


V življenju nas vedno nekaj vleče 
naprej. Nekaj nezavednega nas vedno 
znova vodi v novi dan.

Ustvarjeni smo, da se družimo, delamo 
dobro in da živimo življenje, ki nam je 
bilo podarjeno.

Narava nam je dala v milijon letih 
njenega razvoja ogromno zakladnico 
znanja in rešitev. 

Povezava med naravo, zelišči in nami 
je obstajala vedno. Naše poslanstvo je 
igrivo in odgovorno odkrivanje sveta 
zelišč, njenih blagodejnih vplivov na 
nas in na naša telesa.

HERBIO blagovna znamka se je rodila sredi polj, travnikov 
in gozdov, v Naravi. Če razčlenimo:  ‘herb-’ kot zelišče, 
rastlina in ‘bios’ kot življenje.

Kakovostno življenje je neprecenljiva dobrina vsakega 
posameznika. Koža, naš največji organ, ob uporabi 
kozmetičnih izdelkov vpije sestavine in le te preidejo v naše 
telo. 

Herbio kupec ceni naravne in zeliščne sestavine ter mu je 
mar zase.

Spoštujemo naravo in cenimo njeno moč!
Herbio zeliščni izdelki so razviti in narejeni v Evropi.

Z ljubeznijo!



4801
KREMA KALEI/CREAM KALEI 
50 ml
Posebna krema z izvlečki alg in 
planktona za nego suhe in zelo 
občutljive kože. Kožo bogato 
navlaži, izboljša njeno prožnost 
in podpira naravno zaščitno 
funkcijo kože.

30 €

4804
OBNOVITVENA KREMA/
REGENERATING CREAM
50 ml
Posebna kombinacija zeliščnih 
sestavin in čebeljega voska za 
nego zelo suhe in hrapave kože. 
Učinkovine kožo pomirijo in 
postopno obnovijo.

28 €

4805
KREMA PUPA/CREAM PUPA
50 ml
Krema je primerna za nego 
izredno občutljive, tanke in 
rdeče kože z zaščitnim faktorjem 
ZF 10. Krema kožo intenzivno 
globinsko navlaži in enakomerno 
obarva, spodbudi obnovitveni 
proces in krepitev kože.

35 €

5501
HIDROLAT SIVKE/
LAVENDER HYDROLAT
100 ml
Hidrolat sivke je 
primeren za vse tipe 
kože. Je odličen tonik za 
neenakomerno obarvano ali rahlo aknasto kožo, 
za pomirjanje lasišča in kože po sončenju ali pikih 
insektov. Uporaben je tudi kot vodna osnova pri 
pripravi kozmetike.

12 €

NEGA ZELO OBČUTLJIVE KOŽE, KI JO BREMENIJO TEŽAVE SODOBNEGA ČASA.

VISION

“Odgovori na vsa 
vprašanja in tegobe, 
ki se skrivajo tam 

nekje zunaj in znotraj 
našega telesa.”



GRANDMA`S  SECRETS
NEGA IN BOLJŠE POČUTJE PO TRADICIONALNIH RECEPTURAH NAŠIH BABIC.

4008
KAMILIČNA KREMA/
CHAMOMILE CREAM
50 ml 
Večnamenska krema za vso družino je 
primerna za nego kože obraza in telesa. 
Pomiri suho kožo, jo bogato navlaži, 
zaščiti in zmanjša njeno občutljivost. 

15 €

4007
OGNJIČEVA KREMA/MARIGOLD CREAM
100 ml 
Vsestranska krema za vso družino. Zaradi kombinacije olja 
ognjiča, čajevca, sivke, ylang-ylanga je primerna za celodnevno 
nego kože obraza in telesa (po britju, sončenju ali kopanju). 

15 €

4001
ZELIŠČNA KREMA ZA ROKE/
HERBAL HAND CREAM
100 ml 
Krema s kompleksom zelišč je 
izredno hranljiva, lepo mazljiva 
in se hitro vpije. Kožo zaščiti 
pred izsušitvijo, mrazom in 
prezgodnjim staranjem. 

