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O NAS

PPFK Profarm to �rma o pro�lu produkcji 
farmaceutyczno-kosmetycznej w standardzie
i z certy�katem GMP.

Nasze  linie technologiczne to: formy płynne, pasty, 
żele, emulsje, kremy - zarówno farmaceutyczne, 
produkty medyczne i kosmetyczne, szeroko 
rozumiane usługi laboratoryjne, konfekcjonowanie 
produktów leczniczych, wyrobów medycznych, 
suplementów  i kosmetyków.

Oferujemy kompleksową obsługę w zakresie:
· Opracowania technologii i receptury 

Uwielbiamy  naturalne oleje, masła roślinne czy aktywne ekstrakty, więc stosujemy je licznie w naszych 
recepturach. Unikamy za to olejów mineralnych (wazelina, para�na), syntetycznych emulgatorów PEG czy 
innych pochodnych ropy naftowej.

· Poszukiwania i zakup surowców
Profarm dobrze  radzi sobie z sytuacją na rynkach surowców i ich produktów, wzrastająca konkurencja              
i deregulacja rynków powodują, że przedsiębiorstwa są zainteresowane każdą możliwością obniżenia 
kosztów produkcji. Znaczący udział w kosztach przedsiębiorstw mają dostawy surowców, zatem nawet 
niewielkie ich obniżenie będzie miało wpływ na cenę produktu końcowego i konkurencyjność 
producenta.

· Kompleksowej analizy chemicznej i mikrobiologicznej surowców i produktów
Wspieramy naszych Klientów na każdym kroku rozwoju oraz noty�kacji kosmetyków, aby pomóc 
wprowadzić na rynek produkt wysokiej jakości, w możliwie jak najkrótszym czasie. Współpracujemy                 
z wybitnymi ekspertami, Safety-Assessorami oraz wiodącymi dostawcami wysoce skutecznych 
składników – dzięki temu jesteśmy w stanie opracować produkt spełniający Państwa wymagania. 
Tworząc receptury odradzamy klientom kontrowersyjne surowce takie jak: parabeny, silikony, niektóre 
nanomateriały czy alergeny. Skład i zakres badań dobieramy tak, aby nie było problemu z rejestracją 
produktu na wskazanych rynkach docelowych.

Ponad to: 
· Wykonania serii próbnych (na potrzeby rejestracji, badań klinicznych, itp.),
· Przygotowania produktów do badań klinicznych,
· Produkcji wg uzgodnionej specy�kacji,
· Pakowania produktów w opakowania zbiorcze,
· Konfekcjonowania wyrobów gotowych w tuby, słoiki, butelki, kartoniki,
· Magazynowania.
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Odżywka do włosów
Wypadające, osłabione włosy wymagają specjalnych środków o silnym, zdecydowanym działaniu. 
Warto zadbać, aby stosowane preparaty składały się z bezpiecznych i naturalnych składników. 
Odpowiedzią na te potrzeby jest unikatowa odżywka Pokrzepol – skoncentrowany środek 
wzmacniający kondycję włosów, niwelujący wypadanie i dodający zdrowego blasku. 
Bogaty skład sprawia, że nadaje się do każdego rodzaju włosów.
Odżywka Pokrzepol łatwo się spłukuje, nie podrażnia i doskonale odżywia. Najlepsze efekty 
przyniesie stosowana wraz z płynem przeciw wypadaniu włosów z tej samej serii. 

Jej działanie opiera się na zastosowaniu nawilżającej, łagodzącej podrażnienia prowitaminy B5 
(pantenolu) i naturalnych wyciągów roślinnych. Każdy z nich wzmacnia włókno włosowe 
powstrzymując nadmierne wypadanie, a także posiada wiele innych funkcji, które sprawiają, 
że fryzura szybko zyskuje zachwycającą objętość i zdrowy wygląd.
Ekstrakt z brzozy wzmacnia cebulki i nadaje sprężystości. Jego właściwości 
oczyszczająco-regeneracyjne sprawiają, że fryzura szybko odzyskuje swoją naturalną witalność. 
Wyciąg z brzozy może wspomagać porost również w przypadku łysienia (łojotokowego, 
plackowatego itd.), ekstrakt ze skrzypu polnego od pokoleń wykorzystywany jest w medycynie 
i kosmetyce. 
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POKRZEPOL

Wykazuje silne działanie wzmacniające i ograniczające wypadanie włosów. 
Sekret skuteczności skrzypu tkwi w obecności dwóch składników będących 
budulcem struktury włosa: potasu i łatwo przyswajalnej krzemionki. 

Ekstrakt z pokrzywy jest idealny na wzmocnienie cebulek i nadanie fryzurze 
upragnionej gęstości oraz jako środek regulujący pracę gruczołów łojowych. 
Zapobiega nadmiernemu przetłuszczaniu się skóry głowy. 
Ekstrakt z kiełków soi i pszenicy jest bogaty w witaminy, minerały 
i biotynę, która stanowi cenny budulec włosa. Ich obecność zwiększa syntezę 
protein i wydłuża tzw. fazę wzrostu, dzięki czemu doskonale wpływa na 
zwiększenie gęstości włosów. 



POKRZEPOL

Maska do włosów
Regularne nakładanie maski regenerującej Pokrzepol to jeden z najlepszych sposobów na dodanie siły 
i blasku nawet najbardziej osłabionym kosmykom. Niezależnie od pory roku, kondycja naszych włosów 
może ulegać ciągłym zmianom. Ogrzewane pomieszczenia zimą, działanie promieni słonecznych latem, 
farbowanie, suszenie, a nawet mycie oraz szczotkowanie – wszystko to może powodować osłabienie 
struktury włosa. Właśnie dlatego tak ważna jest odpowiednia pielęgnacja, która pozwoli utrzymać je 
w doskonałym stanie niezależnie od czynników zewnętrznych. 

Maska przeznaczona jest dla włosów łamliwych, suchych i zniszczonych. Dzięki zawartości naturalnych 
składników, obecności Pantenolu (prowitaminy B5) i lekkiej, nieobciążającej formule, przywraca skórze 
głowy naturalną osłonę lipidową. Sprawia, że włosy szybko odzyskują swój naturalny blask. Maska działa 
jak leczniczy kompres i ułatwia rozczesywanie. Przy regularnym stosowaniu pozwala zyskać piękne, 
sprężyste kosmyki o ujednoliconej strukturze. 

Główne składniki aktywne maski Pokrzepol to:

Olej arganowy – „płynne złoto” afrykańskiego Maroka, w którym jego 
właściwości kosmetyczne wykorzystywane są od wieków, zarówno do 
pielęgnacji skóry, jak i włosów. Wzmacnia cebulki, wygładza rozdwajające się 
końcówki i doskonale nawilża. Obecna w nim witamina E odbudowuje 
strukturę włosów i chroni przed czynnikami zewnętrznymi (np. wynikającymi 
ze suszenia, farbowania czy modelowania).
Wyciąg z żeń-szenia – powszechnie znany ze swojego działania 
regenerującego. Poprawia ukrwienie skóry głowy, dzięki czemu efektywnie 
zapobiega wypadaniu włosów, wzmacniając je od środka.
Maska Pokrzepol to rozwiązanie dla osób borykających się z problemem 
zniszczonych i wypadających włosów, a także poddawanych częstym 
stylizacjom. Skutecznie chroni kolor włosów farbowanych, a dzięki obecności 
naturalnych składników może być stosowany również przez osoby ze skórą 
wrażliwą, skłonną do podrażnień. 
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Płyn przeciw wypadaniu włosów
Sposób na doskonałą objętość i mocne, sprężyste włosy zamknięty w jednym produkcie – tak, to możliwe! 
Dla każdego, kto boryka się z problemem rzadkich, wypadających lub pozbawionych blasku kosmyków, 
opracowano proste i skuteczne rozwiązanie. Płyn przeciw wypadaniu włosów Pokrzepol to łatwy w aplikacji, 
skuteczny i szybko wchłaniający się środek, który rozwiązuje problem łamliwości oraz nadmiernej utraty 
włosów. 

Postaw na stosowane od pokoleń, naturalne wyciągi roślinne, które nie tylko stymulują porost, ale również 
wykazują wyjątkowe właściwości pielęgnacyjne, a problem wypadania stanie się tylko przykrym 
wspomnieniem!

Osłabienie i wypadanie włosów może mieć różne przyczyny, wynikające z wpływu środowiska lub genetyki. 
Nie oznacza to jednak, że wobec utraty włosów jesteśmy bezsilni. Jako odpowiedź na potrzeby kobiet 
i mężczyzn borykających się z tym problemem, firma PROFARM stworzyła skuteczny preparat o 
skoncentrowanym działaniu. Dzięki analizie możliwości kryjących się w naturalnych wyciągach z surowców, 
które wykazują najlepsze działanie wzmacniające, powstał wyjątkowy środek przeciw wypadaniu włosów.

Płyn Pokrzepol to bogactwo ekstraktów pozyskiwanych z naturalnych surowców, o udowodnionym 
działaniu w walce z nadmiernym wypadaniem. 
Skład:
Rozmaryn lekarski – stymuluje porost,
Pokrzywa – działa tonizująco i wzmacniająco na cebulki,
Skrzyp polny – bogaty w krzem i potas, dwa główne składniki budulcowe włosa,
Pantenol – działający jak leczniczy kompres, nawilżający i łagodzący 
podrażnienia,
Brzoza – wzmacniająca, przeciwzapalna, regenerująca 
i nadająca fryzurze zdrowego blasku.  
Preparat łączy w sobie to, co najważniejsze: 
skuteczne działanie i bezpieczny, ziołowy skład. 
Obecny w nim rozmaryn lekarski stymuluje wzrost 
cebulek, wzmacniający krzem nadaje włosom 
wyjątkowej sprężystości, wyciąg z brzozy oczyszcza 
i odświeża, a ekstrakt z pokrzywy doskonale 
zapobiega wypadaniu, powstawaniu łupieżu 
i przetłuszczaniu skóry głowy. 

