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HERBIO PRIROČNIK 

ZA USPEŠNEJŠO PRODAJO IZDELKOV BLAGOVNE ZNAMKE HERBIO 

 

Dragi sodelavec družine Herbio, 

uspeh v direktni prodaji je v veliki meri odvisen od našega nastopa in prvega vtisa, ki ga bomo pustili pri 

stranki. Zato je izredno pomembna priprava na prodajni razgovor ali predstavitev izdelkov. 

Vsi si želimo, da se vsaka predstavitev izdelkov zaključi s prodajo. Pa vendar to ni vedno merilo, kako uspešni 

smo bili. Z željo, da vam pomagamo pri predpripravi, ki je povezana s poznavanjem prodajnega programa 

ali ponudbe izdelkov Herbio, smo vam pripravili priročnik, ki je pred vami. 

V priročnik smo zajeli področja, za katera menimo, da so ključna za izpeljavo uspešne predstavitve izdelkov: 

- predstavitev blagovne znamke Herbio in njenih posebnosti, 

- predstavitev vseh linij in izdelkov znotraj posamezne linije z navedbo: 

o opis izdelka, komu je namenjen, kako deluje 

o pravilna uporaba izdelka 

o sestavine v posameznem izdelku in njihovih opisi  

- nekaj nasvetov glede poteka prodajnega pogovora ali predstavitve izdelkov. 

 

Priročnik bomo sproti in po potrebi dopolnjevali. Ker verjamemo v timski duh, so vaši predlogi in dopolnitve 

zlasti na področju praktične uporabe izdelkov in njihovih rezultatov več kot dobrodošli. 

 

Veliko uspeha in zabave pri prodaji izdelkov Herbio vam želimo. 

 

Vaš Herbio  
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ZGODBA HERBIO 

Herbio je blagovna znamka zeliščne kozmetike. 

Ime je HER – BIO ustreza filozofiji podjetja, ki stremi k ohranjanju vitalnosti z najboljšim iz narave. Ker je kakovostno 

življenje neprecenljiva dobrina vsakega posameznika, se poslužujemo mnogih znanj in skrivnosti o blagodejnih učinkih 

rastlin in zelišč, ki so jih razkrili naši predniki. Le-te pa kombiniramo s sodobnimi znanstvenimi dognanji in potrebami 

sodobnega človeka. Vsi izdelki blagovne znamke Herbio so razviti in proizvedeni v EU, z ljubeznijo. Spoštujemo naravo 

in cenimo njeno moč! 

Vrednote družine Herbio: 

(1) Herbio izdelki so prijazni do zdravja ljudi, živali in okolja. Izdelki so zasnovani na zeliščni osnovi. V izdelkih ni 

sestavin živalskega izvora, razen sestavin, ki jih proizvedejo živali same, kot je npr. med.  

Izdelki niso testirani na živalih. Poslužujemo se minimalne količine embalaže posameznega izdelka. Embalaža 

izdelkov Herbio je medicinska plastika, ki ne prehaja v vsebino in se lahko reciklira.  

(2) Razvijamo izdelke za nego in ohranjanje zdravja s sestavinami, ki blagodejno delujejo na kožo, lasišče in vitalne 

organe telesa. Izdelki so izredno blagi, učinki so dolgoročni. Kombinacija zeliščnih izvlečkov in ostalih sestavin 

na naraven način spodbujajo obrambo telesa proti zunanjim vplivom. 

(3) Poslovanje gradimo na spoštovanju, zaupanju in odkritosti. Naše vodilo je zadovoljstvo vseh, ki z nami 

sodelujejo. 

Poslanstvo družine Herbio: 

V sloganu Feel better – live better je zajeto bistvo poslanstva družine Herbio. Zato si bomo tudi v prihodnje 

prizadevali, da se izdelki Herbio dotaknejo in postanejo vsakodnevno uporabljeni v življenju čim večjega števila ljudi. 

Verjamemo, da če se dobro in zdravo počutimo, tudi živimo bolj kvalitetno življenje. 

Glavna prednost in korist naravno-zeliščne kozmetike 

Veliko ljudi je pozornih na to kaj dajo vase, malo kdo pa ve, da naše telo skozi kožo absorbira koristne snovi, 

vendar tudi neželene kemikalije, emulgatorje, belila in toksine, ki jih vsebuje običajna kozmetika.  Uporaba naravno – 

zeliščne kozmetike je pomembna predvsem zato, ker naravne snovi v kozmetičnih izdelkih pomagajo v koži 

vzpostaviti pravilno ravnovesje. Koža lahko tako nemoteno opravlja vse svoje funkcije.  Naravno-zeliščne kreme za 

nego obraza ali šamponi za lase spodbujajo kožo in lasišče, da sama delata, saj ne vsebujejo sintetičnih snovi, ki 

delujejo namesto njiju in ju postopoma polenijo. 

Če ste predhodno uporabljali kozmetične izdelke, ki vsebujejo veliko sintetičnih sestavin, so te delovale namesto kože, 

zato se lahko koža spremembi najprej upira ali ji tonus upade, in zato potrebuje približno dva tedna (lahko 

pa tudi do enega meseca), da se prilagodi in začne ob  spodbudi naravnih učinkovin delovati sama.  

Več podatkov na www.herbio.si. 

 

Kaj je kozmetični izdelek/proizvod? 

Kozmetični proizvod pomeni katerokoli snov ali zmes, namenjeno stiku z zunanjimi deli človeškega telesa (povrhnjico, 

lasiščem, nohti, ustnicami ali zunanjimi spolnimi organi) ali z zobmi in sluznico ustne votline zaradi izključno ali predvsem 

njihovega čiščenja, odišavljenja, spreminjanja njihovega videza, njihovega varovanja, ohranjanja v dobrem stanju ali 

korekcije telesnega vonja. 

PONUDBA HERBIO IZDELKOV 

http://www.herbio.si/
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IME IZDELKA 

 

KODA KOLIČINA (ml) CENA (EUR) 

 

GRANDMA'S SECRETS 
Za nego in boljše počutje po tradicionalnih recepturah naših babic. 
Zeliščna krema za roke 4001 100 10 

Etin evkaliptusovo mazilo 4002 100 17 

Sprostitveni gel 4004 200 17 

Gabezov gel 4005 100 18 

Brinjevo mazilo 4006 100 15 

Konopljina CBD krema 4009 50 20 

VISION 
Nega zelo občutljive kože, ki jo bremenijo težave sodobnega časa.  