10 €

4002
ETIN EVKALIPTUSOVO MAZILO/
ETIN EUCALYPTUS OINTMENT
100 ml
Evkaliptusovo mazilo za izboljšanje počutja 
daje občutek ugodja, sprošča in pomirja.

17 €



4003
HLADILNI GEL Z ALOJO/ 
ALOE VERA COOLING GEL
100 ml
Gel takoj pomiri suho in občutljivo kožo po 
izpostavljenosti soncu, depilaciji ali pikih 
insektov. Kožo pomiri, ohladi in močno 
navlaži, zato se ji povrne zdrav in lep videz.

14 €
 

4004
SPROSTITVENI GEL/
RELAXING GEL
200 ml
Sprostitveni gel blagodejno deluje 
v primeru utrujenosti. Kožo 
hladi in osveži, zaradi vsebnosti 
eteričnih olj – evkaliptusa, brina, 
limonske trave in timijana – pa 
pomiri in sprosti.

17 €

4006
BRINJEVO MAZILO/JUNIPER OINTMENT 
100 ml 
Brinjevo mazilo s širokim razponom 
delovanja z olji brina, evkaliptusa, čajevca, 
jelke, bora in ognjiča, pozitivno  vpliva na 
vezno tkivo in obnovo kože. Primerno je 
tudi za nežno masažo. 

15 €

4005
GABEZOV GEL/COMFREY GEL
100 ml 
Gabezov gel pozitivno vpliva na 
sposobnost zunanje in globinske 
obnove kože. Poleg izvlečka 
korenine gabeza (alantoin) 
vsebuje tudi olje sivke, ognjiča in 
rožmarina, ki blagodejno delujejo 
na vezno tkivo. 

18 €

“Kdaj,
 če ne zdaj?”



HERBAL ENERGY
NEGA OBRAZA IN TELESA S POMOČJO MOČI RASTLINSKIH IZVLEČKOV ZA NEGO NORMALNE DO SUHE KOŽE.

1000
ČISTILNO MLEKO ZA OBRAZ GROZDNE PEŠKE/
CLEANSING FACE MILK GRAPE SEED
200 ml
Nežno čistilo z oljem grozdnih pešk in vlažilnim 
negovalnim kompleksom gela aloje temeljito 
odstrani nečistočo, sebum in ličila, ne da bi 
izsušilo kožo. 

11 €

1001
TONIK ZA OBRAZ BELI ČAJ/
CLEANSING FACE TONIC WHITE TEA
200 ml
Izjemen tonik z belim čajem in alojo takoj 
osveži, pomiri in izdatno navlaži kožo. Ima koži 
nevtralno pH vrednost in ne vsebuje alkohola. 

10 €

1002
DNEVNA KREMA ZA OBRAZ MELISA/
DAY FACE CREAM BALM MINT
50 ml
Dnevna nega z aktivnim vitaminskim 
kompleksom F, A, C, E, meliso in oljem 
grozdnih pešk. 

13 €

1003
OBNOVITVENA KREMA ZA OBRAZ 
ŽAFRANIKA/REGENERATING FACE 
CREAM SAFFLOWER
50 ml
Hranljiva nočna nega z oljem žafranike, 
kakavovim maslom in vitaminskim 
kompleksom F, A, C, E.

15 €

“Ni pomembno le, 
 kaj damo vase, 

ampak tudi, 
 kaj damo nase!”



1006
MEDENA MASKA/
HONEY MASK
50 ml
Dodatna nega z medom. 
Razkošje naravnih 
encimov, vitaminov in 
mineralov kožo izdatno 
navlaži in pomiri.

14 €

1007
MENTOLOVA MASKA/
MENTHOL MASK
50 ml
Izjemna vlažilna maska z 
bršljanom in bio hialuronsko 
kislino je prava eksplozija 
svežine, ki takoj izboljša 
prožnost in napetost kože. 