Szybko się wchłania, ułatwia 
rozczesywanie, odświeża wygląd 
włosów, nie powodując jednocześnie 
ich obciążenia i przesuszenia. Aby 
umożliwić jak najczęstsze stosowanie 
preparatu, zadbano o wygodną 
w stosowaniu, niewymagającą 
spłukiwania formę sprayu. 



POKRZEPOL

Szampon do włosów
Ziołowy szampon przeznaczony do codziennej pielęgnacji włosów osłabionych. Łączy w sobie właściwości 
myjące, rewitalizujące oraz wzmacniające cebulki, dzięki czemu efektywnie zapobiega nadmiernej utracie 
włosów. Zawartość aktywnych składników pochodzenia naturalnego powoduje, że jest w pełni 
bezpieczny i skuteczny w swoim działaniu. Regularne stosowanie sprawia, że fryzura szybko odzyskuje 
naturalny połysk, witalność i piękny wygląd.

Działanie regenerujące powinno rozpoczynać się już na etapie mycia – wówczas mamy pewność, 
że odpowiednio przygotujemy swoje włosy na przyjęcie składników zawartych w maskach i odżywkach. 
Codzienne dostarczanie cennych substancji za pomocą szamponu zapobiega osłabieniu, które postępuje 
w wyniku szkodliwego działania czynników zewnętrznych i nadmiernej stylizacji. 

Szampon Pokrzepol posiada zarówno optymalnie zrównoważoną kombinację substancji myjących, jak 
i siłę dobroczynnych ekstraktów z roślin, które naturalnie wzmacniają strukturę włosa.

Pantenol to składnik o intensywnym działaniu nawilżającym, który łagodzi podrażnienia skóry głowy, 
ułatwia rozczesywanie włosów i stymuluje ich porost.
Wyciąg ze skrzypu polnego zapobiega przetłuszczeniu skóry głowy i zawiera cenne składniki budulcowe 
włosa – krzemionkę i potas. Wzbogaca strukturę włosów i zapobiega ich wypadaniu.

Ekstrakt z żeń-szenia zawiera aż 200 substancji czynnych, które 
świetnie regenerują włosy i dostarczają cebulkom niezbędne składniki 
odżywcze.
Wyciąg z kiełków soi i pszenicy tworząc naturalną osłonkę sprawia, że 
włosy stają się widocznie wygładzone i zregenerowane. 
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Składniki (Ingredients): Aqua, Sodium 
Laureth Sulfate, Cocamidopropyl 
Betaine, PEG-18 Glyceryl Oleate/Cocoate, 
Propylene Glycol, Equisetum Arvense 
Extract, Sodium Lauroyl Sarcosinate, 
Panax Ginseng Root Extract, Butylene 
Glycol, Glycine Soja Extract, Triticum 
Vulgare Germ Extract, Perfum, Methoxy 
PEG/PPG-7/3 Aminopropyl Dimethicone, 
Panthenol, DMDM Hydantoin, 
Methylparaben, Propylparaben, 
Phenoxyethanol, Citric Acid, Hexyl 
Cinnamal, Linalool, D-Limonene.



SZAMPON, ODŻYWKA, PŁYN oraz MGIEŁKA
Kosmetyki HERB ON przeznaczone są do pielęgnacji włosów słabych, zniszczonych i wypadających. 
W skład serii wchodzą SZAMPON, ODŻYWKA, PŁYN oraz MGIEŁKA, które kompleksowo pozwalają zadbać 
o włosy. Starannie wyselekcjonowane substancje aktywne tj. olej rycynowy, kwas hialuronowy, witamina 
E, olej moringa, pantenol, keratyna oraz naturalne ekstrakty roślinne ze skrzypu, pokrzywy, brzozy, 
rozmarynu i kasztanowca sprawiają, że włosy są nawilżone, wzmocnione i wygładzone. Dodatkowo 
zahamowane zostaje ich wzmożone wypadanie.
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Tonik normalizujący ACNE PRO-DERM
Profesjonalny tonik ACNE PRO-DERM do pielęgnacji cery tłustej, mieszanej i trądzikowej.

Skóra trądzikowa potrzebuje specjalnych produktów do jej pielęgnacji i oczyszczania. Podstawą 
problemów jest nieprawidłowa praca gruczołów łojowych, które wydzielają sebum (w miejscach gdzie 
jest ich najwięcej, skóra świeci się mocniej niż w innych) oraz nieprawidłowe złuszczanie naskórka, 
przez co martwe komórki zatykają ich ujścia.

Bezalkoholowa formuła toniku ACNE PRO-DERM, przeznaczona jest do codziennej pielęgnacji cery tłustej, 
mieszanej oraz trądzikowej. Kompleksowo i wszechstronnie oczyszcza skórę wyraźnie wpływając na 
poprawę jej wyglądu. Zawarte w składzie substancje aktywne o działaniu oczyszczającym oraz 
normalizująco-matującym (bisabolol, algi Laminaria Saccharina, olejek lawendowy) sprawiają, że skóra jest 
miękka, nawilżona i odświeżona.
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Pianka oczyszczająca do mycia twarzy
ACNE PRO-DERM
Oczyszczająca pianka do mycia twarzy ACNE PRO-DERM dla cery tłustej, mieszanej i trądzikowej.

Skóra trądzikowa potrzebuje specjalnych produktów do jej pielęgnacji i oczyszczania. W oczyszczaniu 
skóry twarzy nie chodzi o jej odżywienie, czy nawilżenie, a o skuteczne pozbycie się zanieczyszczeń, 
nadmiaru sebum oraz bakterii bytujących na twarzy. Dopiero dokładnie oczyszczoną skórę możemy 
traktować preparatami, które będą pomagały nawilżać, regenerować czy przeciwdziałać trądzikowi.

Nasza nowatorska formuła pianki do mycia twarzy ACNE PRO-DERM stworzona została z myślą o cerze 
trądzikowej, która wymaga szczególnej pielęgnacji. Pianka delikatnie, a zarazem skutecznie oczyszcza skórę 
z zanieczyszczeń nie podrażniając jej. Dokładnie usuwa toksyny, delikatnie ściąga pory i reguluje pracę 
gruczołów.    

ACNE PRO-DERM



ACNE PRO-DERM

Serum do punktowej pielęgnacji ACNE PRO-DERM
Kremowe serum do punktowej pielęgnacji cery trądzikowej, tłustej i mieszanej.
Głównym problemem skóry trądzikowej jest nieprawidłowa praca gruczołów łojowych oraz 
nieprawidłowe złuszczanie naskórka, przez co martwe komórki zatykają ich ujścia.

Nasza nowatorska formuła kremowego serum punktowego ACNE PRO-DERM celuje bezpośrednio w 
zmiany trądzikowe, zmniejszając ich widoczność. Poprawia kondycję skóry, z dnia na dzień przywracając 
jej zdrowy wygląd. Zaawansowana formuła opiera się na precyzyjnie dobranych składnikach (cynk, 
bisabolol, niacynamid) by zapobiec reakcjom zapalnym i wspomagać proces regeneracji.  

Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutyczno - Kosmetycznej PROFARM Sp. z o.o.

www.profarm.com.pl

KO
SM

ET
YK

I



Krem normalizujący na dzień 
ACNE PRO-DERM
Krem na dzień do codziennej pielęgnacji twarzy dla cery 
trądzikowej, tłustej i mieszanej.
Głównym problemem skóry trądzikowej jest 
nieprawidłowa praca gruczołów łojowych, które 
dodatkowo zatykane są u ujścia przez złuszczające się 
komórki naskórka.

Nasza nowatorska formuła kremu na dzień ACNE 
PRO-DERM jest doskonała dla skóry tłustej, mieszanej 
i trądzikowej. Skutecznie łagodzi podrażnienia poprawiając 
jakość skóry i przywracając jej zdrowy wygląd, bez 
niedoskonałości. Zawiera również filtr SPF 16 – dodatkowo 
chroniący przed promieniowaniem oraz zmniejszający 
ryzyko wystąpienia podrażnień w wyniku reakcji 
fotoalergicznej. Lekka konsystencja kremu oraz skojarzone 
działanie składników aktywnych sprawiają, że skóra 
odzyskuje zdrowy wygląd, bez niedoskonałości.     

Krem normalizujący na noc ACNE PRO-DERM
Krem do codziennej pielęgnacji twarzy dla cery trądzikowej, tłustej i mieszanej.
Głównym problemem skóry trądzikowej jest nieprawidłowa praca gruczołów łojowych, które 
dodatkowo zatykane są u ujścia przez złuszczające się komórki naskórka.

Nasza nowatorska formuła kremu na noc ACNE PRO-DERM przeznaczona jest do pielęgnacji skóry 
mieszanej, tłustej i trądzikowej. Krem delikatnie złuszcza naskórek oraz redukuje wydzielanie sebum. 
Zmniejsza skłonność do powstawania nowych zmian trądzikowych. W efekcie skóra jest wygładzona 
i mniej szorstka, a widoczność niedoskonałości jest zmniejszona. Regularne stosowanie kremu 
ujednolica koloryt skóry oraz widocznie odblokowuje i zmniejsza pory. Efekty widoczne są następnego 
dnia rano: skóra jest gładsza, odświeżona, a niedoskonałości mniej widoczne.  
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Retivil Duo

Retivil Duo 100 ml i 30 ml
Retivil Duo — krem koloryzujący dla osób ze zmianami depigmentacyjnymi skóry lub bielactwem 
— jest innowacyjnym, skutecznym i wygodnym w stosowaniu rozwiązaniem dla osób poszukujących 
efektu długotrwałego maskowania miejscowych odbarwień skóry.
Wyrównuje koloryt skóry, zmniejsza widoczność obszarów słabiej wybarwionych. Działa nawilżająco, 
wygładza i zmniejsza szorstkość naskórka. Poprawia ogólną kondycję skóry, działa łagodnie, nie 
wykazuje działań podrażniających i uczulających nawet u osób ze skórą wrażliwą.
Łatwo się rozprowadza, szybko i dobrze wchłania, nie brudzi ubrań. Ma neutralny zapach. Cechuje się 
dużą wydajnością. Potwierdzona skuteczność kremu opiera się na unikatowym rozwiązaniu w postaci 
synergicznego działania składników aktywnych (DHA i erytrulozy oraz glicyny) zawartych w dwóch 
osobnych emulsjach, które po zaaplikowaniu wnikają w warstwę rogową naskórka i łagodnie 
zapoczątkowują reakcję koloryzującą.
Skóra uzyskuje naturalny i jednolicie nasycony koloryt, który jest odporny na zmywanie. Efekt utrzymuje 
się nawet do 7 dni od ostatniej aplikacji. Preparat wpływa ponadto na poprawę ogólnej kondycji skóry 
za sprawą nawilżających humektantów i emollentów oraz dodatku składników pielęgnujących m.in. 
masła Shea, witaminy E, prowitaminy B5 oraz kompleksu ceramidów i lipidów naturalnie występujących 
w skórze.
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WAZELINA \ MGIEŁKA

Mgiełka do włosów
Z olejem Moringa.