Krema Kalei 4801 50 30 

Obnovitvena krema 4804 50 28 

Krema Pupa 4805 50 35 

Hidrolat Sivke    5501 100 12 

HERBAL ENERGY 
Nega obraza in telesa s pomočjo moči rastlinja za nego normalne do suhe kože.  

Čistilno mleko za obraz Grozdne peške 1000 200 11 

Tonik za obraz Beli čaj 1001 200  10 

Obnovitvena krema za obraz Žafranika 1003 50  15 

Dnevna krema za obraz Pšenični kalčki 1004 50 24 

Gel za prhanje iz 7 zelišč 1501 200  10 

Losjon za telo  Avokado 1502 200  12 

Šampon za lase in telo Aloja 1505 200  9 

SKIN BALANCE 
Uravnotežena nega obraza in telesa za mešano, mastno in problematično kožo.   

Tonik za obraz Bombažna semena 3000 200 10 

Čistilni gel za obraz Islandski lišaj 3001 200  12 

Krema za obraz Islandski lišaj 3002 50  12 

Krema za obraz Breskev  3003  50  16 

AHA sadna maska 3004 50  12 

Vital šampon 3400  200  10 

Gel za prhanje Bombažna semena 3401 200  8 

MAN 
Nega obraza in telesa razvita za moško kožo. 

Balzam po britju Divji kostanj 2001 50  12 

Vlažilna krema Orehova lupina 2002 50  15 

Šampon za lase in telo Zeleni čaj 2401 200  9 

Losjon za telo Sladki koren 2402 200  12 

BATH & FEET 
Nega, razvajanje in sproščanje telesa ter duha.  

Mandljeva kopel 3801 200  11 
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Oljni piling z morsko soljo 3802 100  16 

Kopel za noge Vrbovo lubje 1900  200  13 

Krema za noge Lahkih nog naokrog   1904 100  14 

ALOE VERA SUN 
Zaščita pred soncem, mrazom in vetrom ter nega po sončenju. 

Losjon za zaščito pred soncem ZF 20  4400 200  22 

Krema za zaščito pred soncem ZF 20  4402  100  18 

HERBIO COLORS 
Nega vseh vrst kože s širokim razponom uporabe. Olja, masla, dišave in še kaj. 

Karitejevo maslo 4803 100  13 

Potemnitveno olje 4406 30  12 

Mandljevo olje    5102 100  11 

Šentjanževo olje    5104 100  12 

Dišava za dom Svežina    5555 100  14 

Dišava za dom Brez stresa    5556 100  14 

HERBAFORCE 
Prehranska dopolnila  
Na  zdravje! Kapljice   5000 30  12 

Konopljine cbd kapljice 5001 10 29 

Konopljine kapsule 6000 60 kapsul 33 

Koencim Q10 6001 60 kapsul 22 

Glukozamin 6002 60 kapsul 18 

Švedska grenčica 6010 100g 15 

Konopljina cbd smola 6011 5 69 

Imunobiotiki z inulinom 6012 60 kapsul 26 

D3boost 6014 60 kapsul 22 

Konopljin čaj 8000 40g 8 
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OPISI IZDELKOV HERBIO 
 
 

1. LINIJA GRANDMA'S SECRETS 

 
 

ZELIŠČNA KREMA ZA ROKE  
kompleks 9 zdravilnih zelišč 
 

Hiter pregled 
 izredno hranljiva in negovalna 

 hitro se vpije  

 ne pušča mastnih sledi 

 

Več 

Krema je izredno hranljiva, lepo mazljiva in se hitro vpije. 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. 

Antioksidanti v kremi kožo na rokah učinkovito nahranijo in zaščitijo pred prostimi radikali. 
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.  

Krema je narejena po tradicionalni recepturi. 

 
Aktivne sestavine: 

brin – razkužuje, blaži vnetja in zožuje površinske krvne žilice. 
žajbelj – deluje antiseptično (proti mikrobom, glivicam in vnetjem), pospešuje celjenje ran, zoži pore in preprečuje 

prekomerno potenje. 

bezeg - utrjuje sluznico in krepi njeno odpornost proti okužbam. 
melisa - deluje protivnetno in adstringentno (zoži pore), koži vrača mehkobo, jo varuje pred razpokami in jo osveži. 

materina dušica - ima prijeten vonj, pospešuje prekrvavitev kože, ji vrača čvrstost in zdrav ten. 
timijan - pospešuje celjenje ran in zmanjšuje kožna vnetja. 

lipa - na kožo deluje pomirjajoče, jo mehča, zdravi manjša vnetja in druge pojavne oblike razdražene kože. 

kamilica - mehča in neguje kožo. 
rožmarin - deluje antiseptično, protivnetno in antioksidativno, zoži pore in poveča čvrstost kože. 

ognjičevo olje – kožo pomirja, pospešuje nastanek novih, zdravih celic kože in je primeren za nego občutljive kože in 
kože, nagnjene k alergijam. 

olje grozdnih pešk - je močan antioksidant, ki zavira nastajanje gub in preprečuje prezgodnje staranje kože; kožo 
izdatno navlaži in spodbuja njeno naravno regenerativno delovanje, prekrvavitev in krepitev celičnih sten. 

olje sončničnih semen – zaradi visoke vsebnosti vitamina E, preprečuje poškodbe kožnih celic, brazgotinjenje, 

zmanjšuje gube, izboljša zdrav videz kože; zaradi vsebnosti vitamina A, C in D, naravnih voskov, mineralov in fosfatidov 
krepi zaščitno plast kože, jo mehča in vlaži. 
sojino olje – intenzivno neguje utrujeno kožo, ji povrne zdrav sijaj in jo izdatno navlaži. 
alantoin – je izvleček korenine gabeza, ki spodbuja zdravljenje celic, celjenje in regeneracijo tkiva, izboljša naravno 

zaščitno plast kože, preprečuje draženje zaradi naravnega (mraz) in mehanskega stresa.  

pantenol – je oblika vitamina B5, ki vpliva na razvoj in obnavljanje kožnih celic, kožo odlično navlaži, pospešuje celjenje 
ran, blaži vneto in opečeno kožo ter pomirja srbečico. 

