
În echilibrul naturii



Este convingerea mea că produsele 
cosmetice creează o legătură 
intimă între simțurile noastre și 
senzualitate, deoarece a ne îngriji 
de frumusețe este o formă elevată 
a artei.

Parfumul ce învăluie uleiurile 
esențiale, catifelarea cremelor și 
loțiunilor care acoperă pielea 
precum mătasea și efectele 
masajului blând la aplicarea lor, sunt 
la fel de importante pentru mine ca 
aspectele clasice ale îngrijirii pielii.

Prin această experiență senzuală, 
ne deschidem. Mușchii, țesuturile 
și celulele noastre se relaxează și 
ne simțim bine. Blocajele 
energetice sunt eliberate și 
radiem vitalitate.

Ne simțim frumoși – suntem frumoși!

MARTINA GEBHARDT

Conectarea simțurilor și 
senzualității, găsirea esențialului



În mănăstirile vechi de secole din 
Europa, călugării benedictini și 
măicuțele au adunat cunoștințe valo-
roase despre puterile vindecatoare ale 
ierburilor. Acestea au fost stocate în 
scrieri vechi în latină și au fost transmise 
generațiilor mai tinere.

Chimia modernă a schimbat multe - 
dar oare în mai bine? Industria cos-
metică modernă a cedat substan-
țelor chimice și uleiurilor minerale 
ușor de manipulat, care au
o durată lungă de viață și conferă
cremelor o culoare „strălucitor de 
albă”. Ca urmare, numărul cazurilor 
de alergii și al afecțiunilor pielii este 
în creștere.

Nu vreau să merg pe această cale! 
Prin produsele mele încerc să refac o 
ordine naturală.

Pentru pielea noastră și 
pentru pielea pământului

Cuvântul  „cosmetic" provine din cuvântul 
grecesc KOSMOS, care înseamnă ordine 
cosmică sau ordine a naturii. Produsele 
cosmetice reprezintă arta de a menține și 
promova ordinea naturală a organismului 
și, prin urmare, armonia sa, adică 
frumusețea sa.

Cele mai vechi rețete cosmetice 
cunoscute își au originea în Egiptul antic. 
Ele dovedesc că este posibil să fabricăm 
creme și unguente minunate utilizând 
numai ingrediente pure, naturale. 
Conservanții sintetici, emulgatorii, 
stabilizatorii și parfumurile nu au fost 
cunoscute și nu au fost necesare în acel 
moment. Ceara de albine și lanolină sunt 
baze hrănitoare excelente pentru 
unguente, care acționează și ca emul-
gatori naturali care netezesc pielea și o fac 
elastică și moale.

Uleiurile esențiale reale, propolisul și 
apa de trandafir inhibă dezvoltarea 
bacteriilor și, prin urmare, acționează 
ca agenți de conservare slabi.

Egiptenii antici, precum și popoarele 
indigene din întreaga lume au avut o 
vastă cunoaștere cu privire la 
importanța timpului și la modul în 
care el influențează producerea 
remediilor de vindecare și a 
produselor cosmetice. In vremurile 
stravechi, prepararea produselor de 
ingrijire a pielii se afla in mainile 
medicilor si al vindecătorilor. Ei au 
observat ritmul stelelor și  al lunii și  
descoperiseră că extractele vegetale 
preparate în anumite momente 
aveau puteri de vin-decare mult mai 
mari.
Chiar și astăzi, populația indigenă din 
America Centrală încă produce uleiuri 
și unguente esențiale în conformitate 
cu legile cosmice.

Aceste cunoștințe antice au fost 
redescoperite prin practici de culti-
vare biodinamice și metode de pre-
parare alchimice.

DESPRE PRODUSELE NOASTRE



Brandul internațional de produse 
organice Demeter este reprezentat 
pe fiecare continent. Vânzările la 
nivel mondial de produse Demeter 
sunt estimate la 220 milioane de 
euro. Această asociație se 
concentrează asupra oamenilor și a 
nevoilor acestora, ținând cont în 
același timp de responsabilitatea 
ecologică, economică și socială. În 
prezent, Demeter International are 
18 țări membre și 5 membri invitați 
din Europa, Asia, America, Africa și 
Noua Zeelandă. Aceasta reprezintă 
aproximativ 5 000 de producători și 
cultivatori cu peste 170 000 ha 
suprafață. Prețurile echitabile și 
angajamentul social sunt aspecte 
importante pentru asociația Demeter.

Paracelsus, Samuel Hahnemann, 
fondatorul homeopatiei, precum și 
Rudolf Steiner au studiat acest lucru 
sub diferite forme și ne-au arătat cum 
putem utiliza aceste faze energetice. 
Eficacitatea acestei abordări a 
agriculturii biodinamice a fost confir-
mată de activitatea de cercetare 
științifică pe termen lung (testul DOK).

Instrucțiunile Demeter pentru
produsele cosmetice organice 
stipulează că cel puțin 66% din 
ingrediente trebuie să fie produse 
provenite din agricultura Demeter 
certificată.

ACESTE SIMBOLURI VORBESC PENTRU NOI

100% din produsele noastre sunt certificate Demeter IHTN - 100% din produsele noastre nu sunt supuse testelor pe animale

Linii directoare pentru produsele 
cosmetice fără testare pe animale,
din 1979

Emiterea unei declarații obligatorii din 
punct de vedere juridic prin care:
• nu se realizează experimente pe 
animale pentru dezvoltarea și pro-
ducerea produsului finit.
• nu se prelucrează materii prime care 
au fost testate pe animale după 
01.01.1979. Este decisiv faptul că 
substanțele au fost disponibile pe 
piață înainte de 01.01.1979 – 
indiferent dacă au fost supuse unor 
experimente pe animale înainte de 
această dată. Este posibil ca 
substanțele care au intrat pe piață 
după această dată să nu fi fost supuse 
experimentelor pe animale. Pe de altă 
parte nici noi, nici producătorii 
enumerați pe lista pozitivă nu suntem 
în măsură să împiedicăm producerea 
unor substanțe sintetice care erau deja 
pe piață înainte de 01.1979 sau alte 
substanțe naturale care pot fi

utilizate, au fost sau vor fi utilizate 
pentru teste pe animale de către terți 
după data desemnată de la 01.01.1979. 
În măsura în care producătorii de pe 
lista pozitivă nu mențin nicio relație cu 
societatea respectivă, li se permite să 
utilizeze substanța respectivă în 
continuare.
• nu se vor folosi materii prime unde 
extracția este legată de cruzime față de 
animale sau unde animalele vor fi ucise 
în acest scop specific (de exemplu, 
mosc, esența de mink, coșenilă).
• nu există dependență economică față 
de alte companii care realizează 
experimentele pe animale sau 
comandă astfel de experimente (de 
exemplu, industria farmaceutică).
• Furnizarea unei liste detaliate cu 
materiale RAW care includ o listă a 
furnizorilor.
• indicarea completă a ingredientelor 
pe ambalajul tuturor produselor sau 
în cataloage.

Demeter nu înseamnă doar agricultură 
în armonie cu natura, ci și cu întregul 
cosmos. Cursul stelelor, al soarelui și al 
lunii sunt luate în considerare în timpul 
plantării, recoltării și producției.



Dacă preferați o îngrijire a pielii ceva 
mai bogată pentru noapte, vă 
recomandăm să folosiți fie loțiunea de 
față, fie capsulele cu ulei.

Vara, vă recomandăm să folosiți loțiuni 
pentru față. Pentru lunile de iarnă, vă 
recomandăm cremele. Loțiunile de 
față sunt o bază perfectă pentru 
machiaj. Toate cremele pot fi com-
binate cu toate celelalte produse.

Mai puțin este mai mult

Toate produsele cosmetice ar trebui 
aplicate cu moderație, astfel încât să 
sprijine funcțiile pielii, mai degrabă 
decât să le inhibe. Cremele cu o valoare 
ideală a pH-ului de 6-7 susțin pielea în 
păstrarea barierei de protecție naturală.

