ONLINE KATALOG
ZELIŠČNE KOZMETIKE, PREHRANSKIH DOPOLNIL, ...
izdelki so narejeni po strogih Evropskih standardih, večinoma v Nemčiji, v
skladu z dobro proizvodno prakso GMP (Good Manufacturing Practice)
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ONLINE KATALOG
je pripravljen za lažje delo
Domen Dežman
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PREHRANSKA DOPOLNILA

KATERI IZDELEK
PRIPOROČAMO ZA
DOLOČEN TIP KOŽE
OBRAZ

TELO

SONČNI DNEVI

PROSTOR

OBRAZ
NORMALNA DO SUHA KOŽA

MEŠANA IN MASTNA KOŽA

Čistilno mleko za obraz Grozdne peške

Čistilni gel za obraz Islandski lišaj

Tonik za obraz Beli čaj

Hidrolat Sivke

Obnovitvena krema za obraz Žafranika

Krema za mešano kožo Breskev

Karitejevo maslo

Krema za mastno kožo Islandski lišaj

Potemnitveno olje

Karitejevo maslo

Mandljeva kopel

AHA sadna maska
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ZRELA KOŽA

OBČUTLJIVA KOŽA

Čistilno mleko za obraz Grozdne peške

Čistilno mleko za obraz Grozdne peške

Dnevna krema s pšeničnimi kalčki

Hidrolat Sivke

Krema Pupa

Krema Kalei

Karitejevo maslo

Obnovitvena krema

Potemnitveno olje

Mandljevo olje

ZA GLAVOBOLE, BOLEČINE, ...
Etin evkaliptusovo mazilo
Sprostitveni gel
Gabezov gel
Brinjevo mazilo
5

KOŽA S TEŽAVAMI
Čistilno mleko Grozdne peške
Hidrolat Sivke
Krema Kalei
Obnovitvena krema
Krema Pupa
Šentjanževo olje
Mandljevo olje
Konopljina CBD krema
Karitejevo maslo
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TELO
OLJA

ROKE

Mandljevo olje

Zeliščna krema za roke

Šentjanževo olje

Konopljina CBD krema

Potemnitveno olje

HIDROLATI
Hidrolat Sivke

NOGE
Kopel Vrbovo lubje
Krema za noge Lahkih nog naokrog
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TELO
LASJE

GEL ZA PRHANJE

Šampon za lase in telo Aloja

7 zelišč

Vital šampon

Bombažna semena

Šampon za lase in telo Zeleni čaj

Zeleni čaj

Mandljevo olje
Karitejevo maslo

OBLIKOVANJE TELESA

LOSJON ZA TELO
Losjon za telo Avokado
Losjon za telo Sladki koren

Mandljevo olje

8

SONCE
ZAŠČITA PRED SONCEM

ZA OSVEŽITEV

Krema z alojo SPF 20

Hidrolat Sivke

Krema Pupa

PO SONČENJU
Losjon za telo Avokado
Šentjanževo olje
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PROSTOR
DIŠAVE ZA DOM
Svežina
Brez stresa

10

PREHRANSKA DOPOLNILA
KAPLJICE, KAPSULE
Na zdravje! kapljice

D3boost

Konopljine kapsule

Imunobiotiki z inulinom

Koencim Q10

CBD konopljine kapljice 5%

Glukozamin

CBD konopljina smola 16%

Švedska grenčica

Konopljin čaj
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izredno hranljiva in negovalna
hitro se vpije
ne pušča mastnih sledi

Roke bodo ponovno mehke in prijetne na otip.
Aktivne sestavine jih bodo zaščitile pred prezgodnjim
staranjem, mrazom ali izsušitvijo zaradi stika z vodo
in uporabo čistil.
Krema vsebuje kompleks 9 zdravilnih zelišč, med
njimi brin, žajbelj, bezeg, meliso, materino dušico,
timijan, lipo, kamilico in rožmarin.
Vsebuje tudi ognjičevo olje, olje grozdnih pešk, olje
sončničnih semen in soje, alantoin in pantenol.