 
Uporaba:  

Kremo nanesite po potrebi in jo nežno vtrite. Primerna je tudi za nego suhega predela komolcev in obnohtne kožice. 
Hraniti na suhem in hladnem mestu. Samo za zunanjo uporabo. 

 

KODA IZDELKA: 4001 
Količina: 100 ml 
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ETIN Evkaliptusovo mazilo 
 
Hiter pregled 

 izboljša počutje pri prehladu 

 ublaži kašelj  

 odpre dihalne poti 

 sprošča 

 
Več 

Tradicionalno mazilo Etin temelji na zdravilnih lastnostih evkaliptusa, mentola in kafre. Sestavine v mazilu 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. 

 
Aktivne sestavine: 

olje evkaliptusa - pomaga proti kašlju in prehladu, deluje antiseptično, zmanjšuje mišično napetost, širi krvne žile, 

pospešuje cirkulacijo in celjenje ran, opeklin, ureznin; kožo učinkovito pomiri tudi v primeru pika insektov. 
olje jelke – ima osvežujoč in lesno-balzamičen vonj. Jelka pomaga pri izločanju sluzi in pri bronhialnih težavah. Odlično 

osveži prostor. 
olje španskega žajblja – se uporablja v aromaterapiji. Odlično za sproščanje živcev, stimulacijo… 

olje brina – deluje protivnetno, je antiseptik, blaži prehlade, pomaga pri revmatičnih bolečinah v sklepih in 

mišicah. Uporablja se ga za masaže bolečih mišic, za inhalacije pri prehladih, za kopeli, odišavljenje prostorov, v savni. 
olje timijana - ima aromatično sladek in močan zeliščni vonj. Olje timijana preprečuje okužbe, zlasti pri kroničnih 

okužbah dihal. Lajša težave, povezane s stresom, živčnostjo in nespečnostjo. Timijan za lajšanje revmatičnih bolečin, 

športnih poškodb, zvinov, udarnin in nategnjenih mišic. Zunanje pospešuje celjenje ran, zmanjšuje kožna vnetja. Blaži 
pike žuželk, pomaga tudi pri krastah, atletskem stopalu, glivičnih okužbah, garjah in ušeh. 

olje čajevca - (melalevka) ali tea tree je eno najbolj uporabljenih eteričnih olj v kozmetiki. Predvsem zaradi 
antibakterijskih in antimikotičnih (prodi glivicam) lastnosti.  

olje mete - ima svež, a oster ter močan značilen mentolni vonj. Olje mete poživlja, izboljšuje koncentracijo, odpira 

dihalne poti in pomaga pri glavobolu. 
Tradicionalni oster in zeliščen prepoznaven vonj. Deluje poživljajoče, krepi spomin in jasno razmišljanje.  

olje rožmarina - pomaga pri revmatičnih bolečinah in bolečinah zaradi pretirane telesne vadbe. 
olje bora - je zelo priljubljeno v aromaterapiji in v dišavah zaradi svojega svežega vonja in pozitivnega učinka na 

človekovo zdravje. 
olje melise - Melisa blaži notranji nemir. Pomaga pri prehladu in glivičnih okužbah.  

mentol – deluje hladilno, osvežujoče, antiseptično, protivnetno, pospešuje cirkulacijo in je blag anestetik. 

kafra - pomaga pri rdečici in opeklinah, deluje protivnetno, uporablja se tudi kot blag antiseptik in analgetik. 
 

 
Uporaba:  

Mazilo nanesite na boleče mesto oziroma mesto pika insekta. Pri prehladu ga namažite po vratu (zunanji del grla), 

tudi na predel prsnega koša in hrbta in ga nežno vtrite ter nekaj na senca. Za hitrejši učinek priporočamo, da si na ta 
del položite toplo segreto tkanino ali brisačo. Če gre za bolečino v ušesu, si majhno količino mazila nanesite na zunanji 

del ušesa kot tudi okoli uhlja. Pazite, da mazilo ne pride v stik z očmi ali sluznico. Hraniti na suhem in hladnem mestu. 
Samo za zunanjo uporabo. 

 
Opozorilo: Ni primerno za otroke do tretjega leta starosti. 

 

KODA IZDELKA: 4002 
Količina: 100 ml 
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SPROSTITVENI GEL 
za lajšanje bolečin, sprošča in osvežuje 
 
Hiter pregled 

 sprošča in osvežuje utrujene mišice in sklepe 

 otrdeli vrat, po dolgotrajnem sedenju, fizičnih naporih, športnih aktivnostih 

 proti stresu in utrujenosti, deluje aromaterapevtsko 

 

Več 
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. 
 

 

 
Aktivne sestavine: 

mentol – deluje hladilno, osvežujoče, antiseptično, protivnetno, pospešuje cirkulacijo in je blag anestetik. 
kafra – pomaga pri rdečici in opeklinah, deluje protivnetno, uporablja se tudi kot blag antiseptik in analgetik. 

eterično olje evkaliptusa – deluje antiseptično, zmanjšuje mišično napetost, širi krvne žile in pospešuje prekrvavitev; 
učinkovito pomiri razdraženo kožo. 

eterično olje brina – olje iz brinovih jagod razkužuje, blaži vnetja in bolečine v mišicah, zožuje površinske krvne žilice, 

izboljša prekrvavitev in pomaga pri motnjah povezanih s stresom. 
eterično olje limonske trave – blagodejno deluje v primeru poškodb pri športu, bolečih mišicah, veznem tkivu in 

sklepih. 
eterično olje timijana – je naravni konzervans, ki deluje izrazito antiseptično, krepi imunski sistem, blagodejno deluje 

proti stresu in utrujenosti mišic.  

 
Uporaba: 

Gel nanesite in vtrite na prizadete dele telesa, lahko večkrat dnevno. Priporočamo ga po telesnih aktivnostih ali kot gel 
za sprostitveno in protibolečinsko masažo. Gela ne uporabljati na odprtih ranah. Hraniti na suhem in hladnem mestu. 

Samo za zunanjo uporabo. 

 
Izdelek ne vsebuje konzervansov, barvil, parabenov in mineralnih olj. 