Ułatwia rozczesywanie i stylizację, 
nawilża i nadaje połysk, 
poprawia wygląd i kondycję, 
włosy miękkie, elastyczne i wygładzone.

Do włosów suchych i zniszczonych 
zabiegami fryzjerskimi.
 

Wazelina kosmetyczna
Wazelina kosmetyczna biała

Zastosowanie:
do natłuszczania suchego i pękającego naskórka oraz skóry 
stykającej się przez dłuższy czas z wodą.

Składniki (inci): petrolatum



Krem do rąk nawilżająco-regenerujący z aloesem
Ukojenie dla suchej i szorstkiej skóry dłoni. Dzięki specjalnie skomponowanej formule opartej 
na działaniu aloesu, krem doskonale wygładza i regeneruje, pozostawiając przyjemne poczucie 
aksamitnej gładkości. 

Dzięki zdolności szybkiego wchłaniania i przenikania w głąb skóry, długotrwale chroni i nawilża zniszczony 
naskórek. Sprawdzi się zarówno w przypadku likwidowania nadmiernego przesuszenia, jak i powstałych 
zrogowaceń oraz zgrubień. 

Skład kremu opiera się na cudownym działaniu aloesu, który wykazuje właściwości regenerujące 
i wchłania się kilkakrotnie szybciej niż woda. Dzięki temu krem nie pozostawia tłustego filmu na skórze. 
Co więcej, aloes przyspiesza regenerację naskórka i sprawia, że dłonie stają się bardziej odporne 
na podrażnienia. 
W składzie znajduje się również alantoina, znana ze swoich właściwości odżywczo-łagodzących. Krem 
do rąk z aloesem działa szybko i skutecznie, pozostawiając dłonie przyjemnie nawilżone, miękkie 
i zregenerowane na długo. 

KREM DO RĄK
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Mazidło
Mazidło gojące na suchą popękaną skórę.

Preparat przeznaczony jest do przesuszonej, popękanej i szorstkiej skóry (w szczególności na stopach, 
łokciach, rękach). Przyspiesza regenerację skóry, łagodzi podrażnienia, wygładza i przywraca jej zdrowy 
wygląd. Polecane na przesuszoną i szorstką skórę oraz pękające pięty.

W swoim składzie zawiera substancje o szerokim spektrum działania na skórę:

Lanolina - Naturalny czynnik natłuszczający, naturalny emulgator regulujący procesy wilgotności skóry.
Masło Shea - Posiada właściwości odżywcze, zawiera witaminy E i F.
Olejek lawendowy - Przyspiesza gojenie ran i oparzeń, posiada właściwości antybakteryjne.
Wyciąg z nagietka - Działa przeciwzapalnie, przyspiesza gojenie.
Vitamina A - Reguluje wzrost i funkcje tkanki nabłonkowej.
Vitamina E - Dostarcza składniki odżywcze do komórek.

Dla skóry trudno gojącej się potrzebującej regeneracji:

przyspiesza gojenie się ran,
nawilża i zmniejsza szorstkość skóry,
reguluje wzrost i funkcje tkanki nabłonkowej,
odżywia, natłuszcza i regeneruje naskórek.

W przypadku silnie wysuszonej i popękanej skóry nanieść grubszą warstwę 
mazidła i zabezpieczyć przed wytarciem.
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KREM NA DZIEŃ

Krem przeciwzmarszczkowy na dzień
Efekt natychmiastowej poprawy stanu cery, który odczujesz już po pierwszym użyciu. Krem 
zaprojektowany z myślą o kobietach, które oczekują szybkiego rezultatu wygładzenia, rozświetlenia 
i poprawy elastyczności skóry twarzy. Krem przeciwzmarszczkowy na dzień to kosmetyk o lekkiej 
konsystencji, przeznaczony do codziennego stosowania, idealny pod makijaż. Poczuj satysfakcję 
z idealnie rozświetlonej, ujędrnionej cery i upiększającego efektu Soft Focus.  

Siła działania tego wyjątkowego kosmetyku opiera się na zastosowaniu naturalnego oleju 
arganowego, nazywanego „płynnym złotem Maroka”. 

Jego właściwości odmładzające wynikają z obecności cennych antyoksydantów, które aktywnie 
hamują procesy starzenia się skóry i spłycają istniejące już zmarszczki. 
Olej arganowy poprawia elastyczność cery, wspomaga regenerację płaszcza lipidowego 
i jest doskonałą ochroną przed szkodliwymi czynnikami atmosferycznymi, takimi jak silny mróz 
lub promienie słoneczne.
Drugim cennym składnikiem kremu jest szafir. Jego mikrokryształy dają niemal natychmiastowy 
efekt liftingujący, przyspieszając produkcję kolagenu, regenerując naskórek i zapobiegając 
wiotczeniu. Szafir doskonale poprawia również naturalny koloryt cery i sprawia, że wygląda ona 
bardziej promiennie i młodo. 

W składzie preparatu przeciwzmarszczkowego nie mogło zabraknąć również słynnej „witaminy 
młodości” – witaminy E, która opóźnia procesy starzenia się skóry. Jest silnym antyoksydantem, 
doskonale nawilżającym i chroniącym naskórek przed promieniowaniem UV. 

Po użyciu krem nadaje  pożądany przez kobiety efekt Soft Focus, 
nazywany również efektem „miękkiego wykończenia”. Dzięki temu 
pozwala osiągnąć natychmiastowe, optyczne wygładzenie, nadając 
cerze nieskazitelne, satynowe wykończenie.
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KREM NA NOC

Krem przeciwzmarszczkowy na noc
Głęboko regenerujący krem przeznaczony dla kobiet dojrzałych, oczekujących widocznego 
nawilżenia, poprawy elastyczności i gładkości skóry. Przeznaczony do stosowania nocą, kiedy skóra 
ulega naturalnym procesom regeneracyjnym, dzięki czemu lepiej i szybciej wchłaniane są cenne 
składniki odżywcze. Krem pozwala utrzymać upragniony stan nawilżenia, który jest niezbędny dla 
skutecznej kuracji przeciwzmarszczkowej. Po aplikacji cera sprawia wrażenie wypoczętej 
i odświeżonej.

Kosmetyk pozbawiony parabenów, o delikatnym zapachu, idealny do stosowania przed snem. 
Dociera do głębokich warstw skóry, redukując istniejące bruzdy i zmarszczki. Dzięki obecności 
czystego oleju arganowego utrzymuje odpowiedni poziom nawilżenia, poprawia elastyczność 
i regeneruje płaszcz hydrolipidowy naskórka. Cera szybko staje się rozpromieniona i bardziej 
napięta. 

W składzie kremu znajduje się również naturalny antyoksydant – witamina E, która opóźnia procesy 
starzeniowe. Kolejny aktywny składnik kremu to Pantenol (prowitamina B5) – świetnie tolerowany 
przez cerę, wnikający w jej głębokie warstwy, działający zmiękczająco i łagodząco. Regeneruje 
również barierę lipidową naskórka, chroniącą przed uszkodzeniami.

Krem przeciwzmarszczkowy na noc przynosi efekt już po pierwszym użyciu. Jego działanie opiera 
się na 5 krokach do widocznie odmłodzonej, promiennej skóry:

1. Nocna ochrona przed powstawaniem nowych zmarszczek,
2. Głębokie i skuteczne nawilżenie,
3. Przyspieszenie naturalnej odbudowy komórek,
4. Widoczna poprawa napięcia skóry,
5. Zmniejszenie oznak zmęczenia i starzenia się skóry 
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KREM ANTYBAKTERYJNY

Krem antybakteryjny
EFEKT: ZDROWA I GŁADKA CERA

Krem antybakteryjny Proderma Profarm przeznaczony jest do codziennej pielęgnacji cery 
mieszanej i tłustej ze skłonnościami do powstawania zaskórniaków, wyprysków i trądziku. Zawiera 
naturalny olej z jodły syberyjskiej PICHTOWY ProOil, który nazwany jest jodłowym żeń-szeniem. 
Krem bardzo dobrze się wchłania, doskonale oczyszcz skórę, działa kojąco na drobne 
zaczerwienienia i skutecznie łagodzi podrażnienia. Zapobiega powstawaniu czynnych wykwitów 
trądzikowych oraz normalizuje wydzielanie tłuszczu.

GŁĘBOKIE OCZYSZCZANIE

Dokładnie oczyszczanie skóry, usunięcie zanieczyszczeń, nadmiaru sebum i obumarłych komórek 
naskórka, odblokowanie pory skóry.

DOKŁADNE ODŚWIEŻANIE

Pozostawianie gładkiej, świeżej i dobrze nawilżonej skóry.