10,00 €

●
●
●

100 ml /

GRANDMA'S SECRETS

Zeliščna krema za roke

Krema je narejena po tradicionalni recepturi.
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izboljša počutje pri prehladu
ublaži kašelj
odpre dihalne poti
sprošča

17,00 €

●
●
●
●

100 ml /

GRANDMA'S SECRETS

Etin evkaliptusovo mazilo

Mazilo temelji na zdravilnih lastnostih evkaliptusa,
mentola in kafre. Sestavine pripomorejo k izboljšanju
počutja pri prehladu, bronhitisu in gripi. Odprejo
dihalne poti, zmanjšajo in ublažijo kašelj, glavobol,
migrene in bolečine v ušesih ali mišicah.
Izbrana kombinacija sestavin blagodejno učinkuje tudi
pri zmanjšanju telesne temperature, deluje
antibakterijsko, pospeši prekrvavitev, segreje telo in
zmanjša vnetje.
Mazilo je narejeno po tradicionalni recepturi.
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gladi in zmanjšuje videz brazgotin
lajša bolečine v otečenih sklepih
pomiri vnetja veznih tkiv

Gabez je primeren za lajšanje bolečin otečenih
sklepov, krčnih žil, za nego kože po opeklinah,
operativnih posegih, poškodbah, zlomih, zvinih in
udarninah. Spodbuja regeneracijo tkiva in kože,
izboljša njeno prekrvavitev, gladi brazgotine in
pomiri vnetja veznih tkiv in pokostnice. Za nego
brazgotin in modric, neguje in obnavlja kožo.
Gel vsebuje izvleček korenine gabeza (alantoin), olje
sivke, ognjiča in rožmarina.

18,00 €

●
●
●

100 ml /

GRANDMA'S SECRETS

Gabezov gel

Gel je narejen po tradicionalni recepturi.
14

●

sprošča in osvežuje utrujene mišice in sklepe
otrdeli vrat, po dolgotrajnem sedenju, fizičnih
naporih, športnih aktivnostih
proti stresu in utrujenosti, deluje aromaterap.

17,00 €

●
●

200 ml /

GRANDMA'S SECRETS

Sprostitveni gel

Skrbno izbrane sestavine v gelu delujejo blagodejno
na razbolele dele telesa, tako da hladijo in sproščajo
bolečine v mišicah, sklepih, vezeh ali v primeru
otrdelega vratu. Pospešujejo prekrvavitev, zaradi
vsebnosti mentola hladijo, vlažijo in negujejo kožo.
Gel vsebuje tudi kafro, eterično olje evkaliptusa,
brina, limonske trave in timijana, ki blagodejno
delujejo proti stresu in utrujenosti.
Gel je narejen po tradicionalni recepturi.
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revmatične bolečine
išias, artritis
spodbuja izkašljevanje sluzi pri prehladu

Tradicionalno mazilo s široko uporabo.
Zaradi kombinacije sestavin blagodejno deluje pri
kožnih vnetjih, ozeblinah, celjenju brazgotin,
revmatični bolečini v sklepih in mišicah, lajša vnetje
živcev, išias, artritis, pri prehladu spodbuja
izkašljevanje sluzi.
Vsebuje olje brina, evkaliptusa, čajevca, bora in
ognjiča.

15,00 €

●
●
●

100 ml /

GRANDMA'S SECRETS

Brinjevo mazilo

Mazilo je narejeno po tradicionalni recepturi.
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za vse tipe kože obraza in telesa
za različne kožne težave

Krema je zasnovana tako, da je primerna za nego vseh
tipov kože obraza in telesa. Krema kožo zaščiti,
pomiri in jo ohranja mehko.
Primerna je za nego kože z različnimi težavami,
kot so seboreja, ekcemi ali luskavica, koristna pa je
tudi pri negi kronično suhe in občutljive kože,
podvržene alergijam.
Delovanje kreme je hitro in učinkovito, brez stranskih
učinkov.
100% naravna nega kože

20,00 €

●
●

50 ml /

GRANDMA'S SECRETS

Konopljina CBD krema

17

●
●
●

nega vseh vrst kože
odličen tonik za občutljivo in rahlo aknasto
kožo
tonik za razdraženo suho lasišče
nega po pikih insektov, sončenju in britju
kot vodna osnova pri pripravi kozmetike

100 ml /

VISION

●
●

12,00 €

Hidrolat sivke

Hidrolat, pridelan iz visokokakovostne sivke, ki je
gojena organsko, brez škropiv, gnojil in pesticidov.
Z odličnim parfumskim in zeliščnim vonjem ter
prijetno sladko noto.
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●
●
●

intenzivno globinsko navlaži in pomirja
ščiti zelo občutljivo kožo pred vplivi okolja in
fotostaranja
takojšen učinek proti rdečinam zaradi zelenega
interferenčnega pigmenta
veča napetost kože, oži pore, zmanjšuje
mastnost kože (uravnava izločanje sebuma).
brez konzervansov