 
KODA IZDELKA: 4004 

Količina: 200 ml 
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GABEZOV GEL 
nega kože po poškodbah 
 
Hiter pregled 

 gladi in zmanjšuje videz brazgotin 

 lajša bolečine v otečenih sklepih 

 pomiri vnetja veznih tkiv 

 

 
Več 

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.  
Gel je narejen po tradicionalni recepturi. 

 

Aktivne sestavine: 
alantoin – je izvleček korenine gabeza, ki spodbuja zdravljenje celic, celjenje in regeneracijo tkiva, pospešeno obnovi 

kožo povrhnjice, blagodejno deluje pri poškodbah kot so rane, razjede, zmečkanine, zlomi, podplutbe, opekline. 
olje sivke – na kožo deluje pomirjajoče v primeru manjših ran, pikov žuželk, opeklin, pri luskavici, glivičnih vnetjih, 

dermatitisu; preprečuje nastanek in razvoj mikroorganizmov, spodbuja celično rast, zato deluje pomlajevalno.  
olje ognjiča - deluje protimikrobno, ščiti, neguje kožo ter pospešuje nastanek novih, zdravih celic kože v primeru vnetij 

kože in podkožja, udarnin, razjed, ran in oteklin. 

olje rožmarina - deluje antiseptično, protivnetno in antioksidativno, zoži pore in poveča čvrstost kože. 
 

Uporaba: 
Gel nanesite in vtrite na prizadeti del telesa, vsaj 3-krat na dan, po potrebi nanesite debelejši sloj kot oblogo. Ne 

uporabljati na odprtih ranah. Hraniti na suhem in hladnem mestu. Samo za zunanjo uporabo. 

 
Opozorilo: Ni primerno za otroke do tretjega leta starosti, doječe matere in nosečnice. 

 
Izdelek ne vsebuje parabenov in mineralnih olj. 

 

KODA IZDELKA: 4005 
Količina: 100 ml 
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BRINJEVO MAZILO 
za nego in masažo kože 

 

Hiter pregled 
 revmatične bolečine 

 išias, artritis 

 spodbuja izkašljevanje sluzi pri prehladu 

 

Več 
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.  
Mazilo je narejeno po tradicionalni recepturi.  

 
 

Aktivne sestavine: 
eterično olje brina - olje iz brinovih jagod razkužuje, blaži vnetja in bolečine v mišicah, zožuje površinske krvne žilice, 

izboljša prekrvavitev in pomaga pri motnjah povezanih s stresom. 

eterično olje evkaliptusa - deluje antiseptično, zmanjšuje mišično napetost, širi krvne žile in pospešuje prekrvavitev; 
učinkovito pomiri razdraženo kožo. 

olje čajevca - deluje razkuževalno, protibakterijsko, protivnetno, odpravlja nelagodje v mišicah in sklepih, bolezni 
luskavice, opekline, bradavice in razjede; pozitivno vpliva na regeneracijo poškodovane kože. 
olje bora - deluje kot antiseptik in razkužilo; izboljša prekrvavitev na mestu nanosa in zmanjša občutek bolečine. 

olje ognjiča - deluje protimikrobno, ščiti, neguje kožo ter pospešuje nastanek novih, zdravih celic kože v primeru vnetij 
kože in podkožja, udarnin, razjed, ran in oteklin. 

 
Uporaba: 

Za masažo bolečih, utrujenih mišic ter okorelih in artritičnih sklepov, masažo prsnega koša pri prehladu in nego 
razdražene kože. Mazilo nanesite in vtrite na čisto kožo prizadetega dela telesa. Pri ozeblinah ga nanesite v debelejšem 

sloju in pokrijte z bombažno tkanino – kot oblogo.  

Ne uporabljati na odprtih ranah. Hraniti na suhem in hladnem mestu. Samo za zunanjo uporabo. 
 

Opozorilo: Ni primerno za otroke do tretjega leta starosti. V redkih primerih lahko povzroča draženje kože. 
 

Izdelek ne vsebuje konzervansov, umetnih barvil, arom, parabenov in mineralnih olj. 

 
KODA IZDELKA: 4006 

Količina: 100 ml 
 

  



 
 

ZA INTERNO UPORABO 

 

KONOPLJINA CBD KREMA 
100% naravna nega kože 

 

 
 

Hiter pregled 

 Za vse tipe kože obraza in telesa,  

 za različne kožne težave. 

 
Več 

Konopljina CBD krema je popolnoma naravna krema, ki vsebuje do 12 % oljnega izvlečka industrijske konoplje z 

visoko vsebnostjo CBD (kanabidiola). CBD ima dokazane pozitivne vplive na različne kožne težave. Poleg oljnega 
izvlečka konoplje, kremo odlikujejo tudi vlažilci kože (fitoskvalan, alantoin, rastlinski glicerin, kokosovo maslo), snovi 

za pomiritev razdražene in vnete kože (bisabolol, cink) in antioksidanti (fitoskvalan, vitamin E). 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. 

 
Krema je brez parabenov, mineralnih olj, barvil, umetnih parfumov, sintetičnih kanabinoidov, konzervansov. 

 
 

Aktivne sestavine: 

oljni izvleček industrijske konoplje -   vsebuje kanabinoid CBD, ki koži pomaga ponovno vzpostaviti izgubljeno 
ravnovesje. Blagodejno deluje predvsem pri razdraženi koži. 

skvalen – antioksidant. 
 

Uporaba: Večkrat dnevno nežno vtrite manjšo količino kreme na prizadeto območje. 

 
 

KODA IZDELKA: 4009 
Količina: 50 ml 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ZA INTERNO UPORABO 

 

2. LINIJA VISION 

 
 

KREMA KALEI 
Nega razdražene kože nagnjene k alergijam, dermatitisom, ekcemom 
 

Hiter pregled 
 napredne učinkovine  

 obnovi in navlaži 

 izboljša čvrstost in prožnost 

 brez konzervansov 

 

Več 
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. Ima dolgotrajne pozitivne učinke proti 
staranju. Krema vsebuje izvlečke alge klorele in planktona, izvleček morskega koprca in brezinih listov, 

dermomembranske koncentrate rastlinskega izvora, olje sončničnih semen, karitejevo maslo ter vitamin E. 
 