Nu există produse cosmetice care să 
poată preveni complet procesul natural 
de îmbătrânire a pielii. Cu toate acestea, 
natura abundăde uleiuri vegetale și 
ierburi care mențin elasticitatea și 
vitalitatea pielii, conferindu-i un 
aspect sănătos. Nici o imitație 
chimică, sintetică, nu poate să 
hrănească și să protejeze pielea la fel 
cum o face natura.
Pur și simplu încercați produsele pe 
care le doriți, pentru care aveți o 
“dorință”. Cu siguranță, nu vă simțiți 
ca și când mâncați morcovi în fiecare 
zi, nu-i așa? Același lucru este valabil și 
pentru pielea dvs. Nu are sens să 
aplicați aceleași substanțe pe piele, 
deoarece corpul și pielea vor fi în 
curând saturate. Sugerăm anumite 
produse pentru diferite tipuri de piele. 
Cu toate acestea, vă recomandăm, de 
asemenea, să aveți încredere în simțul 
olfactiv și în instinctele dvs. pentru că 

plantele din produse te vor atrage prin 
mirosurile lor. Dacă veți găsi un 
parfum plăcut, veți lua în considerare 
și ingredientele (principiul afinității).

Diminețile, este suficient să curățați 
pielea cu apă doar dacă ați aplicat cu o 
seară înainte o cremă foarte uleioasă. 
În acest caz, ar trebui să folosiți 
produsul de curățare adecvat pentru 
tipul dvs. de piele. După clătire, un 
tonic facial revigorează și revitalizează 
pielea. Aplicați tonicul pulverizându-l 
pe față și aplicându-l pe piele pentru a 
stimula circulația. Masează puțină 
cremă sau loțiune de față pe piele care 
este încă umedă de la tonic.

Seara, produsul de curățare este de 
obicei tot ce ai nevoie. Masează-l 
bine pe piele și clătește-l cu apă 
caldă. Este suficient de hrănitor 
pentru a proteja pielea peste 
noapte. Se presupune că pielea va 
putea „respira” peste noapte: asta 
înseamnă că transpirația și produ-
sele reziduale pot ajunge pe supra-
fața pielii fără nicio piedică.

CUM SE FOLOSESC PRODUSELE NOASTRE



Ce înseamnă spagiric?

Cuvântul Spagiric provine din cuvân-
tul grecesc spao = separat și ageiro = 
reunire. Acesta descrie o metodă de a 
face remedii medicinale care este 
cunoscută de mii de ani și își are 
rădăcinile în Orient și în culturile din 
Himalaya. Această metodă de 
extracție este încă folosită și azi în 
medicina ayurvedică. Componentele 
plantei sunt distilate și arse până la 
cenușă sau calcinate. Sărurile din 
plante sunt dizolvate și cristalizate 
într-un proces complex de producție 
biodinamică și ritmică, care ia în 
considerare pozițiile soarelui și ale 
lunii. Aceasta se face până la 
atingerea gradului de puritate ne-
cesar. Apoi este combinat cu distilatul 
pentru a face esența spagirică.

Cum funcționează esențele spagirice 
în cosmetică?

Efectele acestor esente sunt observate 
la nivelul celular-energetic. Proverbul 
spune: “Sarea este amintirea 
pământului”. Este un mare adevăr, 
văzând cum sarea poate trezi ordinea 
interioară și memoria fiecărei celule din 
planul (genetic) pe care se bazează. 
Sarea dizolvată în apă (saramură), cum 
este în spațiile intracelulare și extra-
celulare, are o conductivitate electrică 
care imită impulsurile de energie ale 
celulelor. Acest lucru stimulează 
procesul de curățare. Numai atunci 
când procesul de detoxificare la nivel 
celular a avut loc, celula poate prelua 
substanțele necesare pentru rege-
nerarea sa și, astfel, își poate recâștiga 
echilibrul natural.

Crearea esențialului din 
cunoștințele tradiționale

SPAGIRIC



Produsele noastre sunt concepute 
pentru a susține funcțiile naturale ale 
pielii. Astfel, pielea dvs. va rămâne 
sănătoasă sau își va găsi drumul înapoi 
spre un echilibru natural.

Cremele noastre conțin aproximativ 
50% umiditate, de exemplu extracte 
vegetale obținute cu apă de izvor 
arteziană pură din mănăstirea noastră 
din Wessobrunn și 50% substanțe 
uleioase, de exemplu uleiuri vegetale, 
grăsimi și ceară. Aceasta corespunde 
compoziției stratului de hidrolipide 
(raportul lipidic al pielii) a pielii unei 
femei de 20 de ani. Hrănirea acestui 
strat de piele ajută la susținerea 
vitalității, sănătății și hrănirii pielii dvs. 
Produsele de îngrijire a pielii care 
hrănesc pielea doar prin umezire sau 
numai cu uleiuri, slăbesc echilibrul 
natural al pielii făcând-o din ce în ce 
mai uscată.

corespunzătoare pentru față, în palmă 
înainte de a aplica acest amestec pe 
piele. Folosim apa curată de izvor, 
îmbogățită cu minerale pentru 
esențele noastre spagirice, care 
conține și urme de aur și argint. Citește 
mai mult despre spagirie pe site-ul 
nostru.

Prospețimea materiilor prime și 
pregătirea acestora sunt esențiale 
pentru calitatea produselor de îngrijire 
a pielii. Plantele și uleiurile proaspete 
fac ca produsele mele cosmetice să 
atingă un nivel de îngrijire de înaltă 
calitate a pielii.

... doar pentru că 
suntem diferiți

DESPRE INGREDIENTELE PRODUSELOR NOASTRE

Puteți ajusta consistența emulsiei de 
îngrijire a pielii în funcție de nevoile 
dvs. individuale. Dacă simțiți că emulsia 
se subțiază, amestecați puțină cremă 
cu o mică parte din loțiunea 



Anti-îmbătrânire? – Îmbătrânire fericită! Puterea 
de regenerare există în fiecare dintre noi. Poate fi 
accesată atunci când învățăm să ne acceptăm 
așa cum suntem. „Anti” înseamnă rezistență, 
rezistența la propria persoană și capacitatea de 
regenerare a acesteia. „Anti” ne îmbătrânește! 
Iubiți și acceptați tot  ceea ce ne face „fericiți“ și 
„mereu tineri“ - și toată lumea va   vedea asta!

Cremă „HAPPY AGING” *

Loțiune pentru față „HAPPY AGING” * 

miros* (ulei de trandafiri de Damasc°, linalool**, limonene**, geraniol**, 
citronelol**).

Tonic „HAPPY AGING” *

Loțiune de corp „HAPPY AGING” *

Ingrediente: apă, ulei de măsline°, ulei de semințe de struguri°, unt de 
cacao°, unt de shea*, extract de struguri°, extract de scoarță de 
gheara-mâței, extract de morcovi°,extract de soc negru°, alcool cetilic, 
alcool cetostearil și cetaril sulfat de sodiu, aur, argint, tocoferol 
(vitamina E), miros* (ulei de trandafiri de Damasc°, geraniol**, 
citronelol**).

Mască „HAPPY AGING” *

Ingrediente: apă, ulei de măsline°, ulei de migdale°, ulei de luminiță°, 
ulei de semințe de struguri°, lanolină, ceară albă°, unt de shea*, unt de 
cacao°, apă de flori de portocal°, apă de trandafiri de Damasc°, miere°, 
extract de frunze de aloe vera°, extract de morcovi°, extract de soc 
negru°, extract de funze de plantă de ceai°, tocoferol (vitamina E), 
miros* (ulei de trandafiri de Damasc°, geraniol**, citronelol**), aur, 
argint.