50 ml /

VISION

●
●

35,00 €

Krema Pupa

Izbrane sestavine kožo pomirijo in preprečujejo
draženje kože. Poškodovan lipidni zaščitni plašč kože
se postopno obnovi. Krema vsebuje izvleček korinde,
olje trpotčastega gadovca in sončničnih semen, čebelji
vosek, lanolin, alantoin in pantenol.
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napredne učinkovine
obnovi in navlaži
izboljša čvrstost in prožnost
brez konzervansov

Posebna inovativna formula je 24–urna nega
občutljive, suhe in razdražene kože, nagnjene k
alergijam in različnim oblikam dermatitisa.
Kombinacija naprednih učinkovin pozitivno vpliva na
celični metabolizem, razstrupljanje in obnovo celic.
Kožo izdatno navlaži, izboljša njeno čvrstost in
prožnost in napne tkivo. Krema vsebuje izvlečke alge
klorele in planktona, morskega koprca in brezinih
listov, dermomembranske koncentrate rastlinskega
izvora, olje sončničnih semen, karitejevo maslo ter
vitamin E.

30,00 €

●
●
●
●

50 ml /

VISION

Krema Kalei
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pomiri in preprečuje draženje
navlaži in nahrani
izboljša čvrstost in elastičnost
ne vsebuje konzervansov
primerna tudi za otroško kožo

28,00 €

●
●
●
●
●

50 ml /

VISION

Obnovitvena krema

Za nego izredno razdražene, poškodovane in
občutljive suhe kože, nagnjene k alergijam, različnim
oblikam dermatitisa in luskavice. Izbrane sestavine
kožo pomirijo in preprečujejo draženje kože.
Poškodovan lipidni zaščitni plašč kože se postopno
obnovi. Krema vsebuje izvleček korinde, olje
trpotčastega gadovca in sončničnih semen, čebelji
vosek, lanolin, alantoin in pantenol.
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izdatna nega zrele in utrujene kože
upočasni prezgodnje staranje
izboljša prožnost kože
navlaži in preprečuje izgubo vlage

24,00 €

●
●
●
●

50 ml /

ATTRACTION SELECTION

Dnevna krema za obraz pšenični kalčki

Krema je priporočljiva zlasti za dnevno nego zahtevne
zrele in utrujene kože. Skrbno izbrane sestavine kožo
obnavljajo, mehčajo, vlažijo in jo naredijo bolj
prožno.
Vilinski ključ energije PREBUDITEV združuje voljo,
moč in ohranjanje le-teh. Naj se vaša koža prebudi in
ponovno zasije.
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z oljem grozdnih pešk in alojo
odstrani umazanijo in ličila
osveži in navlaži
ne draži kože

11,00 €

●
●
●
●

200 ml /

HERBAL ENERGY

Čistilno mleko za obraz grozdne peške

Spodbudijo prekrvavitev in regeneracijo kože,
izboljšajo njeno strukturo in elastičnost in ohranijo
naravni kislinski plašč kože. Po uporabi je koža
mehka in voljna.
Kremno čistilno mleko je primerno za nežno čiščenje
normalne, suhe in občutljive kože. Vsebuje olje
grozdnih pešk in vlažilni negovalni kompleks gela
aloje in vitaminov A in E.
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z belim čajem in alojo
ph nevtralen in brez alkohola
pomiri, osveži in navlaži
poživi in poveča odpornost

10,00 €

●
●
●
●

200 ml /

HERBAL ENERGY

Tonik za obraz beli čaj

Primeren je za nego normalne, suhe in občutljive
kože.
Tonik uporabite zjutraj in zvečer, ko končate s
čiščenjem kože. Pred uporabo izdelek nežno
pretresite. Navlažite bombažno blazinico ali tonik
nanesite direktno na očiščeno kožo obraza, dekolteja
in vratu.
24

●
●
●

bogata krema z vitaminskim kompleksom
F, A, C, E
deluje pomlajevalno
izboljša čvrstost in prožnost
gladi obstoječe gubice

15,00 €

●

50 ml /

HERBAL ENERGY

Obnovitvena krema za obraz žafranika

Hranljiva formula je pravi eliksir mladosti, saj izbrane
učinkovine kožo vidno pomladijo. Negujejo jo
globinsko in ji povrnejo lipidno ravnovesje, zato je
bolj čvrsta in elastična, gubice pa manj vidne.
Vsebuje vitaminski kompleks F, A, C, E, kakavovo
maslo in olje žafranike, avokadovo olje in olje
sončničnih semen.
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ph nevtralen gel
ne izsuši kože
primeren tudi za intimno nego