Aktivne sestavine: 

izvleček alge klorela – intenzivno spodbuja tvorbo kolagena in elastina, kožo učvrsti in napne, saj je alga zelo bogata 
s proteini, večinoma aminokislinami, ki sestavljajo vlakna dermisa; kot antioksidant ščiti celice kože pred mnogimi 

vrstami formiranja prostih radikalov. 
izvleček planktona – spodbuja regeneracijo in hidratacijo kože, jo napne in poveča njeno prožnost, pozitivno in 

dolgotrajno zavira proces staranja kože, jo neguje in preprečuje nastanek gub. 

izvleček morskega koprca – oljnat izvleček je bogat z oljnimi kislinami in stimulira celično obnavljanje, povzroči 
odebelitev povrhnjice in preprečuje izgubo vlage. 

izvleček brezinih listov - deluje tudi kot antirevmatik, preprečuje nastanek razjed in pospešuje celjenje. 
dermomembranski koncentrat – vsebuje koži sorodne lipide rastlinskega izvora, ki krepijo naravno zaščitno funkcijo 

kože, zmanjšujejo njeno površinsko hrapavost in povečajo elastičnost in vlažnost kože. 
olje sončničnih semen - zmanjšuje obstoječe gubice, kožo mehča in vlaži, krepi zaščitno plast in na splošno izboljša 

njen zdrav videz; blagodejen učinek ima na kožo z ekcemi, vnetji, pordelostjo in razdraženo kožo. 

karitejevo maslo - deluje izredno vlažilno, pomaga pri kapilarni cirkulaciji, koži vrača elastičnost in prožnost, jo pomladi 
in naredi na otip bolj nežno; zaradi antibakterijskega učinka podpira tudi obnovo kožnih celic, blaži manjša vnetja na 

koži in pomaga pri zdravljenju brazgotin. 
vitamin E – kožo ščiti pred vplivi iz okolja in kot antioksidant zmanjšuje tvorbo škodljivih prostih radikalov, varuje 

celične membrane, preprečuje prezgodnje staranje celic in nastanek gub; prodira v globje plasti, kjer kožo navlaži, 

izboljša njeno prožnost in gladkost. 
 

Uporaba: 
Kremo vsako jutro in zvečer nanesite na očiščen in tonificiran predel obraza in vratu in jo nežno vmasirajte. Hraniti na 

suhem in hladnem mestu. Samo za zunanjo uporabo. 
 

Izdelek ne vsebuje parabenov in mineralnih olj. Je brez konzervansov, arom in emulgatorjev. 

 
KODA IZDELKA: 4801 

Količina: 50 ml 
 

  



 
 

ZA INTERNO UPORABO 

 

 

OBNOVITVENA KREMA 
Nega razdražene, poškodovane in občutljive kože 

 
Hiter pregled 

 pomiri in preprečuje draženje  

 navlaži in nahrani 

 izboljša čvrstost in elastičnost 

 ne vsebuje konzervansov 

 primerna tudi za otroke 

 
Več 

Posebna kombinacija izbranih sestavin 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. Primerna je tudi za otroke. 
 

Aktivne sestavine: 
izvleček korinde – deluje protivnetno in proti draženju kože, pomirja srbečo in zaradi alergij obremenjeno kožo.  

olje trpotčastega gadovca – deluje pomlajevalno, obnavlja kožo, gladi gubice, preprečuje in zavira proces staranja 

in spodbuja obnavljanje kože. 
olje sončničnih semen - zmanjšuje obstoječe gubice, kožo mehča in vlaži, krepi zaščitno plast in na splošno izboljša 

njen zdrav videz; blagodejen učinek ima na kožo z ekcemi, vnetji, pordelostjo in razdraženo kožo. 
čebelji vosek – je izredno hranljiva nega suhe in vnete kože, ki jo pomiri, pomaga okrepiti poškodovan hidrolipidni 

sloj, okrepi zaščitno funkcijo kože, ji povrne elastičnost in preskrbi z vlago; ima tudi antiseptični učinek, zato jo ščiti 

pred obolenji. 
lanolin – kožo zmehča in jo naredi bolj prožno, prodira globoko v kožo, kjer sprosti nase vezano vlago in jo globinsko, 

od znotraj navlaži; pospeši regeneracijo razpokane, suhe in zaradi vremenskih vplivov poškodovane kože. 
alantoin – je izvleček korenine gabeza, ki spodbuja zdravljenje celic, celjenje in regeneracijo tkiva, pospešeno obnovi 

kožo povrhnjice, blagodejno deluje pri poškodbah kot so rane, razjede, zmečkanine, zlomi, podplutbe, opekline. 
pantenol – je oblika vitamina B5, ki vpliva na razvoj in obnavljanje kožnih celic, kožo odlično navlaži, pospešuje celjenje 

ran, blaži vneto in opečeno kožo ter pomirja srbečico. 

 
Uporaba: 

Kremo vsako jutro in zvečer nanesite na očiščen in tonificiran predel obraza in vratu in jo nežno vmasirajte. Hraniti na 
suhem in hladnem mestu. Samo za zunanjo uporabo. 

 

Izdelek ne vsebuje konzervansov, parabenov in mineralnih olj. 
 

KODA IZDELKA: 4804 
Količina: 50 ml 

 

  



 
 

ZA INTERNO UPORABO 

 

KREMA PUPA 
Nega izredno občutljive, tanke in k rdečici nagnjene kože 

 

Hiter pregled 
 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 

 

 
Več 

Posebna dnevna nega občutljive kože z zaščito pred soncem SPF 10. Izvleček belega jesena vsebuje aktivne 

učinkovine eskulin, fraksin in vitamin B3: kapilare se okrepijo, pospešuje limfni pretok in s tem zmanjšanje oteklin in 
edemov, kožo globinsko okrepijo in pospešijo obnovitev, rdečine izzvenijo. Izvleček zelenega čaja (Camelia oleifera) 

deluje blago adstingentno in krepi kožo, oži pore in zmanjšuje mastnost kože. Zelenkast interferenčni pigment optično 
blaži rdečine. Izvleček morskih alg in planktona, bogat z vitamini in minerali, vitalizira in krepi kožo.  

Krema je primerna kot spremljajoča terapija pri rozacei in kuperozi. 
 