°din culturi certificate ecologic Demeter, *din culturi certificate ecologic,
**componente naturale ale uleiului esențial

Extractul antioxidant din 
scoarță de gheara-pisicii 
(Uncaria Tomentosa), o 
viță din Peru, capturează 
în mod natural radicali 
liberi.

HAPPY AGING Line
Pentru piele matură - lăsați frumusețea maturității să iasă la iveală

Ingrediente: apă, ulei de măsline°, lanolină, ceară albă°, unt de shea°, 
unt de cacao°, ulei din sâmburi de struguri*, ulei din semințe de rodie*, 
extract din rădăcină de morcov°, extract din scoarță de gheara pisicii, 
apă de trandafiri de Damasc°, extract de soc negru°, Tocopherol, aromă 
(ulei de trandafiri de Damasc°, Citral**, Geraniol** Linalool**, Benzoat 
de benzil**, Limonene**), aur, argint.

Cremă bogată, de protecție pentru piele matură, 
care necesită reîntinerire.

Loțiune facială hidratantă pentru piele matură care 
necesită regenerare.
Ingrediente:  apă, ulei de măsline°, unt de shea*, unt de cacao°, extract 
de struguri°, extract de scoarță de gheara-mâței, extract de morcovi°, 
tocoferol (vitamina E), extract de soc negru°, alcool cetilic, alcool 
cetostearil și cetaril sulfat de sodiu, aur, argint, miros* (ulei de 
trandafiri de Damasc°, geraniol**, citronelol**).

Demachiant „HAPPY AGING” *
Un lapte demachiant ușor, care hrănește și prote-
jează simultan pielea matură. Realimentare cu lipide.
Ingrediente: apă, ulei de măsline°, ulei de semințe de struguri°, extract 
de scoarță de gheara-mâței, extract de morcovi°, extract de soc negru°, 
alcool cetilic, alcool cetostearil și cetaril sulfat de sodiu, aur, argint, 

Tonic facial reconfortant pentru piele matură. Acest 
impuls special de hidratare conferă pielii un aspect 
reîmprospătat.
Ingrediente: apă, apă de trandafiri de Damasc°, ulei de flori de portocal°, 
alcool°, extract de struguri°, extract de scoarță de gheara-mâței, miros* 
(ulei de trandafiri de Damasc°, linalool**, limonene**, geraniol**, 
citronelol**).

O loțiune de corp cu absorbție rapidă pentru piele 
matură și deshidratată. Cu ulei de semințe de struguri.

Mască bogată în vitamine pentru piele matură. 
Masați ½ linguriță în pielea curățată. Îndepărtați cu 
o cârpă caldă și umedă după 15 minute.



Produsele din TRANDAFIRI hidratează pielea 
uscată și calmează pielea sensibilă. Pielea 
beneficiaza de caracterul armonizator și 
echilibrat al trandafirilor. Aroma sa blândă, 
învăluitoare, relaxează, de asemenea, mintea. 

Cremă de TRANDAFIRI *
Cremă hidratantă pentru față uscată și sensibilă 
cu ulei de trandafir esențial, veritabil.
Ingrediente: apă, ulei de măsline°, ulei de floarea-soarelui°, ulei de 
avocado*, lanolină, ulei de măceșe*, unt de shea*, ceară albă°, unt de 
cacao°, extract de trandafiri de Damasc°, extract de hibiscus°, extract 
de soc negru°, tocoferol (vitamina E), miros* (ulei de trandafiri de 
Damasc°, geraniol**, citronelol**) aur, argint.

Loțiune de față cu TRANDAFIRI *
Loțiune hidratantă de față, pentru piele uscată 
și sensibilă.
Ingrediente: apă, ulei de măsline°, ulei de migdale, unt de shea*, unt 
de cacao°, extract de trandafiri de Damasc°, extract de hibiscus°, 
extract de soc negru°, alcool cetilic, alcool cetostearil și cetaril sulfat de 
sodiu, aur, argint, miros* (ulei de trandafiri de Damasc°, geraniol**, 
citronelol**).

Demachiant cu TRANDAFIRI *
Pentru curățarea ușoară a pielii uscate și sensibile.

Loțiune tonică cu TRANDAFIRI *
Loțiune tonică pentru față, reconfortantă și 
liniștitoare pentru piele uscată și sensibilă.
Ingrediente: apă, alcool°, extract de trandafiri de Damasc°, extract de 
măceșe°, extract de hibiscus°, apă de flori de nucul-vrăjitoarelor°, 
miros* (ulei de trandafiri de Damasc°, geraniol**, citronelol**).

Loțiune de corp cu TRANDAFIRI *
Loțiune corporală bogată în vitamine și rapid 
absorbită cu ulei de semințe de trandafir 
pentru un aspect tineresc.
Ingrediente: apă, ulei de măsline°, unt de cacao°, unt de shea*, ulei de 
măceșe*, ulei de luminiță*, ulei de avocado*, extract de trandafiri de 
Damasc°, apă de trandafiri de Damasc°, extract de soc negru°, alcool 
cetilic, alcool cetostearil și cetaril sulfat de sodiu, aur, argint, tocoferol 
(vitamina E), miros* (ulei de trandafiri de Damasc°, geraniol**, 
citronelol**).

Cremă ușor bronzantă cu TRANDAFIRI *
Cremă de zi cu efect de bronzare natural, deschis.
Ingrediente: apă, ulei de măsline°, unt de shea*, unt de cacao°, ulei de 
măceșe*, ulei de luminiță*, ulei de avocado*, loess, extract de 
trandafiri de Damasc°, extract de morcovi°, tocoferol (vitamina E), 
extract de soc negru°, alcool cetilic, alcool cetostearil și cetaril sulfat de 
sodiu, aur, argint, miros* (ulei de trandafiri de Damasc°, geraniol**, 
citronelol**).

°din culturi certificate ecologic Demeter, *din culturi certificate ecologic, 
**componente naturale ale uleiului esențial

Încă din Roma antică, 
frumoasa și nepămân-
teasca floare de trandafir 
de Damasc (Rosa Damas-
cena) a fost considerată 
regina florilor.

ROSE Line
Pentru piele uscată și sensibilă

Ingrediente: apă, ulei de măsline°, extract de trandafiri de Damasc°, 
extract de hibiscus°, apă de flori de nucul-vrăjitoarelor°, extract de soc 
negru°, alcool cetilic, alcool cetostearil și cetaril sulfat de sodiu, aur, 
argint, miros* (ulei de trandafiri de Damasc°, geraniol**, citronelol**).



GINSENG  Line
Pentru piele solicitată și obosită 

Linia GINSENG se adresează pielii 
solicitate și obosite, care necesită 
regenerare. Conține extracte vita-
lizante de ginseng, vitamine și nutri-
enți care stimulează pielea și o ajută 
să se regenereze. Mirosul său proaspăt 
de citrice este revigorant și stimulează 
energia.

Cremă de față cu GINSENG
Cremă de față bogată, protectoare, care este 
absorbită rapid. Pentru piele obosită și care 
are nevoie de răsfăț. 
Ingrediente: apă, ulei de migdale°, lanolină, unt de shea*, unt de 
cacao°, ceară albă°, extract din rădăcină de ginseng*, extract din 
rădăcină de morcov°, extract din ceară de propolis°, extract din frunze 
de roiniță°, extract din flori de tei pucios°, apă din flori de nucul 
vrăjitoarelor°, tocoferol (vitamina E), extract de soc negru°, aur, argint, 
miros° (ulei din extract de frunze de roiniță°, ulei de salvie°, linalool**, 
limonene**, geraniol**, citral**).