10,00 €

●
●
●

200 ml /

HERBAL ENERGY

Gel za prhanje iz 7 zelišč

Gel je zelo blag in primeren za vse tipe kože. Kožo
nežno očisti in osveži, ne da bi jo izsušil. Vsebuje
kompleks 7 zelišč: kamilico, rman, brezo, njivsko
preslico, žajbelj, rožmarin, lipovo cvetje in pantenol.
Izbrane sestavine blagodejno vplivajo na kožo, jo
pomirijo, navlažijo in negujejo. Je ph nevtralen in
primeren tudi za nežno otroško kožo.
Najbolj prodajani izdelek.
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krepi poškodovane lase
intenzivna vlažilna nega
povrne volumen

9,00 €

●
●
●

200 ml /

HERBAL ENERGY

Šampon za lase in telo aloja

Krepilni šampon obnovi poškodovane lase in pomiri
razdraženo lasišče. Enkratna kombinacija zelišč nežno
a temeljito očisti lasišče, spodbudi prekrvavitev, lase
bogato nahrani in navlaži.
Lasje so po uporabi bolj zdravi, močnejši in
odpornejši, povrne se volumen in prožnost las.
Formula vsebuje gel aloje, olje kamilice, pantenol in
rastlinske vlažilce, ki ublažijo občutek suhega lasišča,
preprečujejo srbenje in luščenje kože.
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hitro se vpije in ne pušča sledi
intenzivna vlažilna nega
krepi naravno regeneracijo kože

Izredno vlažilen in hranljiv avokadov balzam je
primeren za vse tipe kože, še posebej za suho kožo.

12,00 €

●
●
●

200 ml /

HERBAL ENERGY

Losjon za telo avokado

Avokadovo olje, ki je bogato z vitamini A, B, D in E,
lecitinom in kalijem, skupaj z ostalimi izbranimi
učinkovinami kožo tudi neguje, poživi, okrepi in
obnovi.
Ostale aktivne sestavine so oljčno olje, olje sončničnih
semen, mlečna kislina, čebelji vosek, izvleček
guarane, rdečih morskih alg, korena rastline konjak,
sečnino in alantoin.
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100% čisto

Primerno je za vse tipe kože, idealno pa za nego suhe
in zrele kože.

13,00 €

●

100 ml /

HERBIO COLORS

Karitejevo maslo

Prodira globoko v kožo, jo izdatno navlaži in ji vrača
prožnost in elastičnost. Spodbuja kapilarno
cirkulacijo. Koža je že po nekaj dneh uporabe
nežnejša in pomlajena.
Blagodejno deluje na brazgotine, modrice, rane,
opekline, izpuščaje in težave, ki jih povzroča
luskavica.
Ima naravni zaščitni faktor do SPF 6.
29

naravna porjavelost kože
neguje in ščiti pred izgubo vlage
deluje pomlajevalno

12,00 €

●
●
●

30 ml /

HERBIO COLORS

Potemnitveno olje

Hipna naravna porjavelost kože na rastlinski osnovi.
Potemnitveno olje je kombinacija jojobinega, oljčnega
olja, olja žafranike, β- karotena in olja zelenih
orehovih lupin.
Nanesite na tisti del obraza ali telesa, ki ga želite
potemniti. Paziti pri stiku z oblačili, saj lahko pusti
madeže. Hraniti na suhem in hladnem mestu. Samo za
zunanjo uporabo.
30

●

priprava blagodejnih in osvežilnih napitkov
ter inhalacije
za pomoč pri prebavnih in drugih motnjah

12,00 €

●

30 ml /

HERBIO COLORS

Na zdravje! Kapljice

Zeliščne kapljice kot prehransko dopolnilo
uporabljamo v obliki napitka ali inhalacije za pomoč
pri prebavnih in drugih motnjah (pomagajo pri
glavobolih in menstrualnih krčih, sprostijo napetost v
trebušni votlini, izboljšajo prebavo).
◈
◈

napitek do trikrat dnevno 12 kapljic v 200 ml
vode ali čaja.
inhalacije 10 kapljic v 0,5 l vroče vode.
31

●
●
●
●

100 % naravno – cvetovi šentjanževke
macerirani v oljčnem olju (hladno stiskano)
za nego in regeneracijo kože (piki insektov,
vnetja kože, alergije, herpes, opekline)
bolečine v mišicah, hrbtenici, obrabljen
hrustanec v sklepih in med vretenci
kot nosilno olje v aromaterapiji
kot masažno olje proti stresu

12,00 €

●

100 ml /

HERBIO COLORS

Šentjanževo olje / OLEA EUROPAEA FRUIT OIL

Z njim lahko oskrbimo tudi manjše rane, zvine ali
udarnine. Poleg tega pa lajša težave pri revmi in se
zelo dobro obnese tudi pri masaži hrbtenice,
obrabljenih sklepih in vretencih ter lajša težave pri
pikih žuželk.
32