 

Aktivne sestavine: 
izvleček alge klorela – enocelične mikroalge je zelo znan vir vitaminov (A, B2, B12, C, D, E), mineralnih snovi, rudnin 

in aminokislin. Je antioksidant. Izvleček pomaga koži obdržati naravno ravnovesje, kožo hrani, vlaži, obnavlja in vitalizira. 
izvleček planktona – spodbuja regeneracijo in hidratacijo kože, jo napne in poveča njeno prožnost, pozitivno in 

dolgotrajno zavira proces staranja kože, jo neguje in preprečuje nastanek gub. 

izvleček lubja belega jesena - Izvleček lubja belega jesena vsebuje esculin in fraxin. Jesen raste povsod po Evropi 
(v hladnih predelih). V germanski mitologiji so ga imenovali 'drevo sveta' in je predstavljalo središče vesolja. Izvleček, 

ki ga pridobivajo iz mladih vejic, regulira mikrocirkulacijo in krepi kapilare. 
zeleni čaj (Camellia oleifera) pridobivajo iz iste rastline kot črni čaj, le da ga ne fermentirajo. Zaradi visoke vsebnosti 

tanina deluje izvleček adstringentno, protivnetno in krepi kožo. Je odličen lovilec radikalov. 
zeleni interferenčni pigment, zelena je komplementarna barva rdeči. Za nevtralizacijo rdečin. 

UV-A-filter ščiti pred dolgimi UV žarki, ki pospešujejo staranje kože. 

UV-B-filter varuje pred kratkimi UV žarki, ki povzročajo opekline. 
Tako UVA kot UVB žarki povzročajo fotostaranje in nastanek kožnega raka. 

pantenol (provitamin B5). Deluje proti rdečici in draženju kože ter blaži srbenje. Omogoča prodiranje aktivnih 
sestavin v globlje plasti kože in deluje vlažilno predvsem na razpokani in suhi koži. Z lahkoto prodre v kožo in lase, 

izboljša sposobnost zadrževanja vlažnosti. 

 
 

Uporaba:  
Uporabite zjutraj ali zvečer na očiščeni koži. Majhno količino kreme nežno vtrite v kožo obraza oziroma predele, kjer se 

je pojavila rdečica. Hraniti na suhem in hladnem mestu. Samo za zunanjo uporabo. 
 

Izdelek ne vsebuje konzervansov, dišav, emulgatorjev, parabenov in mineralnih olj. 

 
KODA IZDELKA: 4805 

Količina: 50 ml 

 

 

 

 

 

 



 
 

ZA INTERNO UPORABO 

 

HIDROLAT SIVKE 
Pršilo za nego vseh vrst kože 

 

Hiter pregled 

 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. 

 

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

 
Hidrolat sivke je odlično pršilo za kožo odraslih in otrok. Primeren je za vse tipe kože in se tradicionalno uporablja za 

nočno nego (pred spanjem naškropite na kožo). Uporablja se tudi kot tonik za občutljivo, barvno neenakomerno ali 

rahlo aknasto kožo in pri ostalih težavah s kožo.  Čisti in mehča kožo obraza in las.  
Uporaben je tudi kot nežen tonik za razdraženo lasišče.  

Hidrolat sivke se lahko uporablja tudi za čiščenje manjših ureznin, prask, površinskih poškodb in po sončenju, pikih 
insektov, britju, saj kožo učinkovito pomirja.  

Je odlično pršilo za obraz ali telo v vročih dneh, z njim pa lahko osvežimo tudi oblačila ali prostore. Lahko se tudi 

popršimo namesto parfuma.  S sivkino vodo si lajšamo glavobole, stres in izčrpanost duha (tudi za pomiritev otrok).  
 

Uporaba:  
Pred uporabo pretresite.  

Čiščenje obraza: Navlažite kos vate s hidrolatom in s krožnimi gibi očistite kožo obraza, po potrebi ponovite.  

Tonik ali pršilo za obraz: Razpršite na očiščeno kožo obraza. Pazite, da ne zaide v oči. Za osvežitev po potrebi 
ponovite večkrat na dan.  

Pršilo za telo in naravni dezodorant: Po kopanju razpršite na kožo po telesu. 
Nega las: Razpršite na sveže umite lase in vmasirajte. 

Kopel: Dodajte nekaj hidrolata v kopel in se prepustite blagodejnemu delovanju.  
Dišava za prostor: Razpršite v zrak, po posteljnini, oblazinjenemu pohištvu. 

 

 
 

Izdelek ne vsebuje konzervansov, dišav, emulgatorjev, parabenov in mineralnih olj. 
 

 

KODA IZDELKA: 5501 
Količina: 100 ml 

 

 

  



 
 

ZA INTERNO UPORABO 

 

 

3. LINIJA HERBAL ENERGY 
 

 

ČISTILNO MLEKO GROZDNE PEŠKE 
z oljem grozdnih pešk in alojo 

 
Hiter pregled 

 odstrani umazanijo in ličila 

 osveži in navlaži 

 ne draži kože 

 

Več 
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. Skrbno izbrane sestavine čistijo in odpirajo zamašene pore, 
temeljito odstranijo nečistočo, sebum in ličila. Spodbudijo prekrvavitev in regeneracijo kože, izboljšajo njeno strukturo 

in elastičnost in ohranijo naravni kislinski plašč kože. Po uporabi je koža mehka in voljna. Zaradi vsebnosti pantenola ne 

draži kože. 
 

Aktivne sestavine: 
olje grozdnih pešk - močan antioksidant, zavira nastajanje gub, preprečuje prezgodnje staranje kože; kožo izdatno 

navlaži, spodbuja njeno naravno regenerativno delovanje, prekrvavitev in krepi celične stene. 

gel aloje - globinsko navlaži in pomiri razdraženo kožo, pospešuje proces obnavljanja kože, celi poškodbe kot so 
ureznine, opekline, razjede ali vnetja; deluje tudi antibakterijsko, protivnetno, protivirusno in anestetično. 
vitamin A – zaradi retinojske kisline deluje pomlajevalno, izboljša strukturo kože, spodbuja nastanek kolagena in 
elastina, povrne tonus, pospeši regeneracijo, preprečuje nastanek gub in pojav starostne pigmentacije. 

vitamin E – kožo ščiti pred vplivi iz okolja in kot antioksidant zmanjšuje tvorbo škodljivih prostih radikalov, varuje 
celične membrane, preprečuje prezgodnje staranje celic in nastanek gub; prodira v globje plasti, kjer kožo navlaži, 

izboljša njeno prožnost in gladkost. 
pantenol – je oblika vitamina B5, ki vpliva na razvoj in obnavljanje kožnih celic, kožo odlično navlaži, pospešuje celjenje 
ran, blaži vneto in opečeno kožo ter pomirja srbečico. 