Loțiune de față cu GINSENG
Loțiune de față hidratantă pentru pielea obo-
sită, care necesită răsfăț.
Ingrediente: apă, ulei de migdale°, unt de shea*, unt de cacao°, 
extract din rădăcină de ginseng*, extract din flori de tei pucios°, extract 
din frunze de roiniță°, extract din rădăcină de morcov°, apă din flori de 
nucul vrăjitoarelor°, apă de trandafiri de Damasc°, extract de soc 
negru°, alcool cetilic, alcool cetostearil și cetaril sulfat de sodiu, aur, 
argint, miros° (ulei din frunze de roiniță°, ulei de salvie°, linalool**, 
limonene**, geraniol**, citral**).

Demachiant cu GINSENG
Curăță ușor pielea care are nevoie de rege-
nerare și răsfăț.
Ingrediente: apă, ulei de măsline°, extract din flori de tei pucios°, 
extract din rădăcină de ginseng*, apă de trandafiri de Damasc°, 
extract din frunze de roiniță°, extract de soc negru°, Cetyl Alcohol, 
alcool cetilic, alcool cetostearil și cetaril sulfat de sodiu, aur, argint, 
miros° (ulei din frunze de roiniță°, ulei de salvie°, linalool**, 
limonene**, geraniol*, citronellol**). 

Loțiune tonică cu GINSENG
Tonic de față, revigorant, pentru piele obosită 
și care are nevoie de răsfăț.
Ingrediente: apă, alcool°, extract din rădăcină de ginseng*, extract din 
flori de tei pucios°, apă din flori de nucul vrăjitoarelor°, miros° (ulei din 
frunze de roiniță°, ulei de salvie°, linalool**, limonene**, geraniol*, 
citral**, citronellol**).

°din culturi certificate ecologic Demeter, *din culturi certificate ecologic, 
**componente naturale ale uleiului esențial

În Asia de Sud-Est, se 
spune de mii de ani, că 
rădăcina de ginseng 
(Panax Ginseng) are 
proprietăți vindecătoare.



SALVIA  Line
Pentru piele uleioasă și pătată

Linia SALVIA conține uleiuri esențiale (de 
exemplu salvie și mirt) și extracte vegetale 
care clarifică și calmează inflamațiile pielii 
uleioase cu porii mari. De asemenea, 
echilibrează producția de sebum și susține 
învelișul acid al pielii. Produsele din gama 
„Salvia” sunt pentru pielea pătată, de orice 
vârstă - fie că este vorba de piele tânără 
sau matură.

Cremă cu SALVIE *
Crema de față clarificatoare pentru piele de 
toate vârstele predispusă la a deveni uleioasă, 
cu pori mari și pete.
Ingrediente: apă, ulei de măsline°, lanolină, unt de shea*, unt de cacao°, 
ceară albă°, extract de frunze de salvie°, extract de frunze de roiniță°, 
extract de frunze de pătlagină°, extract de frunze mentă°, apă de flori de 
nucul-vrăjitoarelor°, extract de soc negru°, tocoferol (vitamina E), aur, 
argint, miros* (ulei de salvie°, linalool**, limonene**).

Loțiune de față cu SALVIE *
Loțiune pentru față, hidratantă, pentru piele cu 
porii mari, care este predispusă la pete.
Ingrediente: apă, ulei de măsline°, ulei de migdale, unt de shea*, unt 
de cacao°, extract de frunze de salvie°, apă de flori de nucul-
vrăjitoarelor°, extract de soc negru°, alcool cetilic, alcool cetostearil și 
cetaril sulfat de sodiu, aur, argint, miros* (ulei de salvie°, linalool**, 
limonene**).

Demachiant cu SALVIE *
Lapte demachiant pentru curățarea blândă și 
profundă a pielii uleioase cu pori mari și pete.
Ingrediente: apă, ulei de măsline°, extract de frunze de salvie°, apă de 
flori de nucul-vrăjitoarelor°, extract de frunze de mirt°, extract de soc 
negru°, alcool cetilic, alcool cetostearil și cetaril sulfat de sodiu, aur, 
argint, miros* (ulei de salvie°, linalool**, limonene**).

Loțiune tonică cu SALVIE *
Loțiune tonică pentru tenul gras, cu pori mari 
și pete. Cu extracte de salvie și cimbru.
Ingrediente: apă, alcool°, extract de frunze de salvie°, apă de flori de 
nucul-vrăjitoarelor°, extract de pătlagină°, extract de frunze de cimbru
°, miros* (ulei de salvie°, linalool**, limonene**).

Mască cu SALVIE *
Mască facială pentru piele uleioasă și pătată. 
Masați 1 linguriță pe pielea curățată. Înde-
părtați cu apă caldă după 15 minute.
Ingrediente: apă, ulei de floarea-soarelui°, extract de frunze de salvie°, 
apă de flori de nucul-vrăjitoarelor°, extract de soc negru°, extract de 
arbore de scoarță de săpun*, extract de rădăcină de obligeană, extract 
de frunze de urzică°, loes, alcool cetilic, alcool cetostearil și cetaril 
sulfat de sodiu, miros* (ulei de salvie°, geraniol**, citronelol**, 
linalool**, limonene**), aur, argint.

°din culturi certificate ecologic Demeter, *din culturi certificate ecologic, 
**componente naturale ale uleiului esențial

Salvia (Salvia Officinalis) 
cu florile sale purpurii 
este indigenă în regiu-
nea mediteraneană și a 
fost cunoscută ca și  con-
diment și plantă me-
dicinală de secole.



SHEABUTTER  Line
Pentru piele foarte sensibilă, predispusă la iritație.

Produsele cu UNT DE SHEA sunt hipo-
alergice și minimaliste: Nu conțin uleiuri 
esențiale, alcool, produse apicole sau 
extracte vegetale. Nu conțin ingrediente 
care ar putea irita pielea sensibilă, expusă 
alergiilor. Linia cu UNT DE SHEA este, de 
asemenea, pentru cei care fac trecerea de la 
îngrijirea convențională a pielii la îngrijirea 
organică a pielii.

Cremă cu UNT DE SHEA *
Cremă de față hipoalergică pentru piele 
foarte sensibilă, predispusă la iritație. Nu 
conține uleiuri esențiale sau produse apicole.
Ingrediente: apă, ulei de măsline°, lanolină, unt de shea*, apă de 
trandafiri de Damasc°, ceară de palmier de Carnauba*, unt de cacao°, 
extract de soc negru°, tocoferol (vitamina E), extract de unt de shea *, 
aur, argint.

Loțiune de față cu UNT DE SHEA *
Loțiune facială hidratantă și catifelată pentru 
piele foarte sensibilă, care este predispusă la 
iritație. Nu conține uleiuri esențiale.
Ingrediente: apă, ulei de migdale°, unt de shea*, unt de cacao°, apă de 
trandafiri de Damasc°, extract de soc negru°, alcool cetilic, alcool 
cetostearil și cetaril sulfat de sodiu, aur, argint, extract de unt de shea*.

Demachiant cu UNT DE SHEA *
Lapte demachiant pentru pielea sensibilă, care 
este predispusă la iritații. Poate fi folosit pentru 
a elimina machiajul. Nu conține uleiuri esențiale.
Ingrediente: apă, ulei de măsline°, unt de shea*, extract de soc negru°, 
apă de trandafiri de Damasc, alcool cetilic, alcool cetostearil și cetaril 
sulfat de sodiu, aur, argint, extract de unt de shea*.

Loțiune tonică de față cu UNT DE SHEA *

Loțiune de corp cu UNT DE SHEA *
Loțiune hidratantă pentru corp cu unt de shea, 
blândă, pentru piele sensibilă, care este pre-
dispusă la iritație. Nu conține uleiuri esențiale.
Ingrediente: apă, ulei de migdale°, unt de cacao°, unt de shea*, apă de 
trandafiri de Damasc°, extract de soc negru*, tocoferol (vitamina E), 
alcool cetilic, alcool cetostearil și cetaril sulfat de sodiu, aur, argint, 
extract de unt de shea*.