10 €

1501
GEL ZA PRHANJE IZ 7 ZELIŠČ/
7 HERBS SHOWER GEL
200 ml
Vsebuje kompleks 7 zelišč. 
Ima koži nevtralno pH 
vrednost. 

10 €

1502
LOSJON ZA TELO AVOKADO/
BODY LOTION AVOCADO
200 ml
Izredno hranljiva in vlažilna 
kremna tekstura z oljem 
avokada, izvlečki guarane in 
rdečih morskih alg.

12 €

1505
ŠAMPON ZA LASE IN TELO ALOJA/
BODY AND HAIR SHAMPOO
ALOE VERA
200 ml
Krepilni šampon za obnovo las in 
osvežitev celega telesa. 

9 €



3000
TONIK ZA OBRAZ  BOMBAŽNA SEMENA/
FACE TONIC COTTON SEED
200 ml
Tonik z izvlečkom ovsa in bombažnih 
semen hipoma pomiri, osveži in navlaži 
kožo. Obnavlja naravni pH kože in ne 
vsebuje alkohola. 

10 €

 
URAVNOTEŽENA NEGA OBRAZA IN TELESA ZA MEŠANO, MASTNO IN PROBLEMATIČNO KOŽO.

3001
ČISTILNI GEL ZA OBRAZ ISLANDSKI LIŠAJ/
FACIAL CLEANSING GEL ICELAND MOSS
200 ml
Čistilni gel z izvlečkom islandskega lišaja 
nežno, a temeljito očisti kožo in odpira 
zamašene pore. Deluje blago antiseptično, 
vendar kože ne draži in izsuši. 

12 €

3002
KREMA ZA OBRAZ  ISLANDSKI LIŠAJ/
FACE CREAM ICELAND MOSS
50 ml
Lahka emulzija je primerna za nego 
mastne in nečiste kože, nagnjene 
k nastanku aken. Koža se umiri in 
uravnovesi, struktura pa vidno izboljša. 

12 €

3003
KREMA ZA OBRAZ BRESKEV/
FACE CREAM PEACH
50 ml
Aktivna nega mešane kože s 
sadnim vonjem, ki naravno 
uravnoteži njeno delovanje, 
pospešuje regeneracijo in 
zmanjša občutljivost.

16 €

SKIN BALANCE

“Bodi zvest 
samemu sebi in 

pojdi svojo pot!”



3004
AHA SADNA MASKA/AHA FRUIT MASK
50 ml
Dodatna nega z dvojnim učinkom – 
nežen piling, ki odstrani odmrle celice 
kože, in – negovalni učinek, ki spodbudi 
regeneracijo kože, jo naredi prožno, 
mehko in voljno.

12 €

3400
VITAL ŠAMPON/VITAL SHAMPOO
200 ml
Šampon ima nežno recepturo, ki vsebuje 
izvleček limone in bombažnih semen, 
odpravlja odvečno maščobo na lasišču ter 
globinsko navlaži in okrepi zlasti tanke lase. 
Lasje postanejo močnejši, odpornejši in 
sijoči.  

10 €

3401
GEL ZA PRHANJE BOMBAŽNA SEMENA/
SHOWER GEL COTTON SEED
200 ml
Zelo blag gel za prhanje z izvlečkom 
bombažnih semen in islandskega lišaja. 
Kožo nežno očisti, pomiri in ji daje gladek 
občutek.

8 €

3402
LOSJON ZA TELO BOMBAŽNA SEMENA/
BODY LOTION COTTON SEED
200 ml
Losjon je lahka vlažilna emulzija, 
primerna tudi za nego zelo občutljive 
kože. Delovanje kože se uravnoteži in 
njena občutljivost zmanjša.

12 €



MAN
NEGA OBRAZA IN TELESA RAZVITA ZA MOŠKO KOŽO.

2402
LOSJON ZA TELO SLADKI KOREN/
BODY LOTION LICORICE ROOT
200 ml
Izredno vlažilna emulzija z 
izvlečkom sladkega korena, 
avokadovega in oljčnega olja za 
nego suhe in občutljive moške 
kože.

12 €

2001
BALZAM PO BRITJU DIVJI KOSTANJ/
AFTER SHAVE BALM WILD 
CHESTNUT
50 ml
Intenzivna vlažilno negovalna 
formula v trenutku pomiri kožo in 
odvzame neprijeten občutek napete 
kože po britju.