OPTYMALNE NAWILŻANIE

Szybsze wygładzanie skóry, znikanie grudek i krostek.
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MAŚĆ DO RĄK

Maść kosmetyczna do rąk
Maść kosmetyczna z witaminą A do rąk

Działa ochronnie i nawilżająco
Do skóry szorstkiej i popękanej

Maść kosmetyczna do rąk przeznaczona jest do pielęgnacji szorstkiej i zniszczonej skóry rąk. Specjalna 
receptura maści ochronnej zawierająca odpowiednią ilość witaminy A łagodzi i koi podrażnienia 
powstałe w wyniku działania złych warunków atmosferycznych, regeneruje i poprawia ukrwienie. Maść 
bardzo dobrze się wchłania, wygładza i wzmacnia naskórek, likwiduje jego szorstkość, chropowatość 
i pęknięcia. Pozostawia na rękach silikonową warstwę ochronną w postaci niewidocznej "rękawiczki".

CHRONI - działa kojąco na drobne zaczerwienienia i skutecznie łagodzi podrażnienia;
ODŻYWIA - uzupełnia niedobór witaminy A, wpływa korzystnie na wygląd naskórka;
WYGŁADZA - naskórek staje się gładki, skóra odzyskuje elastyczność.
Regularne stosowanie Maści zapewni odbudowanie i wygładzenie naskórka.
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TONIK PICHTOWY

Tonik pichtowy

Tonik Proderma Profarm przeznaczony jest do codziennego oczyszczania skóry wrażliwej, zarówno 
podatnej na wypryski jak i zmarszczki. Kompleksowo i wszechstronnie oczyszcza skórę wyraźnie 
wpływając na poprawę jej wyglądu. 

Tonik zawiera Pichtowy Prooil, który aktywnie działa w  dzień i w nocy. 

Posiada właściwości: 

Oczyszczające - odświeża, oczyszcza i nawilża skórę.
Antybakteryjne - skutecznie walczy z trądzikiem, wpływa korzystnie na wygląd skóry.
Odżywcze - uzupełnia niedobory witamin i mikroelementów.
Energizujące - dodaje sił witalnych, rozluźnia napięte mięśnie i likwiduje uczucie ciągłego zmęczenia.
Badania wykazały, że podczas stosowania toniku pichtowy prooil, skóra jest aktywnie oczyszczana 
i nawilżana każdego dnia. 

Uwaga: zapach toniku pochodzi od olejku Pichtowy Prooil, który nadaje odpowiednie właściwości 
produktowi. 
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PŁYN DO HIGIENY

Płyn do higieny intymnej
PICHTOWY ProOil Płyn do higieny intymnej

ŁAGODZI PODRAŻNIENIA
NEUTRALIZUJE NIEPRZYJEMNY ZAPACH
pH fizjologiczne

Płyn do higieny zawiera olejek PICHTOWY ProOil o właściwościach przeciwzapalnych i antybakteryjnych 
oraz łagodne składniki myjące. Delikatniejszy od mydła, skutecznie je zastępuje.

WZMACNIA NATURALNY SYSTEM OCHRONNY BŁON ŚLUZOWYCH

SKUTECZNIE ŁAGODZI PODRAŻNIENIA ŚLUZÓWKI

ZMNIEJSZA RYZYKO ROZWOJU INFEKCJI O PODŁOŻU GRZYBICZYM

Neutralizuje nieprzyjemny zapach i zapewnia długotrwałe uczucie świeżości. Działa kojąco na drobne 
zaczerwienienia oraz korzystnie wpływa na naturalną florę bakteryjną.



Szampon przeciwłupieżowy
Pichtowy ProOil szampon przeciwłupieżowy

Niweluje objawy łupieżu
Włosy normalne i przetłuszczające się

Szampon PICHTOWY ProOil przeznaczony jest do codziennej pielęgnacji włosów normalnych 
i przetłuszczających się. To optymalne połączenie składników skutecznie zwalczających łupież: olejku 
z jodły syberyjskiej - PICHTOWY ProOil, który nazywany jest jodłowym żeń-szeniem oraz substancji 
aktywnej o działaniu przeciwłupieżowym i antybakteryjnym. Recepturę szamponu wzbogacono 
kombinacją łagodnych substancji myjących, optymalnie zrównoważonych i regulujących pH. 
PICHTOWY ProOil jest wyjątkowym szamponem o działaniu pielęgnacyjnym, usuwającym skutecznie 
przyczyny i objawy łupieżu.

WŁOSY ZDROWE I BEZ ŁUPIEŻU
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Dermoment
Nawilża - Wygładza - Zmniejsza zrogowacenia

Krem przeznaczony jest do pielęgnacji skóry bardzo suchej, łuszczącej się, z tendencją do rogowacenia 
– głównie dłoni, łokci oraz stóp.

Zawiera w swoim składzie mocznik (10%) będący jednym z podstawowych składników naturalnego 
czynnika nawilżającego skórę (NMF - Natural Moisturizing Factor), który odpowiada za nawodnienie 
warstwy rogowej naskórka. Mocznik ma właściwości nawilżające, zmiękczające, zmniejsza 
rogowacenie. Przyspiesza podział komórek warstwy ziarnistej skóry, a tym samym jej regenerację. 
Powoduje, że skóra jest miękka, gładka i jędrna. Obecność mentolu wywołuje kojący efekt chłodzenia 
działając miejscowo znieczulająco i przeciwświądowo.

- Wygładza suchą i szorstką skórę.
- Zmniejsza zgrubienia i zrogowacenia naskórka.
- Intensywnie nawilża.
- Koi, chłodzi i odświeża.
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Antybakteryjny żel do rąk
Dezynfekuje, odżywia i chroni

Bez użycia wody

Żel antybakteryjny do mycia rąk to przyjemny w użyciu nawilżający preparat, który poza działaniem 
oczyszczającym jest środkiem niszczącym bakterie, wirusy i grzyby bez użycia wody.

Antybakteryjny żel do mycia rąk eliminuje ponad 99,9% drobnoustrojów tlenowych bez konieczności 
użycia wody. Wirusy i bakterie przenoszone przez ręce są natychmiast eliminowane, w tym m.in. 
Salmonella, e. Coli.

Szczególnie przydatny, gdy utrudniony jest dostęp do wody:
- podczas podróży,
- podczas wycieczek po lesie, wypraw rowerowych itp.,
- po bezpośrednim kontakcie ze zwierzętami,
- podczas zakupów,
- przed gotowaniem lub posiłkiem.
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DBAMY



Salicylol
5% oliwka salicylowa.
Preparat jest olejowym roztworem kwasu salicylowego.

Wskazany szczególnie na: łojotokowe zapalenie skóry, zakażenia grzybicze oraz uporczywy łupież. 
Skutecznie przeciwdziała wypadaniu włosów spowodowane np. osłabieniem przez Covid. Pomocniczo 
może być stosowany w leczeniu trądziku. 

Skład:
Acidum salicylicum 50 mg/g
Ricini oleum 950 mg/g

Zastosowanie:
Oliwkę stosować zewnętrznie w różnego rodzaju łuszczycach owłosionej skóry głowy, w złuszczaniu 
łuszczycowatym, łupieżu skóry głowy, łojotokowym zapaleniu owłosionej skóry głowy oraz w łupieżu 
azbestowym.
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Variderm
Preparat zawiera składniki o typowym działaniu miejscowo znieczulającym, wysuszającym, 
ściągającym i przeciwzapalnym.

Skład:
Benzocainum 10 mg/g
Mentholum 10 mg/g
Zinci oxidum 300 mg/g

Zastosowanie:
W chorobach skóry objawiających się bolesnymi i swędzącymi wykwitami.

Wskazania:
Jako środek pomocniczy w leczeniu wysypki pęcherzykowej przy ospie wietrznej, a także w leczeniu 
półpaśca i oparzeń słonecznych.
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Inhalol
Krople do inhalacji INHALOL to naturalny, skuteczny sposób na oczyszczenie dróg oddechowych 
oraz odświeżenie pomieszczeń, w których przebywamy. Specjalna, starannie dobrana mieszanka 
olejków eterycznych szybko załagodzi objawy wielu dolegliwości i poprawi samopoczucie.

Stosowanie kropli INHALOL zaleca się w celu łagodzenia objawów wielu uciążliwych dolegliwości: 
przeziębienia, zapalenia oskrzeli, kataru, kaszlu, infekcji gardła, a także kiepskiego samopoczucia, 
migren i wyczerpania organizmu. Wystarczy dodać kilka kropli do szklanki gorącej wody lub kąpieli, 
głęboko odetchnąć i poczuć upragnioną ulgę!
Co więcej, INHALOL pozwala na zdezynfekowanie i odświeżenie wdychanego przez nas powietrza. 
W tym celu wystarczy połączyć kilka kropli preparatu z wodą w rozpylaczu lub użyć 
do tego specjalnego nawilżacza. Ma to znaczenie zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym, kiedy  
często przebywamy w ogrzewanych, suchych pokojach, co może mieć negatywny wpływ na nasze 
zdrowie i samopoczucie. Nawilżanie powietrza za pomocą kropli INHALOL polepsza komfort życia 
i utrudnia chorobotwórczym bakteriom przedostanie się do dróg oddechowych, dzięki czemu 
łatwiej uniknąć infekcji w okresie zwiększonej zachorowalności. 
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Skład:
Pini silvestris aetheroleum 0,1g/g, Thymi aetheroleum 0,1g/g
Menthae piperitae aetheroleum 0,2g/g
Terebinthinae aetheroleum a Pino pinastro 0,6g/g
 
Zastosowanie: 
Preparat stosuje się w nieżytach oskrzeli i górnych dróg oddechowych,
a także do dezynfekcji i odświeżania powietrza.

INHALOL



ETERYCZNA
 

ZAPACHOWA



Olejek eukaliptusowy
Przeznaczenie: zmęczenie umysłowe, infekcje dróg oddechowych, bóle 
głowy.

Olejek eukaliptusowy działa silnie odkażająco, doskonale nadaje się do 
leczenia stanów ropnych, używany w zabiegach inhalacyjnych w leczeniu 
przeziębienia i kataru. Skutecznie przeczyszcza kanały nosowe. Skuteczny 
dla cery trądzikowej, łuszczycy, liszajach , grzybicach. W masażach 
najlepiej stosować z olejem bazowym np. migdałowym lub w kąpieli.