100 % naravno - hladno stiskano
za nego kože (tudi dojenčki)
odstranjevanje ličil
za nego las
kot masažno olje
kot nosilno olje v aromaterapiji

11,00 €

●
●
●
●
●
●

100 ml /

HERBIO COLORS

Mandljevo olje / PRUNUS AMYGDALUS DULCIS OIL

Je idealno za nego in čiščenje suhe ter občutljive kože.
Odlično odstranjuje ličila ter obenem neguje
trepalnice in preprečuje njihovo izpadanje. Pospešeno
obnavlja kožo vratu in dekolteja, kamor ga nanesemo
rahlo segretega. Blagodejno deluje pri lažjih
opeklinah in ima sposobnost obnavljanja kože.
Uporaba se priporoča tudi pri suhi, vneti in razdraženi
koži.

33

za izboljšanje razpoloženja

Našemu domu dajo dišave prav posebno vzdušje, saj v
veliki meri vplivajo na naše razpoloženje in počutje
(nekatere pa celo odganjajo insekte).

14,00 €

●

100 ml /

HERBIO COLORS

Dišava za dom brez stresa

Naravni osvežilec in čistilec zraka prostora je izbrana
kombinacija naravnih eteričnih olj, brez škodljivih
snovi in okolju škodljivih potisnih plinov.
Dišava za dom Brez stresa za vzdrževanje
sproščenega razpoloženja in prijetnega vonja vsebuje
izvlečke sivke, pačulija, geranije in rožnega lesa.
34

za izboljšanje razpoloženja

Našemu domu dajo dišave prav posebno vzdušje, saj v
veliki meri vplivajo na naše razpoloženje in počutje
(nekatere pa celo odganjajo insekte).

14,00 €

●

100 ml /

HERBIO COLORS

Dišava za dom svežina

Naravni osvežilec in čistilec zraka prostora je izbrana
kombinacija naravnih eteričnih olj, brez škodljivih
snovi in okolju škodljivih potisnih plinov.
Dišava za dom Svežina za vzdrževanje svežine in
prijetnega vonja v prostoru vsebuje izvlečke poprove
mete, pomaranče, limonske trave in sivke.
35

z izvlečkom islandskega lišaja
odstrani umazanijo in ličila
osveži in navlaži
kože ne izsuši

12,00 €

●
●
●
●

200 ml /

SKIN BALANCE

Čistilni gel za obraz islandski lišaj

Čistilni gel je primeren za čiščenje mešane in nečiste
mastne kože.
Izbrane sestavine nežno a temeljito odstranijo
nečistočo, sebum in ličila. Kožo dezinficirajo,
pomirijo, osvežijo in navlažijo.
Vsebuje izvleček islandskega lišaja, arginin in
pantenol. Kože ne izsuši in ne draži.
36

nega problematične in nečiste kože
akne in zamašene pore se čistijo
pomiri razdraženo kožo
uravnoteži njeno delovanje

12,00 €

●
●
●
●

50 ml /

SKIN BALANCE

Krema za obraz islandski lišaj

Lahka krema je primerna za dnevno nego mastne in
nečiste kože nagnjene k nastanku aken. Nežna
formula kreme vsebuje izvleček islandskega lišaja,
olje kamilice, kompleks zelišč, vitamin A in pantenol.
Zaradi vsebnosti bisabolola učinkovine prodirajo v
globlje plasti kože, jo pomirijo in uravnotežijo njeno
naravno delovanje.
Zaradi vitamina A se akne in zamašene pore čistijo,
struktura kože pa se vidno izboljša.

37

●

AHA kisline in kaolin
nežni piling in intenzivna nega
zmanjša razširjene pore in poenoti
pigmentacijo
pospeši regeneracijo in povrne tonus

12,00 €

●
●
●

50 ml /

SKIN BALANCE

AHA sadna maska

Dodatna nega mastne in nečiste kože ter kože z
razširjenimi porami.
Vsebuje olje pomaranče, bisabolol, izvleček kumaric
in citrusov, AHA glikol, mlečno kislino arašidovo olje,
olje sončničnih semen, kaolin in alantoin.
38

nega mešane kože z jojobinim oljem
normalizira se delovanje kože
navlaži in nahrani
pospeši regeneracijo