 
Uporaba: 

Zjutraj in zvečer nanesite na obraz in vrat ter s konicami prstov vmasirajte s krožnimi gibi. Dobro sperite s tekočo vodo 

ali uporabite navlažene čistilne blazinice. Po čiščenju priporočamo nanos zeliščnega tonika. Hraniti na suhem in hladnem 
mestu. Samo za zunanjo uporabo. 

 
Izdelek ne vsebuje parabenov in mineralnih olj. 

 
KODA IZDELKA:1000 

Količina: 200 ml 

 

  



 
 

ZA INTERNO UPORABO 

 

TONIK ZA OBRAZ BELI ČAJ 
z belim čajem in alojo 

 

Hiter pregled 
 ph nevtralen 

 brez alkohola 

 pomiri, osveži in navlaži 

 poživi in poveča odpornost 

 

Več 
Primeren je za nego normalne, suhe in občutljive kože. Skrbno izbrane sestavine v toniku kožo takoj osvežijo, pomirijo 

in jo izdatno navlažijo. Izvleček belega čaja, gel aloje in vitamin C so učinkovine, ki delujejo protivnetno in poživijo kožo. 

Povečajo njeno odpornost in vitalnost, saj spodbujajo nastajanje kolagena, gladijo gubice in preprečujejo nastajanje 
novih. Tonik je ph nevtralen in ne vsebuje alkohola. Zaradi vsebnosti pantenola ne draži kože. 

 
Aktivne sestavine: 

izvleček belega čaja – je izjemno aktiven antioksidant, ki zavira proces staranja kože in jo varuje pred zunanjimi 
stresnimi dejavniki. 

gel aloje - globinsko navlaži in pomiri razdraženo kožo, pospešuje proces obnavljanja kože, celi poškodbe kot so 

ureznine, opekline, razjede ali vnetja; deluje tudi antibakterijsko, protivnetno, protivirusno in anestetično. 
vitamin C – kožo poživi; pomemben je pri sintezi kolagena; ker deluje globinsko, od znotraj aktivno preprečuje 

nastajanje gubic in celovito izboljša teksturo in videz kože; kot antioksidant preprečuje nastanek škodljivih prostih 
radikalov, ki so glavni vzrok za poškodbe membran kožnih celic, nastanek in razvoj gub. 

pantenol – je oblika vitamina B5, ki vpliva na razvoj in obnavljanje kožnih celic, kožo odlično navlaži, pospešuje celjenje 

ran, blaži vneto in opečeno kožo ter pomirja srbečico. 
 

Uporaba: 
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. Hraniti na suhem in hladnem 
mestu. Samo za zunanjo uporabo. 

 

Izdelek ne vsebuje parabenov in mineralnih olj. 
 

KODA IZDELKA:1001 
Količina: 200 ml 

  



 
 

ZA INTERNO UPORABO 

 

 

DNEVNA KREMA IZ PŠENIČNIH KALČKOV 
izdatna nega zrele in utrujene kože 

 
Hiter pregled 

 upočasni prezgodnje staranje 

 izboljša prožnost kože 

 navlaži in preprečuje izgubo vlage 

 
Več 

Krema je priporočljiva zlasti za dnevno nego zahtevne zrele in utrujene kože. Skrbno izbrane sestavine kožo obnavljajo, 

mehčajo, vlažijo in jo naredijo bolj prožno. Pospešujejo prekrvavitev in zato izboljšajo njen videz. Čez dan ščitijo kožo 
pred izgubo vlage, upočasnijo proces staranja in ohranjajo kožo vitalno in zdravo. Formula vsebuje olje pšeničnih 

kalčkov, izvleček pšeničnih otrobov, karitejevo maslo, vitamina A in C.  
 

Aktivne sestavine: 
olje pšeničnih kalčkov – obnavlja kožne celice, gladi gubice, kožo bogato navlaži, jo zmehča in naredi zopet voljno 

in prožno; zaradi vsebnosti vitamina E deluje kot močan antioksidant, upočasni proces staranja in ohranja vitalnost in 

zdrav videz kože; pomaga pri simptomih dermatitisa in psoriaze (luskavica). 
izvleček pšeničnih otrobov – blagodejno neguje občutljivo kožo, krepi prožnost in čvrstost, vsebuje močne 

antioksidante, ki ščitijo kožo pred prostimi radikali in poškodbami celic, pomagajo zaščititi celične membrane, podpirajo 
imunski sistem in spodbujajo regeneracijo tkiva. 

karitejevo maslo - deluje izredno vlažilno, pomaga pri kapilarni cirkulaciji, koži vrača elastičnost in prožnost, jo pomladi 

in naredi na otip bolj nežno; zaradi antibakterijskega učinka podpira tudi obnovo kožnih celic, blaži manjša vnetja na 
koži in pomaga pri zdravljenju brazgotin. 

vitamin A – zaradi retinojske kisline deluje pomlajevalno, izboljša strukturo kože, spodbuja nastanek kolagena in 
elastina, povrne tonus, pospeši regeneracijo, preprečuje nastanek gub in pojav starostne pigmentacije. 

vitamin C – kožo poživi; pomemben je pri sintezi kolagena; ker deluje globinsko, od znotraj aktivno preprečuje 
nastajanje gubic in celovito izboljša teksturo in videz kože; kot antioksidant preprečuje nastanek škodljivih prostih 

radikalov, ki so glavni vzrok za poškodbe membran kožnih celic, nastanek in razvoj gub. 

 
Uporaba: 

Kremo vsako jutro nanesite na očiščen in tonificiran predel obraza in vratu in jo nežno vmasirajte. Hraniti na suhem in 
hladnem mestu. Samo za zunanjo uporabo. 

 

Izdelek ne vsebuje parabenov in mineralnih olj. 
 