Używany do masażu łagodzi także bóle związane z zapaleniem ścięgien, 
bóle mięśniowe, reumatyczne, artretyczne. W kąpieli działa pobudzająco 
i oczyszczająco lekko drażniąco, wywołując zaczerwienienie skóry 
i uczucie rozgrzania. Pobudzenie krążenia krwi w mięśniach i skórze, 
zmniejsza obrzęki i szybciej eliminowane są toksyny z komórek. 
Doskonale ożywia, relaksuje i rewitalizuje organizm w preparatach anty 
starzeniowych pobudza regenerację tkanek, łagodzi bóle głowy 
spowodowane napięciem i przemęczeniem.

Sposób użycia: 
- masaż: 10 ml (łyżka stołowa) oleju bazowego wymieszać z 3-5 kroplami  
- kąpiele: 10-15 kropli olejku na 3/4 wanny ciepłej wody, 
- aromatyzacja: 5-10 kropli olejku wymieszać z 2 łyżeczkami wody.

OLEJKI AROMATERAPEUTYCZNE
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Olejek 
geraniowy
Zastosowanie: depresje, 
infekcje, bóle 
menstruacyjne, cellulit, 
otyłość.

Sposób użycia: 
- masaż: 10ml (łyżka 

stołowa) oleju bazowego 
wymieszać z 3-5 kroplami 
olejku, 

- kąpiele: 10-15 kropli olejku 
na 3/4 wanny ciepłej wody, 

- aromatyzacja: 5-10 kropli 
olejku wymieszać z 2 
łyżeczkami wody.

olejku,
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Olejek goździkowy
Zastosowanie: reumatyzm, bóle, infekcje, niestrawność.

Sposób użycia: 
- masaż: 10 ml (łyżka stołowa) oleju bazowego wymieszać 

z 3-5 kroplami olejku, 
- kąpiele: 10-15 kropli olejku na 3/4 wanny ciepłej wody, 
- aromatyzacja: 5-10 kropli olejku wymieszać z 2 łyżeczkami 

wody.

Olejek grejpfrutowy
Zastosowanie: cellulit, otyłość, leczy skórę 
i włosy, oczyszcza i odświeża.

Sposób użycia: 
- masaż: 10 ml (łyżka stołowa) oleju 

bazowego wymieszać z 3-5 kroplami olejku, 
- kąpiele: 10-15 kropli olejku na 3/4 wanny 

ciepłej wody, 
- aromatyzacja: 5-10 kropli olejku wymieszać 

z 2 łyżeczkami wody.

Olejek jałowcowy
Zastosowanie: bezsenność, 
cellulit, nadciśnienie, reumatyzm, 
rozstępy, trądzik.

Sposób użycia: 
- masaż: 10 ml (łyżka stołowa) oleju 

bazowego wymieszać z 3-5 
kroplami olejku, 

- kąpiele: 10-15 kropli olejku na 3/4 
wanny ciepłej wody, 

- aromatyzacja: 5-10 kropli olejku 
wymieszać z 2 łyżeczkami wody.



Olejek manuka
Roztwór 5% Olejek Manuka w oleju ze słodkich migdałów.

Olejek Manuka - New Zealand Tea Tree - łagodzi skutki ukąszeń owadów, 
świerzbienia i poparzenia słonecznego.

Manuka należy do rodziny Myrtaceae, rodziny australijskich drzew, których 
liście bogate są w olejki eteryczne. Olejek manuki jest otrzymywany z liści 
manuki Leptospermum scoparium. Ma działanie antyseptyczne i znajduje 
szerokie zastosowanie w leczeniu infekcji, w opatrywaniu ran i skaleczeń. 
Daje dobre efekty w mieszankach przeciwtrądzikowych, zmniejszając 
łojotok (szczególnie skóry głowy), łupież, łuszczyce, liszaje i wrzody. Jest on 
również świetnym naturalnym dezodorantem, przeciwdziała nadmiernej 
potliwości.

Dzięki działaniu przeciwzapalnemu i przeciwbólowemu olejek manuka ma 
zastosowanie w terapii bólów reumatycznych i artretycznych. Stosowany 
jest również w bólach mięśni i kręgosłupa, niezbędny przy odleżynach. 
Często jest używany do masowania nadwyrężonych mięśni. Działa 
korzystnie w zaburzeniach systemu nerwowego, obniża temperaturę, 
łagodzi stres, bóle głowy, wpływa korzystnie na reakcje alergiczne.
Jest bowiem doskonałym antyseptykiem zarówno w infekcjach 
zewnętrznych (skóry), jak i dróg oddechowych.

Olejek lawendowy
Zastosowanie: migreny, bóle, 
problemy menopauzy, napięcia 
nerwowe.

Sposób użycia: - masaż: 10 ml (łyżka 
stołowa) oleju bazowego wymieszać 
z 3-5 kroplami olejku, - kąpiele: 10-15 
kropli olejku na 3/4 wanny ciepłej 
wody, - aromatyzacja: 5-10 kropli 
olejku wymieszać z 2 łyżeczkami 
wody.

OLEJKI AROMATERAPEUTYCZNE
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Zastosowanie:
Masaż - sforsowanie mięśni, bóle kości, mięśni i stawów, 
odleżyny, choroby skóry;
Kompresy - trądzik, stany zapalne skóry, opryszczka, 
wrzody, trudno gojące się rany, skaleczenia, poparzenia, 
oparzenia, zapalenia zewnętrznych organów płciowych, 
łojotok, bóle reumatyczne, złamania, zapobiega infekcjom 
i ukąszeniom;
Inhalacje - infekcje dróg oddechowych, zaburzenia funkcji 
systemu nerwowego, napięcia nerwowe.
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Olejek majerankowy
Zastosowanie: nerwice, lęki, nadciśnienie, bóle głowy, 
skurcze mięśni.

Sposób użycia: 
- masaż: 10 ml (łyżka stołowa) oleju bazowego wymieszać 

z 3-5 kroplami olejku, 
- kąpiele: 10-15 kropli olejku na 3/4 wanny ciepłej wody, 
- aromatyzacja: 5-10 kropli olejku wymieszać z 2 łyżeczkami 

wody.

Olejek melisowy
Zastosowanie: silne napięcia nerwowe, 
skutki szoku, opryszczka, liszaje.

Sposób użycia: 
- masaż: 10 ml (łyżka stołowa) oleju 

bazowego wymieszać z 3-5 kroplami olejku, 
- kąpiele: 10-15 kropli olejku na 3/4 wanny 

ciepłej wody, 
- aromatyzacja: 5-10 kropli olejku wymieszać 

z 2 łyżeczkami wody.

Olejek różany
Zastosowanie: migreny, apatia, 
bóle głowy, depresje.

Sposób użycia: 
- masaż: 10 ml (łyżka stołowa) oleju 

bazowego wymieszać z 3-5 
kroplami olejku, 

- kąpiele: 10-15 kropli olejku na 3/4 
wanny ciepłej wody, 

- aromatyzacja: 5-10 kropli olejku 
wymieszać z 2 łyżeczkami wody.
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Olejek miętowy
Zastosowanie: zmęczenie, 
apatia, przeziębienie, katar, bóle.

Sposób użycia: 
- masaż: 10 ml (łyżka stołowa) 

oleju bazowego wymieszać z 
3-5 kroplami olejku, 

- kąpiele: 10-15 kropli olejku na 
3/4 wanny ciepłej wody, 

- aromatyzacja: 5-10 kropli olejku 
wymieszać z 2 łyżeczkami 

Olejek pichtowy
Właściwości i zastosowanie: 

Posiada silne właściwości antybakteryjne i przeciwgrzybiczne. 
Wpływa korzystnie na podrażnienia oraz zmiany skórne tj. stany 
zapalne, trądzik, łuszczycę, łupież. Wykazuje działanie opóźniające 
procesy starzenia się komórek. Olej pichtowy odmładza, regeneruje 
i oczyszcza ciało. Pomocny, gdy cierpimy na: reumatyzm, bóle 
mięśni i stawów, złamania, odleżyny, grypa, angina.
 
Sposób użycia: 
- masaż: 10 ml (łyżka stołowa) oleju bazowego wymieszać z 3-5 

kroplami olejku, 
- kąpiele: 10-15 kropli olejku na 3/4 wanny ciepłej wody, 
- aromatyzacja: 5-10 kropli olejku wymieszać z 2 łyżeczkami wody.
 
Składniki: 
Abies Sibirica, D-Limoneone.
Pojemności 10, 30 i 50 ml.

Olejek pomarańczowy
Zastosowanie: napięcia, depresje, bóle 
mięśniowe, lęki.

Sposób użycia: 
- masaż: 10 ml (łyżka stołowa) oleju 

bazowego wymieszać 
z 3-5 kroplami olejku, 

- kąpiele: 10-15 kropli olejku na 3/4 wanny 
ciepłej wody, 

- aromatyzacja: 5-10 kropli olejku 
wymieszać z 2 łyżeczkami wody.



Olejek bergamotowy
Zastosowanie: napięcia, stres, depresje, grypy.

Olejek bergamotowy ma działanie przeciwbólowe, antydepresyjne, 
antyseptyczne, przeciwskurczowe, uspokajające.

- Działanie rozkurczowe,
- pobudza apetyt,
- stosowany przy infekcji górnych dróg oddechowych,
- działa przeciwlękowo przy stanach depresyjnych,
- ze względu na swe właściwości bakteriobójcze olejek bergamotowy 

jest stosowany we Włoszech zamiast jodyny, w połączeniu z mydłem 
jest zalecany do dezynfekcji rąk.

Sposób użycia: 
- masaż: 10 ml (łyżka stołowa) oleju bazowego wymieszać z 3-5 

kroplami olejku, 
- kąpiele: 10-15 kropli olejku na 3/4 wanny ciepłej wody, 
- aromatyzacja: 5-10 kropli olejku wymieszać z 2 łyżeczkami wody.
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Olejek sandałowy
Zastosowanie: podrażnienia skóry, problemy 
menopauzy, wymioty, nudności.