12 €

2002
VLAŽILNA KREMA OREHOVA 
LUPINA/MOISTURISING CREAM 
WALNUT PEEL
50 ml
Izredno vlažilna nega zelo suhe 
in občutljive moške kože. Gel 
aloje kožo pomiri, jo izdatno in 
dolgotrajno navlaži, orehovo olje 
in karotin pa rahlo potemnita 
njen ten.

15 €

2401
ŠAMPON ZA LASE IN TELO ZELENI ČAJ/
BODY AND HAIR SHAMPOO GREEN TEE
200 ml
Edinstvena formula z zelenim čajem 
kožo pomiri in osveži, lasem vrne lesk in 
volumen ter učinkovito zavira nastanek 
prhljaja. Primerna je za vsakodnevno 
nego. 

9 €

“Znati se moramo 
kdaj ustaviti, 
 zato da bomo  

sposobni iti naprej.”



BATH

NEGA, RAZVAJANJE IN SPROŠČANJE TELESA TER DUHA.

3800
KOSTANJEVA KOPEL/CHESTNUT BATH
200 ml
Kostanjeva kopel izboljša prekrvavitev in poživilja. 
Odlično neguje kožo, ki bo po kopeli svilnata, mehka 
in prijetna na dotik.

11 €

3801
MANDLJEVA KOPEL/
ALMOND BATH
200 ml
Kopel z mandljevim oljem 
in izvlečkom ognjiča za 
sprostitev po napornem 
dnevu in prijetno umiritev 
pred spanjem.

11 €

3802
OLJNI PILING Z MORSKO SOLJO/ 
EXFOLIATING OIL WITH SEA SALT
100 ml
Oljni piling s kristali morske soli učinkovito odstrani 
odmrle celice in pospeši prekrvavitev. Zaradi 
jojobinega olja in izvlečka morskega koprca je koža 
po uporabi svilnata, mehka in zdravega videza. 

16 €

1900
KOPEL ZA NOGE
VRBOVO LUBJE/
FOOT BATH WILLOW BARK
200 ml
Kopel iz vrbovega lubja mehča in gladi 
suho in razpokano kožo na stopalih ter 
osveži utrujene noge.

13 €
1901
KREMA ZA NOGE OGNJIČ/
FOOT CREAM MARIGOLD
100 ml
Negovalna ognjičeva 
krema za noge s kakavovim 
in karitejevim maslom 
ter voskom mimozovke 
je razkošna osvežitev za 
utrujene noge. Blagodejno 
vpliva na suho in razpokano 
kožo na stopalih ter 
ji povrne prožnost in 
mehkobo. 

12 €
1902
DEO GEL ZA NOGE ČAJEVEC/ 
FOOT DEO GEL TEA TREE
100 ml
Intenzivna nega za noge z oljem čajevca, jelke in 
mentolom osveži ter preprečuje močno potenje 
in razvoj bakterij, ki povzročajo neprijeten vonj.  
 
14 €

FEET



HERBIO COLORS
NEGA VSEH VRST KOŽE S ŠIROKIM RAZPONOM UPORABE. OLJA, MASLA, DIŠAVE IN ŠE KAJ.

1503
ZELIŠČNO VITAMINSKO OLJE/
HERBAL VITAMIN OIL
200 ml
Negovalno olje je primerno za nego telesa, 
obraza in las. Zaradi skrbno izbranih sestavin 
deluje pomlajevalno, saj kožo bogato vlaži, 
neguje, jo intenzivno obnavlja in preprečuje 
izgubo vlage.

15 €

4802
GEL ZA OBLIKOVANJE 
POSTAVE/BODY FORMING 
GEL
100 ml
Gel pomaga pri izboljšanju 
videza kože in oblikovanju 
postave. Vsebuje izvlečke 
guarane, paragvajskega 
čaja in zelene kave, ki 
pospešujejo prekrvavitev, 
koži vračajo zdrav videz 
gladke, napete in prožne 
kože.