16,00 €

●
●
●
●

50 ml /

SKIN BALANCE

Krema za obraz breskev

Skrbno izbrane sestavine naravno uravnotežijo
delovanje kože, jo navlažijo, ščitijo ter pospešujejo
njeno regeneracijo. Delujejo pomlajevalno in zavirajo
proces staranja. Izločanje sebuma se normalizira, koža
je bolj gladka in manj občutljiva.
Vsebuje paleto imenitnih olj - jojobe, koščic breskve,
kamilice, sončničnih semen, farnesol, med in alantoin.
39

nega problematične mastne kože
ne izsuši kože
očisti in dezinficira
navlaži in neguje

8,00 €

●
●
●
●

200 ml /

SKIN BALANCE

Gel za prhanje bombažna semena

Izbrane sestavine kožo očistijo in dezinficirajo, ne da
bi jo izsušile. Vsebuje izvleček islandskega lišaja,
bombažnih semen, olje kamilice in pantenol, ki kožo
pomiri, navlaži in neguje.
Manjšo količino gela nanesite na telo, tako da se gel
speni, nato pa ga sperite z vodo
40

nega tankih las in mastnega lasišča
odpravi odvečno maščobo z lasišča
krepi tanke lase
povrne sijaj in volumen
odpravlja in preprečuje nastanek suhega
prhljaja

10,00 €

●
●
●
●
●

200 ml /

SKIN BALANCE

VITAL šampon

Šampon je primeren za normalno do mastno lasišče,
zlasti za nego tankih las. Po nekajkratni uporabi so
lasje močnejši, bolj zdravi, sijoči, in odpornejši.
Nežna formula, ki vsebuje izvleček in olje limone in
izvleček bombažnih semen, odpravlja odvečno
maščobo na lasišču in globinsko navlaži in okrepi
lase.
41

●

nežna vsakodnevna nega telesa in las
osveži in navlaži
povrne lesk in volumen
odpravi in preprečuje nastanek suhega
prhljaja
primeren tudi za najstnike

9,00 €

●
●
●
●

200 ml /

MAN

Šampon za lase in telo zeleni čaj

Deluje pomirjajoče ter osvežujoče, lasem povrne lesk,
volumen in prožnost, kožo pa navlaži in pomiri.
Vsebuje tudi alantoin, pantenol in pirokton olamin, ki
preprečuje nastanek prhljaja.
42

intenzivna nega razdražene moške kože
izredno vlažilna emulzija
pomiri in osveži
prijeten moški vonj
primeren tudi za najstnike

12,00 €

●
●
●
●
●

200 ml /

MAN

Losjon za telo sladki koren

Izredno vlažilna emulzija je prirejena za nego suhe in
razdražene moške kože. Kombinacija skrbno izbranih
sestavin kožo bogato in dolgotrajno navlaži, pomiri in
neguje. Na koži pusti prijeten nevsiljiv moški vonj.
Vsebuje avokadovo, oljčno in sončnično olje, izvleček
lubja in sladkega korena, alantoin in pantenol.
43

islandski lišaj in močvirska lopatica
ne vsebuje alkohola
zmanjša občutek zategnjenosti
preprečuje vnetja in pordelost
navlaži in neguje

12,00 €

●
●
●
●
●

50 ml /

MAN

Balzam po britju divji kostanj

Posebna vlažilno negovalna formula v trenutku pomiri
kožo, zmanjša nastanek vnetja in pordelosti kože kot
tudi neprijeten občutek zategnjene kože po britju.
Koža je mehka na dotik in zdravega negovanega
videza.
Aktivne sestavine so izvleček močvirske lopatice,
islandskega lišaja, divjega kostanja, zelja, koruznega
škroba, betain, alantoin in pantenol.
Ne vsebuje alkohola.

44

z alojo in orehovim oljem
izredno vlažilna nega
lahko se uporablja po britju
rahlo potemni ten kože
navlaži in neguje

15,00 €

●
●
●
●
●

50 ml /

MAN

Vlažilna krema orehova lupina

Izredno vlažilna formula je prirejena za nego zelo
suhe in razdražene moške kože. Kombinacija sestavin
kožo izdatno dolgotrajno navlaži, pomiri in neguje.
Vsebuje gel aloje, orehovo olje, ki rahlo potemni ten
kože, oljčno, sojino, arašidovo olje in olje sončničnih
semen, β-karoten in pantenol.
45

sprosti in umiri
navlaži in neguje

Negovalna kremna kopel s prijetnim vonjem za
sprostitev telesa in duha je po napornem dnevu
idealna rešitev za umiritev pred spanjem.