°din culturi certificate ecologic Demeter, *din culturi certificate ecologic

Untul de shea blând și 
prietenos cu pielea 
este extras din nucile 
arborelui de shea (Vite-
llaria Paradoxa), care 
este indigen din Africa 
Centrală.

Loțiune tonică revigorantă pentru piele foarte 
sensibilă și predispusă la iritații. Nu conține 
alcool sau uleiuri esențiale.
Ingrediente: apă, apă de flori de soc negru°, apă de trandafiri de 
Damasc°, extract de unt de shea*.



               Line 
Pentru piele tânără și persoane active

Produsele liniei TÂNĂR ȘI ACTIV 
armonizează pielea tânără, în special 
combinațiile de piele tânără, și conferă 
un ten strălucitor. De asemenea, re-
împrospătează și înviorează după acti-
vitate fizică - fie că se desfășoară în 
interior sau în exterior.

Crema de față TÂNĂR ȘI ACTIV
Cremă de față pentru piele tânără și pentru 
persoanele active. Adecvat în special pentru 
activități în aer liber.
Ingrediente: apă, ulei din semințe de floarea soarelui°, lanolină, ceară 
albă°, unt de shea*, unt de cacao°, ulei din semințe de coacăz negru*, 
extract de frunze de roiniță°, extract de ciuboțica cucului°, extract din 
rădăcină de lemn dulce°, extract din flori de albăstrea°, tocoferol 
(vitamina E), extract de soc negru°, aur, argint, miros* (ulei din 
frunze de rozmarin°, geraniol**, citronellol**, linalool**, citral**).

Loțiune pentru față TÂNĂR ȘI ACTIV
Loțiune de față ușoară și hidratantă, 
absorbită rapid în piele. Atât pentru tipurile 
de piele tânără, cât și pentru cele active.
Ingrediente: apă, ulei din semințe de floarea soarelui°, unt de shea*, 
unt de cacao°, ulei din semințe de coacăz negru*, extract de frunze de 
roiniță°, extract de ciuboțica cucului°, extract din rădăcină de lemn 
dulce°, extract din flori de albăstrea°, extract de soc negru°, alcool 
cetilic, alcool cetostearil și cetaril sulfat de sodiu, aur, argint, miros* 
(ulei din frunze de rozmarin°, geraniol**, citronellol**, linalool**, 
citral**).

Demachiant TÂNĂR ȘI ACTIV
Lapte demachiant ce curăță delicat, cu 
extract răcoritor de lămâie, atât pentru 
tipurile de piele tânără, cât și pentru cele 
active. Realimentare cu lipide.
Ingrediente: apă, ulei din semințe de floarea soarelui°, extract de 
frunze de roiniță°, extract de ciuboțica cucului°, extract de coacăz 
negru*, extract din rădăcină de lemn dulce°, extract din flori de 
albăstrea°, extract de soc negru°, alcool cetilic, alcool cetostearil și 
cetaril sulfat de sodiu, aur, argint, miros* (ulei din frunze de rozmarin
°, geraniol**, citronellol**, linalool**, citral**).

Loțiune tonică TÂNĂR ȘI ACTIV
Loțiune tonică pentru reîmprospătare și 
revigorare atât pentru tipul de piele tânără, 
cât și pentru cea activă. Atât în interior cât și 
în exterior.
Ingrediente: apă, alcool°, extract de frunze de roiniță°, extract de 
ciuboțica cucului°, extract de coacăz negru*, extract din rădăcină de 
lemn dulce°, extract din flori de albăstrea°, miros* (ulei din frunze de 
rozmarin°, geraniol**, citronellol**, linalool**, citral**).

°din culturi certificate ecologic Demeter, *din culturi certificate ecologic, 
**componente naturale ale uleiului esențial

Ciuboțica cucului (Pri-
mula Veris) simbolizează 
plecarea spre viață: tine-
retul înflorește în ener-
gia sa creativă, dar are 
nevoie în continuare de 
sprijin de încredere în 
eforturile sale.



ADDIT IONAL  
Îngrijire suplimentară 

Această linie oferă produse suplimentare 
pentru față, zona din jurul ochilor și buze 
care pot fi combinate cu produsele din 
celelalte linii de îngrijire.

Cremă pentru ÎNGRIJIREA OCHILOR
Cremă bogată în vitamine pentru zona ochilor.
Ingrediente: apă, ulei de măsline°, lanolină, ulei de avocado*, apă de 
trandafiri de Damasc°, apă de flori de portocale dulci°, ceară albă°, unt 
de cacao°, unt de shea*, extract de soc negru°, aur, argint, tocoferol 
(vitamina E).

Loțiune pentru ÎNGRIJIREA OCHILOR
Loțiune catifelată pentru hidratarea pro-
fundă a zonei sensibile din jurul ochilor.
Ingrediente:  apă, ulei de migdale°,  unt de shea*,  unt de cacao°,  
ulei din luminiță de seară* , ulei de avocado* , apă de trandafiri de 
Damasc°,  extract de soc negru°,  alcool cetilic, alcool cetostearil și 
cetaril sulfat de sodiu, aur, argint, tocoferol (vitamina E).

BALSAM DE BUZE
Balsam pentru buze aspre, uscate și crăpate.
Ingrediente: ulei de migdale°, lanolină, ceară albă°, unt de cacao°, unt 
de shea*, miere°, tocoferol (vitamina E), aur, argint, ulei de 
trandafiri de Damasc°, geraniol**, citronellol**.

BALSAM DE TRANDAFIRI
Balsam protector pentru piele uscată.
Ingrediente:  ulei de ma sline° , ulei de floarea-soarelui° , ceara de 
palmier de Carnauba*  , unt de cacao°, unt de shea*, extract de apă de 
trandafiri de Damasc°, ulei de măceș*, ulei de avocado*, ulei de 
trandafiri de Damasc°, geraniol**, citronellol**, tocoferol (vitamina E).

BALSAM DE IARNĂ
Balsam protector pentru vreme rece, cu vânt și umedă.
Ingrediente: ulei de măsline°, ulei din semințe de alune americane°, 
lanolină, ceară albă°, unt de cacao°, unt de shea*, extract de morcovi°, 
tocoferol (vitamina E), aur, argint, miros° (ulei de roiniță°, linalool**).

MASCĂ 7 PLANTE pentru față și decolteu
Mască regenerantă și stimulantă pentru 
pielea stresată și obosită. Masați ½ linguriță 
pe pielea curățată și îndepărtați cu o cârpă 
caldă, umedă după 15 minute.
Ingrediente: apă, ulei de măsline°, ulei de migdale°, lanolină, unt de 
shea*, unt de cacao°, ceară albă°, extract de frunze de salvie°, extract 
de frunze de roiniță°, extract din frunze de pătlagină°, extract de 
frunze de cimbru de câmp°, extract de frunze de mentă°, extract de 
frunze de coada calului°, extract de frunze de coada șoricelului°, extract 
de soc negru°, tocoferol (vitamina E), aur, argint, miros° (ulei de roiniță
°, linalol**, limonene**, citral**, geraniol**).

EXFOLIERE DELICATĂ pentru față și 
decolteu Exfoliant delicat pentru piele 
normală și grasă. Masați 1 linguriță pe pielea 
curățată și îndepărtați cu apă caldă.
Ingrediente: apă, ulei de masline° , pudră din sâmburi de măsline*, 
pudră din semințe de soc negru°, Loess, extract din fructe de măceș*, 
extract de gutuie°, apă de trandafiri de Damasc°, extract de soc negru°, 
extract din frunze de plantă de ceai°, alcool cetilic, alcool cetostearil și 
cetaril sulfat de sodiu, aur, argint, tocoferol (vitamina E).

°din culturi certificate ecologic Demeter, *din culturi certificate ecologic, 
**componente naturale ale uleiului esențial

Produsele noastre de 
îngrijire a ochilor conțin 
ulei de avocado (Persea 
Gratissima), care este 
deosebit de bogat în 
vitamine și hrănește 
pielea sensibilă din jurul 
ochilor.