Sposób użycia: 
- masaż: 10 ml (łyżka stołowa) oleju bazowego 

wymieszać z 3-5 kroplami olejku, 
- kąpiele: 10-15 kropli olejku na 3/4 wanny 

ciepłej wody, 
- aromatyzacja: 5-10 kropli olejku wymieszać 

z 2 łyżeczkami wody.

Olejek sosnowy
Zastosowanie: infekcje dróg 
oddechowych, grypa, kaszel, astma, 
problemy menopauzy.

Sposób użycia: 
- masaż: 10 ml (łyżka stołowa) oleju 

bazowego wymieszać z 3-5 
kroplami olejku, 

- kąpiele: 10-15 kropli olejku na 3/4 
wanny ciepłej wody, 

- aromatyzacja: 5-10 kropli olejku 
wymieszać z 2 łyżeczkami wody.



Olejek tea tree
Składniki:
(INCI): Malaleuca Altenifolia, D-Limonene, Linalool.

Właściwości i zastosowanie:
Posiada silne właściwości antyseptyczne – wykazuje działanie antybakteryjne 
i przeciwgrzybiczne. Wykorzystywany jest do łagodzenia wszelkich 
podrażnień skóry. Wpływa korzystnie na trądzik i doskonale oczyszcza skórę 

tłustą. Olejek drzewa herbacianego skutecznie 
oczyszcza i poprawia wygląd skóry.

Sposób użycia:
- masaż: 10 ml (łyżeczka stołowa) oleju 

bazowego, wymieszać z 3 – 5 kroplami 
wybranego olejku.

- kąpiele: 10 – 15 kropli olejku na ¾ wanny 
ciepłej wody.

- aromatyzacja: 5 – 10 kropli olejku wymieszać 
z 2 łyżkami wody. Nie stosować w czasie ciąży.

OLEJKI AROMATERAPEUTYCZNE
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Zastosowanie: stany lękowe, depresyjne, bezsenność, zakażenie gardła, 
przeziębienie, grypa, katar i kaszel, opryszczka, wypadanie włosów, stany 
zapalne zatok.

Sposób użycia: 
- masaż: 10 ml (łyżka stołowa) oleju bazowego wymieszać z 3-5 kroplami olejku, 
- kąpiele: 10-15 kropli olejku na 3/4 wanny ciepłej wody, 
- aromatyzacja: 5-10 kropli olejku wymieszać z 2 łyżeczkami wody.



Olejek paczuli
Olejek paczuli: wykazuje działanie ściągające, antywirusowe, 
antyseptyczne i przeciwzapalne. Zalecany dla skóry dojrzałej, wspomaga 
jej regenerację. Pozytywnie wpływa na skórę popękaną, zmiękcza ją, 
pomaga usuwać zaczerwienienia. Łagodzi problemy skórne tj. trądzik, 
egzemy, blizny, zapalenia skóry. Jego silny i kojący zapach wycisza nerwy 
i rozprasza lęki, dzięki zmysłowej nucie piżma działa jako afrodyzjak.

Przeciwwskazania: nie stosować w czasie ciąży.

Zastosowanie: w połączeniu z masażem, kąpielą lub aromatyzacją 
wpływa korzystnie na poprawienie nastroju, działa antyseptycznie 
i przeciwzapalnie.

Olejek cytrynowy
Zastosowanie: wykazuje działanie tonizujące i uspokajające, 
skutecznie łagodzi stany lękowe. Działa odświeżająco i stymulująco 
na umysł, dzięki czemu poprawia koncentrację. Posiada także 
właściwości antyseptyczne i delikatnie rozjaśniające skórę.
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Przeciwwskazania: nie należy używać 
bezpośrednio przed wystawianiem skóry na słońce 
lub światło UV.

Sposób użycia: 
- masaż: 10 ml (łyżka stołowa) oleju bazowego 

wymieszać z 3-5 kroplami olejku,
- kąpiele: 10-15 kropli olejku na 3/4 wanny ciepłej 

wody,
- aromatyzacja: 5-10 kropli olejku wymieszać z 2 

łyżeczkami wody.



Olejek ylang ylang
Olejek Ylang Ylang: posiada silne właściwości wywoływania euforii – 
uważany za afrodyzjak. Pozytywnie działa na układ nerwowy, odpręża, 
pomaga pozbyć się uczucia niepokoju, a także frustracji i strachu. 
Skuteczny w stanach depresyjnych, bezsenności i syndromie napięcia 
przedmiesiączkowego. Korzystnie wpływa na suchą jak i tłustą skórę, 
sprzyja usuwaniu trądziku. Lekko tonizuje i dezynfekuje, stymuluje 
krążenie krwi w naczyniach włosowatych i wspaniale odżywia komórki.

Kompozycja 
zapachowa wanilia
Właściwości i zastosowanie: Ciepły 
i słodki aromat wanilii poprawia 
samopoczucie, relaksuje i regeneruje ciało, 
umysł oraz duszę. Wspomaga pielęgnację 
skóry skłonnej do podrażnień i stanów, 
ujędrnia, odmładza. Polecany w stanach 
zmęczenia, nadmiernego stresu 
i bezsenności.

Przeciwwskazania: Indywidualna 
nietolerancja wanilii. Nie stosować u kobiet 
w ciąży i dzieci do lat 3. Nie korzystać 
z kąpieli słonecznych i solarium w trakcie 
korzystania z preparatu.
 
Sposób użycia:
- kąpiele: 15 kropli kompozycji zapachowej 

na 3/4 wanny ciepłej wody. 
- masaż: 10 ml oleju bazowego wymieszać 

z 5 kroplami kompozycji zapachowej.
- aromatyzacja: 10 kropli kompozycji 

zapachowej wymieszać z wodą.

OLEJKI AROMATERAPEUTYCZNE
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Przeciwwskazania: nie należy używać bezpośrednio przed 
wystawieniem na słońce lub światło UV.

Zastosowanie: 
w połączeniu z masażem, kąpielą lub aromatyzacją wpływa korzystnie 
na układ nerwowy, działa uspokajająco, relaksująco i kojąco.



Olejek mandarynkowy
Właściwości i zastosowanie: Wykazuje działanie antyseptyczne, 
zmiękczające, stymulujące i tonizujące. Polecany jest do kąpieli 
i inhalacji, daje uczucie relaksu, dobrego samopoczucia, dodaje 
energii, łagodzi napięcia nerwowe i stany lękowe. Pomaga przy 
bezsenności, zmęczeniu i ogólnym osłabieniu. Zalecany do 
poszarzałej, przekrwionej, mieszanej i tłustej cery. Łagodzi 
problemy skórne tj. trądzik, wypryski, zapalenia, zmniejsza rozstępy 
i blizny. Wpływa korzystnie na problemy z cellulitem. Należy do 
najbezpieczniejszych olejków wykorzystywanych 
w aromaterapii, stosowany może być u dzieci i kobiety w ciąży.

Kompozycja zapachowa 
zielona herbata
Właściwości i zastosowanie:  Delikatna i orzeźwiająca nuta zielonej 
herbaty poprawi samopoczucie, doda energii i witalności, zmniejszy 
stany napięcia nerwowego. Polecana jest dla osób zmęczonych, silnie 
narażonych na stres i prowadzących aktywny tryb życia. 
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Sposób użycia:
- masaż: 10 ml (łyżka stołowa) oleju bazowego wymieszać z 3 – 5 kroplami olejku.
- kąpiele: 10 – 15 kropli olejku na 3/4 wanny ciepłej wody (37 – 38  C), czas trwania zabiegu wynosi 

10 – 15 minut. 
- aromatyzacja: 5 – 10 kropli olejku wymieszać z 2 łyżkami wody.
- kompresy: rozcieńczony olejek nakładać bezpośrednio na watę, ligninę czy chusteczkę przez około 

20 minut. 
- wzbogacanie kosmetyków: 2 – 4 krople olejku zmieszać z 10 – 15 ml kremu, balsamu, żelu lub 

szamponu. 

Przeciwwskazania: 
Indywidualna nietolerancja 
zielonej herbaty. 
 
Sposób użycia: 
- kąpiele: 15 kropli kompozycji 

zapachowej na 3/4 wanny 
ciepłej wody. 
- masaż: 10 ml oleju bazowego 

wymieszać z 5 kroplami 
kompozycji zapachowej.

- aromatyzacja: 10 kropli 
kompozycji zapachowej 
wymieszać z wodą. 

 

o



Olejek cynamonowy
Właściwości i zastosowanie: Wykazuje działanie przeciwzapalne, 
antyseptyczne, rozgrzewające, niweluje obrzęki. Silnie pobudza 
krążenie, przez co wpływa na likwidację cellulitu 
i nadmiernej tkanki tłuszczowej. Łagodzi niedogodności związane 
z infekcją górnych dróg oddechowych, kaszlem, reumatyzmem. 
Zastosowany na skórę działa rozjaśniająco, ujędrniająco, ściągająco. 

 
Przeciwwskazania: Indywidualna nietolerancja cynamonu. 
Nie stosować w okresie ciąży.
 
Sposób użycia:
- masaż: 10 ml (łyżka stołowa) oleju bazowego wymieszać z 3 – 5 

kroplami oleku.
- kąpiele: 10 – 15 kropli olejku na 3/4 wanny ciepłej wody (37 – 38  C), 

czas trwania zabiegu wynosi 10 – 15 minut. 
- aromatyzacja: 5 – 10 kropli olejku wymieszać z 2 łyżkami wody. 
- wzbogacanie kosmetyków: 2 – 3 krople olejku zmieszać z 10 – 15 ml 

kremu, balsamu, żelu.
 

Kompozycja 
zapachowa 
jaśmin
Właściwości i zastosowanie: 
Słodki, świeży, silny i ciepły zapach 
jaśminu wprowadza w stan 
odprężenia, relaksacji i euforii. 
Podnosi na duchu i dodaje sił 
witalnych. Sprzyja tworzeniu 
atmosfery miłości, dlatego też jest 
doskonałym afrodyzjakiem. 
PRZECIWWSKAZANIA: 
Indywidualna nietolerancja 
jaśminu.
 