200 ml /

BATH

●
●

11,00 €

Mandljeva kopel

Aktivne sestavine kopeli so mandljevo olje, vlažilna
rastlinska olja, izvleček ognjiča in vitamin E.
V kad z vodo primerne temperature dodajte nekaj
mililitrov kopeli in se razvajajte 15 do 20 min.

46

osvežitev za utrujene noge
mehča in gladi
zmanjša in preprečuje otekanje nog

200 ml /

FEET

●
●
●

13,00 €

Kopel za noge vrbovo lubje

Kopel iz vrbovega lubja očisti in osveži utrujene noge.
Kombinacija sestavin mehča in gladi suho in
razpokano kožo na stopalih. Vrbovo lubje deluje
protivnetno in razkuževalno, pomaga pri sklepnem in
mišičnem revmatizmu. Olje pomarančevca zmanjša
natečenost nog in zadrževanje vode v tkivih, alfa
hidroksi kisline nežno odluščijo odmrle celice,
navlažijo povrhnjico in poživijo celično obnovo.
47

osvežitev za utrujene noge
mehča in gladi
zmanjša in preprečuje otekanje nog

100 ml /

FEET

●
●
●

14,00 €

Krema za noge Lahkih nog naokrog

Intenzivna negovalna krema za noge, popravi in gladi
kožo, še posebej kožo nagnjeno k težavam.
Zaradi mikro srebra ima antibakterijski učinek.
Je bogata krema za nego nog z voskom mimoze,
karitejevim in kakavovim maslom ter oljem ognjiča in
jojobe, ki naredijo kožo na nogah gladko in prožno.
Zmerno količino kreme nanesite na čiste in suhe noge
in jo nežno vmasirajte
48

DNA zaščita
pomiri in zaščiti pred izgubo vlage
vodoodporen in primeren za vse tipe kože
100% ocean & animal & coral friendly

22,00 €

●
●
●
●

200 ml /

ALOE VERA SUN

Losjon za zaščito pred soncem ZF20

Izredno vlažilna in negovalna zaščita pred škodljivim
vplivom sončnih žarkov za obraz in telo.
Inovativna formula prepreči dolgoročne poškodbe
celic, staranje kože, pojav pigmentnih madežev in
zagotavlja DNA zaščito.
Kombinacija učinkovin rastlinskega izvora kožo
pomiri in zaščiti pred prostimi radikali in izgubo
vlage. Aktivne sestavine so gel aloe vera, tropska
kasija, olje sončničnih semen, vitamin E in pantenol.

49

●
●
●
●

veganske kapsule
izbrani cvetovi in listi
100% naravno pridelana industrijska
konoplja
kakovosten in nadzorovan postopek
pridelave
visoka vsebnost kanabinoidov (CBD, CBG)
izboljšanje psihofizičnega počutja
uporaba in pomoč pri različnih boleznih

33,00 €

●
●
●

Za dostop do ponudbe je potrebna registracija

60 kapsul /

HERBAFORCE

Konopljine kapsule

Vplivajo predvsem na receptorje v perifernem
živčnem sistemu. Snovi, ki jih vsebuje konopljina
smola, so lastne našemu telesu in se tam tudi
proizvajajo.
Tako naše telo s konopljo ne prejema tuje snovi,
ampak nekaj, kar naš organizem že dobro pozna.

50

●
●
●

za krepitev telesne zmogljivosti in
izboljšanje počutja,
pri izčrpanosti zaradi stresa, bolezni ali
večjih obremenitev,
za krepitev oslabelega srca,
zmanjšuje gubice, povrne koži elastičnost,
ohranja zdrave lase in nohte.

22,00 €

●

60 kapsul /

HERBAFORCE

Koencim Q10

Koencim Q10 je naravna snov, prisotna v vsaki živi
celici telesa, ki ga telo samo proizvaja.
Pretvarja hrano v energijo, na ta način, da jo lahko
telo najbolj optimalno uporabi.
51

preprečuje obrabo hrustanca
pomaga ohranjati zdrave sklepe
spodbuja nastanek hrustanca
izboljšuje gibljivost sklepov

18,00 €

●
●
●
●

60 kapsul /

HERBAFORCE

Glukozamin

Glukozamin je aminosladkor in je naravna substanca,
ki jo najdemo tako v naših telesnih tkivih kot tudi v
naravi. Igra pomembno vlogo pri nastanku in obnovi
hrustanca, pomaga ohranjati zdrave sklepe in druga
tkiva v organizmu, saj je sestavni del celičnih sten,
beljakovin na celični površini in strukturnih molekul,
ki držijo celico skupaj.
Skrbi tudi za lepe nohte, kožo in lase, saj izboljšuje
njihovo strukturo in trdnost.