SPECIAL 
Ingrediente active,  speciale pentru fața ta

Alături de liniile noastre de îngrijire, vă 
oferim, de asemenea, produse suplimentare 
pentru îngrijirea feței, cu ingrediente active, 
atent selectate pentru a vă personaliza în 
continuare îngrijirea pielii. Aceste produse 
pot fi combinate cu celelalte linii de îngrijire.

Cremă cu ALOE VERA
Crema de față hidratantă și calmantă pentru 
pielea ușor iritată care are nevoie de răsfăț.
Ingrediente: apă, ulei de măsline°, ulei de avocado*, lanolină, ulei din 
semințe de jojoba°, extract din frunze de aloe vera°, ulei din semințe de 
susan°, unt de shea*, ceară albă°, unt de cacao°, extract din rădăcină 
de morcov°, ulei din fructe de cătină°, apă de trandafiri de Damasc°, 
extract din flori de sunătoare°, extract din frunze de coada șoricelului°, 
apă din flori de nucul vrăjitoarelor°, 

°, tocoferol (vitamina E), aur, argint, miros* (ulei de 
lemongrass°, citral**, benzylsalicylate**, farnesol**, linalool**, 
geraniol**, limonene**, benzyl benzoate**).

Loțiune de față cu ALOE VERA
Loțiune facială calmantă și cu absorbție rapidă 
pentru pielea delicată care are nevoie de hidratare.
Ingrediente: , °, °, *, 

°, °, 
°, °, extract din soc 

negru°,  extract din flori de sunătoare°, alcool cetilic, alcool cetostearil 
și cetaril sulfat de sodiu, aur, argint, miros* (ulei de lemongrass°, 
citral**, benzylsalicylate**, farnesol**, linalool**, geraniol**, 
limonene**, citronellol**, eugenol**, benzyl benzoate**).

°din culturi certificate ecologic Demeter, *din culturi certificate ecologic, 
**componente naturale ale uleiului esențial

Cremă cu PROPOLIS
Cremă complexă, bogată și protectoare pen-
tru orice tip de piele, chiar și pentru pielea 
predispusă la inflamație.
Ingrediente: apă, ulei de măsline°, ulei de migdale°, lanolină, ceară 
albă° , unt de shea*, unt de cacao°, miere°, extract din rădăcină de 
morcov°, extract din ceară de propolis°, apă din flori de nucul 
vrăjitoarelor°, extract din frunze de coada calului°, tocoferol (vitamina 
E), extract din soc negru°, aur, argint, miros* (ulei de roiniță°, citral**, 
geraniol**, limonene**, linalool**). 

Cremă cu ROINIȚĂ
Cremă de față care reîmprospătează și echili-
brează, cu ulei esențial de lămâie, pentru 
piele mixtă.
Ingrediente: apă, ulei de măsline°, ulei de migdale°, lanolină, ceară 
albă° , unt de shea*, unt de cacao°, extract din frunze de roiniță°, apă 
din flori de nucul vrăjitoarelor°, tocoferol (vitamina E), extract din flori 
de tei pucios°, apă de trandafiri de Damasc°, extract din soc negru°, 
aur, argint, miros° (ulei de roiniță°, citral**, geraniol**, limonene**, 
linalool**).

Cremă cu NEROLI 
Cremă de față îmbogățită cu vitamine pentru 
piele matură și obosită.
Ingrediente:  apă, ulei de măsline°, ulei de avocado*, ulei de măceș*, 
lanolină, ceară albă°, unt de shea*, unt de cacao°, extract din flori de 
tei pucios°, miere°, extract din flori de panseluță°, ulei de cătină°, apă 
din flori de nucul vrăjitoarelor°, extract din rădăcină de morcov°, extract 
din ceară de propolis°, apă de trandafiri de Damasc°, tocoferol 
(vitamina E), extract din soc negru°, aur, argint, miros° (ulei de 
portocale dulci°, citral**, geraniol**, linalool**, limonene**, 
farnesol**). 

Fiecare piele este unică! 
Ingrediente cosmetice 
suplimentare, precum 
aloe vera, propolis, bal-
sam de lămâie și neroli 
individualizează în conti-
nuare îngrijirea pielii.



Extractele din frunze de 
salvie mare, acele din pinul 
Pinyon din Colorado și 
frunzele de ienupăr din 
deșertul din Utah în SUA 
conferă produselor WILD 
UTAH parfumul de plante.

Produsele din gama WILD UTAH revi-
talizează și reîmprospătează pielea 
bărbaților și lasă un sentiment plăcut 
asupra pielii. Acestea conțin extracte 
de plante medicinale din America de 
Nord care sprijină funcțiile naturale 
ale pielii, o protejează de influențele 
negative din mediu și radicali liberi și 
îi conferă un aspect sănătos.

Cremă de față WILD UTAH *
Cremă bogată și protectoare pentru pielea 
sensibilă a bărbaților, cu extracte de plante 
din deșertul Utah.
Ingrediente: apă, ulei de măsline°, lanolină, ceară albă°, unt de shea*, 
unt de cacao°, ulei de cătină albă°, extract de salvie de deșert*, extract 
de pin de Colorado*, extract de ienupăr de Utah*, tocoferol (vitamina 
E), extract de soc negru°, extract de plantă de ceai°, miros* (ulei de 
frunze/tulpini de salvie de deșert, linalol**, limonene**, geraniol**, 
benzilbenzoat**), aur, argint.

Loțiune de față WILD UTAH *
Loțiune de față hidratantă pentru bărbați. Absorbită 
rapid de piele, lăsând un sentiment plăcut.
Ingrediente: apă, ulei de măsline°, unt de shea*, unt de cacao°, extract 
de salvie de deșert*, extract de pin de Colorado*, extract de ienupăr de 
Utah*, apă de trandafiri de Damasc°, extract de soc negru°, extract de 
plantă de ceai°, alcool cetilic, alcool cetostearil și cetaril sulfat de sodiu, 
aur, argint, miros* (ulei de frunze/tulpini de salvie de deșert, linalol**, 
limonene**, geraniol**, benzilbenzoat**).

Loțiune de ras WILD UTAH *
Loțiune cremoasă, fără săpun, pentru bărbierit.
Ingrediente: apă, ulei de măsline°, unt de shea*, unt de cacao°, extract 
de salvie de deșert*, extract de pin de Colorado*, extract de ienupăr de 
Utah*, apă de trandafiri de Damasc°, extract de soc negru°, extract de 
plantă de ceai°, alcool cetilic, alcool cetostearil și cetaril sulfat de sodiu, 
aur, argint, miros* (ulei de frunze/tulpini de salvie de deșert, linalol**, 
limonene**, geraniol**).

Loțiune după bărbierit WILD UTAH * 

Ingrediente: apă, alcool°, extract de salvie°, extract de salvie de 
deșert*, extract de pin de Colorado*, extract de ienupăr de Utah*, 
miros* (ulei de frunze de salvie°, linalol**, limonene**, geraniol**).

°din culturi certificate ecologic Demeter, *din culturi certificate ecologic, 
**componente naturale ale uleiului esențial

WILD UTAH For Men 
Pentru pielea bărbaților

Îngrijire delicată a pielii bărbaților după
bărbierit. Reîmprospătează și revitalizează. 



Uleiul de nuci Kukui este 
extras din nucile arbo-
relui Aleurites Molu-
ccana și a fost folosit de 
sute de ani ca ulei pentru 
piele în Polinezia.

Linia SUMMER TIME activează protecția 
proprie a pielii și o pregătește pentru 
vară. Crema SUMMER TIME, loțiunea 
pentru față și corp și uleiul de corp au un 
factor de protecție solară de 6. După 
baia de soare, SUMMER TIME hidratează 
pielea solicitată. Produsele SUMMER 
TIME cu un parfum minunat, calmează 
pielea iritată, în general - indiferent că 
este vară sau nu.