Sposób użycia: 
Kąpiele: 15 kropli kompozycji 
zapachowej na 3/4 wanny ciepłej 
wody. 

Masaż: 10 ml oleju bazowego 
wymieszać z 5 kroplami kompozycji 
zapachowej.
Aromatyzacja: 10 kropli kompozycji 
zapachowej wymieszać z wodą. 

OLEJKI AROMATERAPEUTYCZNE
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Olejek rozmarynowy

Zastosowanie: zmęczenie umysłowe, zaburzenia pamięci, oziębłość 
seksualna.

Sposób użycia: 
- masaż: 10 ml (łyżka stołowa) oleju bazowego wymieszać z 3-5 kroplami
  olejku, 
- kąpiele: 10-15 kropli olejku na 3/4 wanny ciepłej wody, 
- aromatyzacja: 5-10 kropli olejku wymieszać z 2 łyżeczkami wody.

Olejek cedrowy
Właściwości i zastosowanie: Wykazuje działanie antyseptyczne, 
grzybobójcze, ściągające, tonizujące, zmiękczające, wykrztuśne, 
uspokajające, stymulujące krążenie oraz pobudza erotycznie. Zwalcza 
cellulit, obrzęki i nadmiar tłuszczu. Niweluje trądzik, łupież, zapalenia 
skóry, wypryski. Polecany szczególnie do cery suchej, mieszanej 
i tłustej z rozszerzonymi porami. Przeciwdziała wypadaniu włosów.

 
Przeciwwskazania: Indywidualna nietolerancja cedru. 
Nie stosować w okresie ciąży. 
 
Sposób użycia:
- masaż: 10 ml (łyżka stołowa) oleju bazowego wymieszać 
  z 5 kroplami olejku.
- kąpiele: 10 – 15 kropli olejku na 3/4 wanny ciepłej wody (37 – 38  C), 
  czas trwania zabiegu wynosi 10 – 15 minut.
- aromatyzacja: 5 – 10 kropli olejku wymieszać z 2 łyżkami wody. 
- wzbogacenie kosmetyków: 4 – 5 kropli olejku zmieszać z 10 – 15 ml 
  kremu, balsamu, żelu lub szamponu.
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Olejek anyżowy
Właściwości i zastosowanie:

Olejek anyżowy stosowany aromaterapeutycznie działa 
rozgrzewająco, dzięki czemu sprawdza się przy przeziębieniu (łagodzi 
kaszel i katar) reumatyzmie i artretyzmie. Jego działanie uspokajające 
i rozluźniające łagodzi napięcia i uczucie rozdrażnienia. Doskonały 
przy depresji, stresie i bezsenności. Skutecznie odstrasza 
owady. 

Sposób użycia: 

- masaż 10 ml (łyżka stołowa) oleju bazowego wymieszać z 2 kroplami 
olejku, 

- kąpiele: 5 kropli olejku na 3/4 
wanny ciepłej wody (37-38o C), czas zabiegu wynosi 10-15 minut, 

- aromatyzacja: 3 krople olejku wymieszać z 2 łyżkami wody. 

Olejek 
lemongrasowy
Właściwości i zastosowanie:

Olejek lemongrasowy ma działanie 
przeciwzapalne, antybakteryjne 
i przeciwświądowe. Łagodzi bóle 
mięśniowe, reumatyczne i bóle głowy. 
Pomaga przy trądziku i rozszerzonych 
porach. Odstrasza owady. 

Sposób użycia: 

- masaż 10 ml (łyżka stołowa) oleju 
bazowego wymieszać z 3 kroplami 
olejku, 

- kąpiele: 10 kropli olejku na 3/4 wanny 
ciepłej wody (37-38o C), czas zabiegu 
wynosi 10-15 minut, 

- aromatyzacja: 5 kropli olejku 
wymieszać z 2 łyżkami wody.

OLEJKI AROMATERAPEUTYCZNE
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Olejek cyprysowy
Zastosowanie: napięcia, bezsenność, stres, bóle, hemoroidy, potliwość.

Działanie: uspokajające, moczopędne, napotne, przeciwpasożytnicze, 
żółciopędne, wiatropędne, rozkurczowe, pobudzające trawienie, 
w dużych dawkach przeczyszczające i halucynogenne, przeciwkaszlowe, 
mukolityczne, pobudzające krążenie krwi. Znosi bóle miesiączkowe 
i niepokój wewnętrzny. Doskonała naturalna substancja dezodorująca, 
zwłaszcza po wymieszaniu z olejkiem lawendowym,
Olejek cyprysowy odstrasza owady, usuwa obrzęki i wysięki, działa 
przeciwbólowo. Zabija roztocze, grzyby i bakterie chorobotwórcze. 

Wykazuje wyraźny wpływ 
przeciwtrądzikowy.

Sposób użycia: 
- masaż: 10ml (łyżka 

stołowa) oleju bazowego 
wymieszać z 3-5 kroplami 
olejku, 

- kąpiele: 10-15 kropli olejku 
na 3/4 wanny ciepłej wody, 

- aromatyzacja: 5-10 kropli 
olejku wymieszać z 2 
łyżeczkami wody.

Olejek dla zakatarzonych
Właściwości i zastosowanie:

Starannie skomponowana receptura czterech naturalnych olejków 
eterycznych-eukaliptusowego, lawendowego, sosnowego i drzewa 
herbacianego doskonale sprawdza się w walce z objawami 
przeziębienia. W połączeniu z masażem, kąpielą lub aromatyzacją 
wpływa korzystnie na samopoczucie osób zakatarzonych. 

Sposób użycia: 
- masaż: 10 ml (łyżka stołowa) oleju bazowego wymieszać z 3-5 

kroplami olejku, 
- kąpiele: 10-15 kropli olejku na 3/4 wanny ciepłej wody, czas zabiegu 

wynosi 10-15 minut, 
- aromatyzacja: 5-10 kropli olejku wymieszać z 2 łyżkami wody.
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DLA SKÓRY



Olej Moringa
Zastosowanie:

Olej bazowy do sporządzania mieszanin olejków eterycznych, 
wykorzystywanych przy wykonywaniu zabiegów kosmetycznych. 
Wyjątkowo lekki olej Moringa, wytworzony z nasion tzw. „drzewa cudu”, 
ze względu swoje na właściwości nawilżające i odżywcze, szczególnie 
polecany jest jako olej bazowy do masażu. Doskonale łączy się 
z olejkami eterycznymi. Jest naturalnym środkiem przeciwutleniającym 
o wyjątkowych właściwościach wygładzających i zmiękczających skórę.

Sposób użycia:

- masaż: 10 ml (łyżka stołowa) oleju bazowego wymieszać z 3-5 
kroplami wybranego olejku.

Składniki (Ingredients):

Moringa Oleifera Seed Oil, Tocopheryl Acetate. 
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OLEJ MORINGA / AVOCADO

Olej avocado
Olej avocado zawiera witaminę E, przeznaczony jest do 
pielęgnacji skóry suchej i starzejącej się. Szczególnie jest ceniony 
w miesiącach zimowych, gdyż chroni skórę przed zimnem. Olej 
łatwo przenika przez naskórek, zawiera dużą ilość składników 
odżywczych i substancji aktywnych.



OLEJ ZE SŁODKICH MIGDAŁÓW 
/ ŻYWOKOSTOWY
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Olej ze słodkich migdałów
Olej ze słodkich migdałów jest środkiem wyjątkowo 
delikatnym i nadaje się także do pielęgnacji wrażliwej skóry 
noworodków. Szczególnie polecany do skóry suchej i 
starzejącej się, neutralny, nie powoduje alergii. Może też być 
sam stosowany w celach kosmetycznych do wcierania w skórę 
twarzy. Odmładza skórę i nadaje jej ładny wygląd.

Olej żywokostowy z gojnikiem i witaminą E 
Znany przede wszystkim jako panaceum na wszelkie problemy z tkanką kostną, skutecznie 
wspiera leczenie chorób kręgosłupa, stawu biodrowego, kolan. Pomaga przy złamaniach, 
zwichnięciach, stłuczeniach, w stanach zapalnych ścięgien i zakrzepowym zapaleniu żył. 

 Przynosi ulgę przy bólach reumatycznych i rwie kulszowej. 
Jest stosowany przy odmrożeniach, oparzeniach, 
naciągnięciach mięśni, owrzodzeniach żylakowych nóg.

Skład: Brassica Campestris Seed Oil, Symphytum Officinale 
Root Extract, Sideritis Scardica Extract, Tocopheryl Acetate.

Do użytku zewnętrznego. 



Olej kokosowy
Skład (Ingredients): Cocos Nucifera Oil, Tocopheryl Acetat

Virgin
Zimnotłoczony
Nierafinowany
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 oczyszczoną, 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.

OLEJ KOKOSOWY
/ Z KIEŁKÓW PSZENICY

Olej z kiełków pszenicy
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.
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Olej arganowy
Eliksir młodości wzmacniający skórę, włosy i paznokcie!

Drzewo arganowe (Argania spinosa) występuje wyłącznie w południowo – zachodniej części Maroko. 
Cierniste, wiecznie zielone drzewo osiąga wysokość 8 – 10 metrów i żyje od 125 do nawet 
400 lat. Pierwsze owoce zaczyna jednak wydawać dopiero w wieku 50 lat. Owoc arganowy wyglądem 
przypomina oliwkę, jest jednak większy, pokryty grubą, gorzką skórką otaczającą nieprzyjemny w 
smaku miąższ kryjący w sobie twardy orzech, z którego nasion wytłacza się cenny olej. Aby otrzymać 
1 litr oleju arganowego trzeba zużyć około 30 kg owoców!

Olej arganowy jest bogaty w nienasycone kwasy tłuszczowe (około 80%), głownie omega-6 i omega-9. 
Ponadto zawiera dużą dawkę witaminy E w formie tokoferoli oraz karotenoidy – naturalne 
antyoksydanty, chroniące organizm przed działaniem wolnych rodników. Właśnie dzięki silnym 
właściwościom antyoksydacyjnym chroni on strukturę skóry przed niszczącym działaniem czynników 
zewnętrznych tj. słońce, wiatr, zanieczyszczenia środowiska.

