Olej z kiełków pszenicy to bogate źródło witaminy E, ceramidów, 
lecytyny oraz niezbędnych, nienasyconych kwasów tłuszczowych 
(NNKT), dzięki czemu posiada właściwości kondycjonujące skórę, 
opóźniając efekty jej starzenia oraz poprawiając nawilżenie. Olej z 
kiełków pszenicy wykazuje działanie przeciwzapalne - miejscowa 
aplikacja oleju likwiduje obrzęki oraz rumień. Dodatkowo witamina E 
ma działanie antyoksydacyjne, działa fotoochronnie na skórę. Ponadto 
olej zapobiega wypadaniu włosów poprzez zwiększenie 
mikrokrążenia skóry głowy i regenerację 
dystroficznych komórek cebulki włosa.
Zastosowanie: olej bazowy do stosowania 
bezpośrednio na skórę oraz do sporządzania 
mieszanin olejków eterycznych, wykorzystywanych 
przy wykonywaniu zabiegów kosmetycznych.

OLEJ Z WIESIOŁKA
 

SKŁAD (Ingredients): OENOTHERA BIENNIS OIL,Tocopheryl 
Acetate.
 

Olej z wiesiołka, stanowiący bogate źródło kwasu 
gamma-linolenowego (GLA), doskonale nawilża skórę bardzo suchą, 
wrażliwą, spękaną i łuszczącą się. Szczególnie polecany w celu 
uśmierzenia swędzenia wywołanego przez różne schorzenia skórne tj. 
alergie, egzemy, zapalenia skóry. Olej ten pobudza regenerację 
komórek, łagodzi podrażnienia, działa przeciwzapalnie i odżywczo. 
Reguluje pracę gruczołów łojowych i metabolizm skóry, nie zapycha 
porów - może więc być spokojnie używany przez 
posiadaczy skóry tłustej i zanieczyszczonej. 
Zastosowanie: olej bazowy do stosowania 
bezpośrednio na skórę oraz do sporządzania 
mieszanin olejków eterycznych, wykorzystywanych 
przy wykonywaniu zabiegów kosmetycznych.
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