Crema SUMMER TIME
Cremă de față cu absorbție rapidă și calmantă 
pentru piele stresată și iritată. Factor de protecție 6.
Ingrediente: apă, ulei de măsline°, ulei din semințe de susan°, lanolină, 
ceară albă°, ulei din semințe de nuci kukui*, unt de shea*, ulei de 
cătină°, unt de cacao°, ulei de nuc°, apă de trandafiri de Damasc°, 
extract din rădăcină de morcov°, extract de anghinare°, extract din 
frunze de nuc°, extract de soc negru°, extract din rădăcină de lemn 
dulce°, Loess, aur, argint, miros* (ulei de lemongrass°, geraniol**, 
limonene**, linalool**, citral**).

Loțiune pentru față și corp SUMMER TIME
Loțiune hidratantă pentru față și corp, ușor nuanțată 
pentru piele stresată și iritată. Factor de protecție 6.
Ingrediente: apă, ulei de măsline°, ulei din semințe de nuci kukui*, unt 
de shea*, unt de cacao°, extract din frunze de aloe vera°, extract din 
flori de sunătoare°, ulei de cătină°, apă de trandafiri de Damasc°, 
extract din rădăcină de morcov°, extract de anghinare°, extract din 
frunze de nuc°, ulei de nuc°, extract de soc negru°, extract din rădăcină 
de lemn dulce°, Loess, tocoferol (vitamina E), alcool cetilic,

 alcool cetostearil și cetaril sulfat de sodiu, aur, argint, miros* (ulei de 
lemongrass°, geraniol**, linalool**, citral**).

Loțiune pentru față și corp dupa bronzare 
SUMMER TIME
Loțiune de corp pentru piele solicitată după 
baia de soare. Răcorește și calmează pielea.
Ingrediente: apă, ulei de măsline°, ulei din semințe de nuci kukui*, unt 
de shea*, unt de cacao°, extract din frunze de aloe vera°, extract din 
flori de sunătoare°, ulei de cătină°, apă de trandafiri de Damasc°, 
extract din rădăcină de morcov°, extract de anghinare°, extract din 
frunze de nuc°, ulei de nuc°, extract de soc negru°, extract din rădăcină 
de lemn dulce°, tocoferol (vitamina E), alcool cetilic, alcool cetostearil și 
cetaril sulfat de sodiu, aur, argint, miros* (ulei de lemongrass°, 
geraniol**, citronellol**, limonene**, linalool**, citral**).

Ulei de corp SUMMER TIME
Ulei de corp calmant pentru piele expusă la 
soare iritată și solicitată, precum și pentru pielea 
uscată. Lasă pielea cu o strălucire catifelată.
Ingrediente: ulei din semințe de susan°, ulei de jojoba°, ulei din nucă de 
cocos*, ulei din semințe de nuci kukui*, ulei de cătină°, extract din 
rădăcină de morcov°, ulei din semințe de floarea soarelui°, tocoferol 
(vitamina E), miros* (ulei de lemongras°,  geraniol**, citronellol**, 
limonene**, linalool**, citral**).

°din culturi certificate ecologic Demeter, *din culturi certificate ecologic, 
**componente naturale ale uleiului esențial

SUMMER  Line
Pentru piele solicitată și iritată



Mușețelul (Chamomilla Re-
cutita) - încă din Evul 
Mediu una dintre cele mai 
populare plante medi-
cinale din Europa - este cu 
adevărat versatil și toată 
lumea îi cunoaște mirosul 
caracteristic.

Produsele PENTRU MÂINI și UNGHII hră-
nesc pielea sfărâmicoasă și fragilă de pe 
mâini și unghii - pentru mâini moi și 
catifelate și unghii bine îngrijite. Acestea 
conțin extract calmant de mușețel și ulei 
esențial de portocale fructat.

Cremă de mâini HAND & NAIL *
Cremă de mâini bogată și protectoare pentru 
piele uscată și crăpată.
Ingrediente: apă, ulei de măsline°, lanolină, ceară albă°, unt de shea*, 
unt de cacao°, extract de flori de mușețel°, extract de frunze de coada-
șoricelului°, apă de trandafiri de Damasc°, extract de soc negru°, 
extract de funze de plantă de ceai°, tocoferol (vitamina E), aur, argint, 
miros* (ulei de portocală°, linalol**, limonene**).

Loțiune de mâini HAND & NAIL *
Loțiune de mâini hidratantă cu parfum de 
portocale fructat. Absorbită rapid de piele 
fără să o lase unsuroasă.
Ingrediente: apă, ulei din semințe de floarea soarelui°, extract de flori 
de mușețel°, extract de frunze de coada-șoricelului°, extract de soc 
negru°, apă de trandafiri de Damasc°, alcool cetilic, alcool cetostearil și 
sodium cetearyl sulfat, aur, argint, aroma° (ulei de portocală°, 
linalol**, limonene**).

Ulei de cuticule HAND & NAIL
Pentru cuticule moi și elastice.
Ingrediente: ulei din semințe de floarea-soarelui°, ulei de jojoba°, ulei 
din rădăcină de Cyperus Esculentus*, extract din flori de mușețel°, 
extract din frunze de coada șoricelului°, tocoferol (vitamina E), miros° 
(ulei din coajă de portocale dulci°, linalool**, limonene**).

Balsam de unghii HAND & NAIL
Pentru unghii fragile și cuticule crăpate.
Ingrediente: ulei de măsline°, lanolină, ceară albă°, ulei de migdale°, 
unt de shea*, unt de cacao°, extract din flori de mușețel°, extract din 
frunze de coada șoricelului°, miere°, ulei din semințe de liliac persan*, 
tocoferol (vitamina E), aur, argint, miros° (ulei din coajă de portocale 
dulci°,  limonene**, linalool**).

°din culturi certificate ecologic Demeter, *din culturi certificate ecologic, 
**componente naturale ale uleiului esențial

HAND & N   I L  Line 
Îngrijirea mâinilor și a unghiilor



BABY &  KIDS Line
Pentru pielea delicată a bebelușilor și copiilor

Produsele pentru BEBE-
LUȘI și COPII conțin ex-
tract de  gălbenele (Ca-
lendula Officinalis) care 
liniștesc și hrănesc pie-
lea sensibilă.

Produsele PENTRU BEBELUȘI ȘI COPII 
înseamnă îngrijirea ușoară a pielii fără 
uleiuri esențiale pentru pielea sensibilă 
a bebelușilor și copiilor, dar și pentru 
adulții cu piele sensibilă. Ceara de lână 
este deosebit de importantă, deoarece 
este foarte asemănătoare cu secrețiile 
pielii la nou-născuți. Aceasta protejează 
și hrănește pielea. Este, de asemenea, o 
protecție excelentă contra umidității, în 
special în „CALENDULA Super Protecție”.

Cremă cu GALBENELE
Crema bogată, protectoare și ușoară pentru 
pielea sensibilă a bebelușului. Nu conține 
uleiuri esențiale.
Ingrediente: apă, ulei de măsline°, lanolină, ceară albă°, extract de 
gălbenele°, apă de trandafiri de Damasc°, extract din soc negru°, aur, 
argint, tocoferol (vitamina E).

Super protecție cu GĂLBENELE *
Calmează pielea roșie și iritată a bebelușilor și 
copiilor. Protejează împotriva umezelii în 
zona scutecului.
Ingrediente: apă, ulei de semințe de floarea-soarelui°, ulei de măsline°, 
lanolină, ceară albă°, extract de sunătoare°, extract de gălbenele°,  
extract de frunze de coada-șoricelului°, extract de vătămătoare°, 
extract de arnica°,  apă de trandafiri de Damasc°, extract de soc negru
°, aur, argint, tocoferol (vitamina E).