15 €

4803
KARITEJEVO MASLO/SHEA BUTTER
100 ml
Primerno je za vse vrste kože, idealno pa za 
nego suhe in zrele kože. Prodira globoko v 
kožo, jo obnavlja, izdatno vlaži ter ji vrača 
prožnost. Blagodejno deluje tudi pri drugih 
težavah s kožo.  

13 €

4406
POTEMNITVENO OLJE/
DARKENING OIL
30 ml
Hipna naravna porjavelost 
kože na rastlinski osnovi. 
Kombinacija olja jojobe, 

oljke, žafranike in zelenih orehovih 
lupin nudi koži dnevno zaščito in rahlo 
porjavelost. 

12 €

5101
JOJOBINO OLJE/JOJOBA OIL
100 ml
Jojobino olje je primerno 
za nego vseh tipov kože 
– predvsem za aknasto in 
rdečo kožo po britju – ter 
je odlično tudi za nego las 
in lasišča. Ima nizki zaščitni 
faktor in se hitro vpija. Kot 

antioksidant ščiti kožo pred prostimi radikali in 
deluje proti staranju kože. Redna uporaba olja 
povečuje prožnost in gladkost kože. 

20 €



5000
NA ZDRAVJE! KAPLJICE/ 
CHEERS! DROPS
30 ml
Zeliščne kapljice za pripravo 
blagodejnih napitkov z eteričnimi 
olji - evkaliptusa, cimeta, bora, 
sivke, timijana, melise, nageljnovih 
žbic, poprove mete, komarčka, 
janeža. 

12 €

5102
MANDLJEVO OLJE/ALMOND OIL
100 ml
Mandljevo olje je primerno za vse tipe 
kože. Pomirja suho in problematično 
kožo, blagodejno deluje pri raznih 

težavah in spodbuja lastno 
obnavljanje kože. Primerno 
je tudi za nego las, kot 
masažno olje ali pa kot 
osnova v aromaterapiji.

11 €

5104
ŠENTJANŽEVO OLJE/ 
ST. JOHN’S WORT OIL
100 ml
Šentjanževo olje s širokim 
razponom delovanja je primerno 

za vse tipe kože, tako za nego in regeneracijo kože kot 
tudi za masažo ali aromaterapijo.

12 €

5555
DIŠAVA ZA DOM SVEŽINA/
HOME FRAGRANCE FRESH
100 ml
Naravni razpršilec za prostor 
z osvežilnim vonjem za dobro 
počutje in razpoloženje. 
Izbrana kombinacija naravnih 
eteričnih olj, brez škodljivih 
snovi in okolju škodljivih 
potisnih plinov.

14 €

5556
DIŠAVA ZA DOM BREZ STRESA/
HOME FRAGRANCE WITHOUT STRESS
100 ml
Naravni razpršilec za prostor s pomirjevalnim 
vonjem blagodejno učinkuje na telo in duha. 
Izbrana kombinacija naravnih eteričnih olj, 
brez škodljivih snovi in okolju škodljivih 
potisnih plinov. 
 
14 €



ALOE VERA SUN
ZAŠČITA PRED SONCEM, MRAZOM IN VETROM TER NEGA PO SONČENJU.

4400
LOSJON ZA ZAŠČITO PRED SONCEM ZF 20/
SUN BODY LOTION SPF 20
200 ml
Izredno vlažilna in negovalna zaščita pred 
škodljivim vplivom sončnih žarkov za obraz in 
telo. Rastlinski flavonoid iz tropske kasije na 
naravni način ščiti pred škodljivimi UV-žarki 
ter obenem krepi samozaščito kože in podpira 
njeno regeneracijo.

22 €

4404
BALZAM PO SONČENJU/
AFTER SUN BODY BALM
200 ml
Lahek, vlažilni balzam z gelom aloje ohladi in 
pomiri kožo po izpostavljenosti soncu. Kožo 
intenzivno navlaži in ji povrne občutek ugodja.