52

pomaga pri prebavi,
izboljšuje imunski sistem,
odlična kot obkladek pri udarninah,
pomaga pri vnetih sklepih, …

15,00 €

●
●
●
●

100g /

HERBAFORCE

Švedska grenčica

Suha mešanica dolgo poznanih zdravilnih zelišč,
skrbno nabranih, posušenih in shranjenih za domačo
pripravo eliksirja za lajšanje mnogih težav in bolezni.
Poznate nabrati vsaj pol zelišč?
aloa ferox, cimet, koren angelike, koren kurkume, črni jesen, mira, koren
rabarbare, sena, jesenski žafran, kafra, manitol, teriak (semena janeža, cvetovi
lavande, kurkuma zedoarija, ingver, cimet, angelika, korenina perunike, koren
omana, smola mire, semena angelike, koren kolmeža, koren svišča, nageljnove
žbice, jesenšček, morska čebulica, koren baldrijana, seme kardamoma, skorja
kaskarilije).

53

uravnavanje številnih funkcij in procesov v
organizmu

8,00 €

●

Za dostop do ponudbe je potrebna registracija

40g /

HERBAFORCE

Konopljin čaj

iz posušenih listov industrijske konoplje.
Vsebuje številne naravno prisotne kanabinoide kot je
kanabidiol (CBD). Sama vsebnost kanabinoidov je
odvisna od sorte konoplje, zato je naš čaj izdelan iz
skrbno izbranih sort z najvišjo vsebnostjo CBD.
Okus in vonj precej spominjata na seno in ga lahko
mešate tudi z drugimi zelišči.

54

●
●
●
●

prispeva k normalni absorbciji, izrabi
kalcija in fosforja
ugodno vpliva pri delovanju mišic
ima vpliv na ohranjanje zdravih zob
zelo priporočljiv za delovanje imunskega
sistema
ima vlogo pri delitvi celic

22,00 €

●

60kapsul /

HERBAFORCE

D3boost

Vitamin D je pomemben pri gradnji imunskega
sistema in ima vlogo pri delitvi celic. Prispeva k
normalni absorbciji/uporabi kalcija in fosforja v
telesu, ohranjanju zdravih kosti in zob ter prispeva k
delovanju mišic.
55

●
●

●
●

pomagajo pri presnovi hrane in skrbijo za
gibanje črevesja (peristaltiko)
izboljšujejo splošno odpornost telesa
povečujejo raven energije in povečajo
sposobnost organizma, da iz hrane
učinkovito absorbira hranila
odpravljajo tudi neprijeten zadah
koristijo tudi kvaliteti kože in zmanjšujejo
možnost nastanka težav in nepravilnosti na
koži (mozolji)

26,00 €

●

60 kapsul /

HERBAFORCE

Imunobiotiki z inulinom

Imunobiotiki so mikrobiološke bakterije, ki so nujne
za delovanje črevesja.
56

visoka vsebnost CBD (5%)
100% varen in testiran izdelek
vsebina: 10 ml (200 – 240 kapljic)
CBD vsebnost: 5%
uporaba: 1-2 kapljici, 1-2 dnevno

29,00 €

●
●
●
●
●

Za dostop do ponudbe je potrebna registracija

10ml /

HERBAFORCE

CBD konopljine kapljice 5%

CBD konopljine kapljice so naraven in varen izdelek.
Služijo kot prehranski dodatek za lajšanje številnih
simptomov. Vsebujejo bogat izvleček kanabinoida
CBD iz industrijske konoplje in hladno stiskano
konopljino olje, ki vsebuje omega-3 in omega-6maščobne kisline ter je bogato z vitamini D, E in
B-kompleksom.

57

●
●
●
●
●
●

umirja anksioznost, pomaga pri depresiji in
kronični nespečnosti;
podpira delovanje ščitnice;
blaži simptome multiple skleroze;
preprečuje razvoj rakavih celic;
zmanjšuje raven holesterola;
blaži simptome in pomaga pri psoriazi;
…

69,00 €

●

Za dostop do ponudbe je potrebna registracija

5ml /

HERBAFORCE

CBD konopljina smola 16%

… pridelane iz industrijske konoplje imajo na
organizem zelo pozitivne učinke. So popolnoma
naravna učinkovina, ki lahko odpravlja nihanje
razpoloženja, blaži ali odpravlja bolečine različnih
izvorov, učinki pa so lahko vidni tudi pri odpravi
posledic različnih težav, saj sprostijo celotno telo.
58

HVALA!
Za informacije se lahko
obrnete na naše zastopnike oz.
kontaktirate preko e-pošte.
info@herbio.org
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