Ingrediente: ulei de semințe de floarea-soarelui°, ceară albă°, extract 
de gălbenele°, unt de cacao°, tocoferol (vitamina E), aur, argint.

°din culturi certificate ecologic Demeter

Balsam cu GĂLBENELE pentru bebeluși * 
Balsam de piele fără apă care protejează pielea 
sensibilă de influențele mediului. Nu conține 
uleiuri esențiale.

Ulei de corp cu GĂLBENELE *
Ulei de corp blând, care ameliorează iritațiile, 
pentru îngrijirea pielii sensibile la bebeluși. Nu 
conține uleiuri esențiale.
Ingrediente:   ulei de semințe de floarea-soarelui°, extract de gălbenele°.



Fructele și frunzele arbo-
relui baobab (Adansonia 
Digitata) sunt alimente și 
plante medicinale impor-
tante în zona Sahel din 
Africa.

Ne bazăm în mare măsură pe picioare.
De multe ori le acordăm atenție doar 
atunci când ne dor sau devin predispuse 
la inflamație sau transpirație excesivă. 
Puteți preveni astfel de probleme supără-
toare atunci când vă hrăniți picioarele cu 
produsele de îngrijire a picioarelor din 
gama „BAOBAB”, purtați pantofi care lasă 
picioarele să respire și mergeți în mod 
regulat desculț.

Cremă pentru picioare cu BAOBAB *
Cremă de picioare bogată și hrănitoare, care 
face pielea moale și suplă.
Ingrediente: apă, ulei de măsline°, lanolină, ulei de baobab*, ceară 
albă°, unt de shea*, unt de cacao°, extract de frunze de iederă°, extract 
de baobab*, extract de cimbru°, extract de salvie°, apă de trandafiri de 
Damasc°, extract de soc negru°, tocoferol (vitamina E), miros (ulei de 
lemongrass°, linalol**, limonene**, citral*, geraniol**, citronelol**, 
benzilbenzoat**), aur, argint.

Loțiune pentru picioare cu BAOBAB
Loțiune ușoară și hidratantă pentru o piele 
mătăsoasă a picioarelor.
Ingrediente:  apă, ulei de măsline°, ulei de baobab*, unt de shea*, unt 
de cacao°, extract de baobab*, extract de soc negru°, extract din frunze 
de coada calului° , extract din frunze de iederă° , extract din frunze de 
viță de vie° , tocoferol (vitamina E),  al cool cetilic, alcool cetostearil și 
sodium cetearyl sulfat, aur, argint, miros (ulei de lemongrass°, 
linalol**, limonene**, citral**, geraniol**, benzyl benzoate**).

Balsam pentru picioare cu BAOBAB * 
Balsam pentru pielea crăpată a picioarelor, 
predispusă la inflamații. Nu conține apă.
Ingrediente: ulei de măsline°, lanolină, ulei de baobab*, ceară albă°, 
unt de shea*, unt de cacao°, extract de baobab*, extract de salvie°, 
extract de frunze de mirt°, tocoferol (vitamina E), miros (ulei de 
lemongrass°, linalol**, limonene**, citral*, geraniol**, citronelol**, 
benzilbenzoat**), aur, argint.

Spray pentru picioare cu BAOBAB
Spray răcoritor pentru picioare și deasemenea, 
pentru picioare transpirate și obosite.
Ingrediente: apă, alcool°, extract de baobab*, extract de salvie°, miros 
(ulei de lemongrass°, linalool**, limonene**, citral**, geraniol**, 
citronellol**).

Baie pentru picioare cu BAOBAB

°din culturi certificate ecologic Demeter, *din culturi certificate ecologic, 
**componente naturale ale uleiului esențial

 Line
Îngrijirea picioarelor

Baie de picioare pentru picioare predispuse la 
transpirație și inflamare. Cu frunze de baobab și 
sare de deșert. A se folosi: Amestecați ½ litru de 
apă clocotită cu 3 lingurițe pline într-un bazin și 
lăsați timp de 5 minute. Adăugați 2-3 litri de apă 
caldă. Lasă-ți picioarele să se relaxeze în lighean 
timp de 10 -15 min.
Ingrediente:  sare de la Marea Moartă,  sare de mare,  pulbere din 
frunze de baobab* , pulbere din frunze de salvie° , Loess, pulbere de 
spirulină* , miros (ulei de lemongrass° , li nalool**, li monene**).



INTENSIVE  Line 
Capsule cu ulei

Capsulele ÎNGRIJIRE INTENSIVĂ sunt 
concentrate de înaltă calitate de uleiuri 
bogate în vitamine, cu un conținut 
ridicat de acizi grași esențiali și anti-
oxidanți. Uleiurile hrănitoare au efect 
rapid și lasă o senzație catifelată, blândă 
pe piele. Datorită ambalajului etanș în 
capsule vegan, vitaminele și uleiurile 
proaspete din semințe sunt conservate. 
Numai pentru uz extern.

Capsule pentru vară INTENSIVE CARE
Amestec de uleiuri din semințe pentru piele 
solicitată. Cu ulei de nuci de kukui.
Ingrediente: ulei din semințe de susan°, ulei din semințe de floarea 
soarelui°, ulei din semințe de nucă de kukui*, ulei din semințe de 
coacăz negru*, extract de coacăz negru°, ulei de avocado°, ulei de 
migdale°, ulei de cătină°, extract din rădăcină de morcov°, tocoferol 
(vitamina E), miros* (ulei din flori de portocale°, linalool**).

Capsule cu ciuboțica-cucului INTENSIVE CARE
Capsule de ulei pentru piele uscată și sensi-
bilă. Cu ulei de ciuboțica-cucului.
Ingrediente: ulei de luminiță de seară*, ulei de argan°, ulei de 
migdale°, ulei din semințe de soc negru°, ulei de avocado°, extract din 
rădăcină de morcov°, ulei de cătănă°, extract din flori de ciuboțica 
cucului°, tocoferol (vitamina E), miros (ulei de santal*, linalool**, 
eugenol**, benzylalcohol**, benzyl benzoate**).

Capsule Happy Aging INTENSIVE CARE
Capsule bogate în vitamine pentru piele 
matură. Cu ulei de semințe de trandafir.
Ingrediente: ulei de migdale°, ulei de măceș*, ulei din semințe de 
chimen negru°, ulei din semințe de viță de vie*, extract din scoarță de 
ghiara pisicii, tocoferol (vitamina E), miros (ulei de trandafiri de 
Damasc°, geraniol**, citronellol**).

°din culturi certificate ecologic Demeter, *din culturi certificate ecologic, 
**componente naturale ale uleiului esențial

Aceste uleiuri de semin-
țe sunt deosebit de pre-
țioase datorită conținu-
tului ridicat de acid 
gamma-linolenic, în spe-
cial pentru pielea uscată 
și foarte sensibilă.



Munca, viața și cultura 
în armonie cu natura

Martina Gebhardt a cumpărat mănă-
stirea Wessobrunn în 2014, valoroasă 
din punct de vedere istoric și cultural. 
Acum este sediul companiei sale și a 
liniei de producție.

În grădina cu plante medicinale bene-
dictine a mănăstirii cresc acum esențele 
pentru produsele de îngrijire a pielii.
În 2017 a fost certificată Demeter, 
împreună cu produsele de apicultură.

MĂNĂSTIREA WESSOBRUNN
* produsele marcate cu asterisc, fac parte din programul standard de livrare.

Celelalte produse se pot aduce la comanda.

Klosterhof 4, 82405 Wessobrunn
Phone: +49 - 8809 - 828 99 0
info@klosterwessobrunn.de
www.klosterwessobrunn.de

Distribuitor autorizat în România: 
Pronat S.R.L.
Sânandrei / Timișoara DN69, Km10
+560m, ”Artemis” Industrial Park 
Sânandrei, Tel: 0256 705 333
E-mail: info@pronat.ro, www.pronat.ro
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