14 €

4402
KREMA ZA ZAŠČITO PRED SONCEM ZF 20/
SUN BODY CREAM SPF 20
100 ml
Izredno vlažilna in negovalna zaščita pred 
škodljivim vplivom sončnih žarkov za obraz in 
telo. Izvrstna kombinacija učinkovin, izvlečkov 
tropske kasije in aloje, UV-filtrov in pantenola 
ščiti kožo pred prostimi radikali, izgubo vlage 
in prezgodnjim staranjem kože. Krema je 
vodoodporna in primerna za vse tipe kože. 

18 €

“Sonce,
 zrak, 

narava, 
 to je družba 

 prava!”



ATTRACTION  SELECTION
NEGA TELESA IN DUHA S POUDARKOM NA POMLAJEVALNEM UČINKU

IN Z ENERGIJO VILINSKIH SIMBOLOV.

1005
OBNOVITVENA KREMA ZA OBRAZ AVOKADO/
REGENERATING FACE CREAM AVOCADO
50 ml
Krema je intenzivna nega suhe, zrele in utrujene kože. 
Inovativna formula z gelom aloje, s koncentratom aktivnih 
sestavin iz avokadovega olja ter vitaminoma A in E izdatno 
neguje in zmanjšuje vplive vsakodnevnega stresa na kožo. 
Izbrane sestavine kožo negujejo globinsko, zato je bolj 
čvrsta in prožna, gubice pa manj vidne. 

25 €

5502

HIDROLAT VRTNICE/
ROSE HYDROLAT
100 ml
Hidrolat vrtnice je odličen za 
čiščenje in tonificiranje kože, zlasti 
nego zrele in občutljive kože ter 
za nego in krepitev las. Uporaben 
je tudi kot osvežilec prostora ali 
kot vodna osnova pri pripravi 
kozmetike. 

12 €

1504
KREMA ZA VRAT IN 
DEKOLTE/NECK AND 
DECOLLETE CREAM
100 ml
Krema predstavlja skrbno 
izbrano kombinacijo 
sestavin, ki delujejo 
regenerativno in 
pomlajevalno. Kožo 
gladijo in obnavljajo, 
odpravljajo nepravilnosti 
ter ji vračajo svež in 
mladosten videz.

22 €

5103
ARGANOVO OLJE/
ARGAN OIL
100 ml
Arganovo olje je 
primerno za vse tipe 
kože, predvsem za 
nego zelo občutljive in 
utrujene kože. Izboljša 
njeno strukturo, jo 
obnovi in varuje pred 
škodljivimi radikali 

iz okolja. Lastnosti arganovega 
olja zavirajo tudi staranje kože in 
nastajanje gubic.  

20 €

1004
DNEVNA KREMA ZA OBRAZ PŠENIČNI KALČKI/
DAY FACE CREAM WHEAT GERM
50 ml
Krema za dnevno nego zahtevne, zrele in utrujene 
kože. Formula, ki vsebuje olje pšeničnih kalčkov, 
izvleček pšeničnih otrobov, karitejevo maslo, 
vitamina A in C, koži nudi celostno nego in zaščito. 
Kožo ščiti pred izgubo vlage, upočasni proces 
staranja ter jo ohranja vitalno in zdravo.

24 €  Prebuditev
Mladost

Privlačnost Nežnost

Lepota



ŽIVLJENJE Z ZELIŠČI ZA BOLJŠI VSAKDAN. NEGA ZA DUŠO IN TELO. KER JE ZDRAVJE NAŠA OSEBNA DOBRINA.

Pojdimo ven na zrak, v naravo 
in nahranimo dušo in telo.

Herbio Int d.o.o. 
Jadranska cesta 27
2000 MARIBOR
info@herbio.si

www.herbio.si

SPOZNAJTE NAS BOLJE

D
esign by w

w
w.creatrix.si

INOVATIVNA ZELIŠČNA KOZMETIKA 

S SOCIALNIM ČUTOM

OKOLJU PRIJAZNO

NARAVNO ZELIŠČNO 

 ČISTO PREPROSTO

Feel better 
  Live better

Narava je polna
 zelišč in zdravilnih rožic.
 Izkoristimo to bogastvo.