Dzięki obecności fitosteroli wykazuje działanie przeciwzapalne, łagodzi objawy trądziku młodzieńczego, 
alergii, poparzeń słonecznych, przyspiesza gojenie się ran, blizn, rozstępów.
Zawarte w oleju arganowym nienasycone kwasy tłuszczowe wspomagają regenerację bariery 
hydrolipidowej naskórka oraz uzupełniają niedobory składników tłuszczowych w skórze. Dzięki temu 
olej wykazuje skuteczne działanie przeciwstarzeniowe – doskonały do pielęgnacji skóry dojrzałej 
i starzejącej się. Zapobiega przedwczesnemu pojawianiu się zmarszczek, chroni naskórek przed 
wysychaniem, nawilża, poprawia elastyczność i jędrność skóry.

OLEJ ARGANOWY
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Olej arganowy stosowany do demakijażu, maseczek kosmetycznych oraz 
masaży wspaniale pobudza krążenie krwi, wpływa odmładzająco na skórę 
nadając jej niepowtarzalny wygląd.
Olej arganowy to także doskonały produkt do pielęgnacji włosów suchych, 
łamliwych i bez połysku. Wmasowany w ręce i paznokcie nadaje skórze 
wilgotności i delikatności, paznokcie przestają się łamać – są twardsze już 
po kilku zastosowaniach. Olej nadaje się także do pielęgnacji niemowląt, 
zabezpieczając je zwłaszcza przed odparzeniem.
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OLEJ JOJOBA / RYCYNOWY 

/ Z NASION WINOGRON

Olej jojoba
Olej jojoba zawiera witaminę E, dostarcza naturalnych 
substancji wzmacniających odporność skóry na zewnętrzne 
szkodliwe czynniki, zmiękcza skórę. Lekki olej, łatwo przenika 
przez naskórek. Doskonale zrównoważony olej nadający się 
zarówno dla skóry suchej, odwodnionej, jak i przetłuszczającej 
się. Szczególnie polecany dla skóry podatnej na występowanie 
trądziku.

Olej z nasion 
winogron
Olej z nasion winogron 
wytłaczany z pestek winogron 
z plantacji ekologicznych, 
doskonały do masażu, czysty, 
jasny, bez zapachu. Nadaje się do 
skóry normalnej i ze skłonnością 
do przetłuszczania się.

Olej rycynowy
Olej rycynowy działa jako bariera ochronna skóry, chroni ją przed szkodliwymi warunkami 
zewnętrznymi.

Olej rycynowy jest głównie bogaty w kwas rycynolowy (ok. 85%). Powszechnie stosowany 
w kosmetyce - przede wszystkim przy pielęgnacji włosów i paznokci. Wzmacnia włosy, 
poprawia ich kondycję i strukturę. Zapobiega wypadaniu, zwiększa gęstość, nadaje blask 
oraz ułatwia rozczesywanie. Doskonały także w walce z łupieżem suchym. 

Pomaga w odbudowie łamliwych i wypadających 
brwi i rzęs. Świetnie wpływa na kondycję 
paznokci i naskórka wokół nich. Ze względu 
na silne właściwości zmiękczające, polecany jest 
do pielęgnacji twardych, suchych pięt, łokci 
i kolan.

Skład: Ricinus Communis Seed Oil.
Kraj pochodzenia: Indie.



SUROWCE

BEZ CHEMII



Olej z nasion malin 50 ml
Olej malinowy pozyskiwany jest na drodze tłoczenia na zimno nasion malin 
Rubus Idaeus, bez rafinacji. Zawarte w oleju kwasy omega-3 i omega-6 
oraz naturalne tokoferole korzystnie wpływają na wygląd i kondycję skóry, 
nadając jej miękkość, gładkość i zdrowy połysk. Olej malinowy nawilża 
i chroni skórę przed wysuszeniem poprawiając tym samym jej jędrność. 
Dzięki pobudzaniu produkcji kolagenu oraz elastyny wygładza drobne 
zmarszczki. Dodatkowo naturalnie wspomaga ochronę przed 
promieniowaniem słonecznym UVA oraz UVB.

Olej z nasion malin można stosować w formie czystej bezpośrednio na 
skórę, a także w połączeniu z innymi substancjami, tworząc rozbudowane 
kosmetyki. Szczególnie często poleca się go w przypadku skóry dojrzałej. 
Doskonale sprawdzi się w pielęgnacji skóry suchej, tłustej oraz 
podrażnionej.

Skład: Olej z nasion malin (Rubus Idaeus Seed Oil).

OLEJ Z MALIN / MARCHWI

Olej z marchwi 50 ml
Naturalny olej z nasion marchwi
 
Beta-karoten i witaminy E, B, C, F
 
Olej z marchwi, bogaty w karotenoidy 
(głównie beta-karoten, odpowiadający za 
jego pomarańczowe zabarwienie), 
zawierający  w swoim składzie także 
witaminy E, B, C i F, minerały oraz kwasy 
tłuszczowe wykazuje wysoką aktywność 
przeciwutleniającą, przez co zapobiega 
przedwczesnemu starzeniu się skóry. 

Beta-karoten, będący prekursorem witaminy A, która 
przyczynia się do właściwego metabolizmu skóry, 
poprawia wygląd blizn oraz zmniejsza widoczne oznaki 
starzenia. Olej z marchwi chroni przed potencjalnymi 
uszkodzeniami i odwodnieniem wywoływanym przez 
promieniowanie UV. 
Beta-karoten sam w sobie chroni przed peroksydacją 
i szorstkością skóry indukowaną przez promienie UV. 
Olej z marchwi, o intensywnie pomarańczowym kolorze, 
pomaga w pielęgnacji suchej i łuszczącej się skóry. 
Ponadto jego zabarwienie ułatwia opalanie nadając 
skórze delikatny koloryt świeżej opalenizny.
Skład: olej z marchwi.
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Masło shea
Marzysz o nawilżonej, gładkiej i elastycznej skórze bez podrażnień? Najlepsze rozwiązania kryją się 
w naturze! Masło Shea bogate w cenne kwasy tłuszczowe oraz witaminy A i E to uniwersalny kosmetyk 
stosowany do pielęgnacji twarzy, ciała oraz włosów. Jest łagodny dla skóry i hipoalergiczny, dlatego 
może być używany przez każdego – bez względu na wiek i rodzaj cery.

Masło powstaje w wyniku tłoczenia orzechów afrykańskiego drzewa Shea i nie bez powodu jest 
składnikiem wielu kosmetyków pielęgnacyjnych. Nie powoduje alergii, a jego wszechstronne działanie 
odżywcze i łagodzące sprawdzi się dla każdego typu skóry: 

Działanie przeciwstarzeniowe – Masło Shea może być wykorzystywane jako naturalny filtr UV (o niskim 
współczynniku), a dzięki zawartości witamin A i E (które zyskały sławę jako „witaminy młodości”) działa 
przeciwzmarszczkowo, odmładzająco i chroni skórę przed szkodliwym działaniem wolnych rodników.
Działanie nawilżające i ochronne – doskonale chroni skórę całego ciała (zwłaszcza twarzy i dłoni) przed 
oddziaływaniem czynników atmosferycznych, np. wiatru, mrozu, czy intensywnego słońca. Odżywia, 
natłuszcza i nawilża na długo, ponieważ posiada funkcje zatrzymujące wodę w komórkach skóry. 
W ten sposób sprawia, że pozostaje miękka i sprężysta niezależnie od pogody. Shea można stosować 
także przy cerze tłustej, ponieważ nie powoduje zaczopowania ujść mieszków włosowych 
i nie przyczynia się do zwiększenia wydzielania sebum oraz powstawania niedoskonałości.
Działanie lecznicze i regeneracyjne – odżywia i regeneruje podrażniony naskórek, przyspieszając 
gojenie drobnych ranek, wysypek, poparzeń słonecznych, stanów zapalnych. Może być pomocne 
przy łagodzeniu objawów niektórych chorób skórnych, jak np. łuszczyca, trądzik czy dermatoza.
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Działanie przeciwtrądzikowe – wbrew pozorom, mimo swojej tłustej 
konsystencji, Masło Shea nadaje się również do leczenia trądziku, 
wykazując działanie podobne do preparatów zawierających 
witaminę A. Można nakładać je przed snem na całą twarz lub 
punktowo, na pojedyncze niedoskonałości cery. 
Poza świetnym wpływem na stan skóry, Masła Shea można używać 
jako naturalnej odżywki do suchych i łamliwych włosów. Sprawia, 
że stają się bardziej lśniące i elastyczne. Często stosuje się je również 
jako środek do masażu ciała, głównie w celu załagodzenia bólu 
mięśni, podrażnień skóry czy reumatyzmu.

MASŁO SHEA



Olej makadamia 50 ml
Lekki i nietłusty olej z orzechów makadamia łatwo wchłania się w skórę 
i włókna włosa. Jego charakterystyczny skład, cechujący się wysoką 
zawartością jednonienasyconych kwasów tłuszczowych (około 80%), 
nadaje mu doskonałe właściwości odżywcze, zmiękczające, nawilżające 
i przeciwstarzeniowe. Ze względu na swoją doskonałą zdolność do 
penetracji skutecznie zapobiega wysuszeniu skóry, pozostawiając ją 
miękką i pełną blasku. Doskonały również do cery wrażliwej.
Olej makadamia regeneruje skórę, zwiększa jej odporność 
i wytrzymałość, reguluje keratynizację. Zalecany do zwalczania 
rozstępów, blizn i spękanych ust. Posiada także naturalny współczynnik 
ochrony słonecznej na poziomie 3-4 oraz właściwości naprawcze 
względem uszkodzeń wywołanych przez słońce. Olej makadamia działa 
odżywczo na włosy – skutecznie odżywia oraz rewitalizuje włosy suche 
i uszkodzone.

Skład: olej makadamia.
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