KODA IZDELKA:1004 
Količina: 50 ml 

 

 

 

 

 

Vilinski ključ energije PREBUDITEV združuje voljo, moč in ohranjanje le-teh. Naj se vaša koža prebudi in 

ponovno zasije. 

 

 

 



 
 

ZA INTERNO UPORABO 

 

OBNOVITVENA KREMA ZA OBRAZ ŽAFRANIKA  
bogata krema z vitaminskim kompleksom F, A, C, E 

 

Hiter pregled 
 deluje pomlajevalno 

 izboljša čvrstost in prožnost 

 gladi obstoječe gubice 

 

Več 
Regenerativna krema je priporočljiva za nočno nego normalne, suhe in zelo suhe kože. 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. 

 
Aktivne sestavine: 

vitamin F – je antioksidant, ki kožo okrepi, poveča vitalnost povrhnjice, zmanjša in preprečuje izgubo vlage in zato 
izboljša njen videz in povrne mladosten izgled. 

vitamin A – zaradi retinojske kisline deluje pomlajevalno, izboljša strukturo kože, spodbuja nastanek kolagena in 

elastina, povrne tonus, pospeši regeneracijo, preprečuje nastanek gub in pojav starostne pigmentacije. 
vitamin C – kožo poživi; pomemben je pri sintezi kolagena; ker deluje globinsko, od znotraj aktivno preprečuje 

nastajanje gubic in celovito izboljša teksturo in videz kože; kot antioksidant preprečuje nastanek škodljivih prostih 
radikalov, ki so glavni vzrok za poškodbe membran kožnih celic, nastanek in razvoj gub. 

vitamin E – kožo ščiti pred vplivi iz okolja in kot antioksidant zmanjšuje tvorbo škodljivih prostih radikalov, varuje 

celične membrane, preprečuje prezgodnje staranje celic in nastanek gub; prodira v globje plasti, kjer kožo navlaži, 
izboljša njeno prožnost in gladkost 

kakavovo maslo – krepi obrambno sposobnost kože, spodbuja regeneracijo, kožo dodatno navlaži, preprečuje izgubo 
vlage in prezgodnje staranje, ohranja njeno prožnost in ji povrne mehkobo.  

olje žafranike – zaradi vsebnosti nenasičenih maščobnih kislin omega 3,6 in 9 kožo pomiri, zmanjšuje vnetja, jo zgladi, 
učvrsti in nahrani.  

avokadovo olje – je bogato z vitamini in minerali, ki kožo nahranijo, osvežijo, ji povrnejo zdrav in sijoč videz; kožo 

obnavlja, vlaži in mehča, hkrati pa jo ščiti pred izgubo vlage in vremenskimi vplivi; pomaga pri tvorbi kolagena in 
vitamina D. 

olje sončničnih semen - zmanjšuje obstoječe gubice, kožo mehča in vlaži, krepi zaščitno plast in na splošno izboljša 
njen zdrav videz; blagodejen učinek ima na kožo z ekcemi, vnetji, pordelostjo in razdraženo kožo. 

 

Uporaba: 
Kremo vsak večer pred spanjem nanesite na očiščen in tonificiran predel obraza in vratu in jo nežno vmasirajte. Zlasti 

v zimskem času je primerna tudi za dnevno nego zelo suhe kože. Hraniti na suhem in hladnem mestu. Samo za zunanjo 
uporabo. 

 

KODA IZDELKA:1003 
Količina: 50 ml 

  



 
 

ZA INTERNO UPORABO 

 

 

GEL ZA PRHANJE IZ 7 ZELIŠČ 
Nežna jutranja svežina  

 
Hiter pregled 

 ph nevtralen gel 

 ne izsuši kože 

 primeren tudi za intimno nego 

 
Več 

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. 

 
Aktivne sestavine: 

kamilica - mehča in neguje kožo. 
rman – deluje protivnetno, izboljša prekrvavitev ven in utrjuje vene pri krčnih žilah. 

breza - deluje antiseptično in antibakterijsko, preprečuje vnetja, zdravi poškodbe kože, uravnava celično presnovo, krči 

žilice in tkivo. 
njivska preslica - lajša težave povezane s krčnimi žilami in popokanimi kapilarami. 

žajbelj – deluje antiseptično (proti mikrobom, glivicam in vnetjem), pospešuje celjenje ran, zoži pore in preprečuje 
prekomerno potenje. 

rožmarin - deluje antiseptično, protivnetno in antioksidativno, zoži pore in poveča čvrstost kože. 

lipovo cvetje - na kožo deluje pomirjajoče, jo mehča, zdravi manjša vnetja in druge pojavne oblike razdražene kože. 
pantenol – je oblika vitamina B5, ki vpliva na razvoj in obnavljanje kožnih celic, kožo odlično navlaži, pospešuje celjenje 

ran, blaži vneto in opečeno kožo ter pomirja srbečico. 
 

Uporaba: 
Manjšo količino gela nanesite na telo, tako da se gel speni, nato pa ga sperite z vodo. Hraniti na suhem in hladnem 

mestu. Samo za zunanjo uporabo. 

 
KODA IZDELKA: 1501 

Količina: 200 ml 

  



 
 

ZA INTERNO UPORABO 

 

 

LOSJON ZA TELO AVOKADO 
Intenzivna nega suhe kože 

 
Hiter pregled 

 hitro se vpije in ne pušča sledi 

 intenzivna vlažilna nega  

 krepi naravno regeneracijo kože 

 
Več 

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

prodira globoko v kožo in jo zato temeljito navlaži in nahrani. 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. Učinek je viden 

takoj po nanosu, saj koža postane volja, mehka in zdravega videza. Ostale aktivne sestavine so oljčno olje, olje 
sončničnih semen, mlečna kislina, čebelji vosek, izvleček guarane, rdečih morskih alg, korena rastline konjak, sečnino 

in alantoin.  
 

Aktivne sestavine: 

avokadovo olje – je bogato z vitamini in minerali, ki kožo nahranijo, osvežijo, ji povrnejo zdrav in sijoč videz; kožo 
obnavlja, vlaži in mehča, hkrati pa jo ščiti pred izgubo vlage in vremenskimi vplivi; pomaga pri tvorbi kolagena in 

vitamina D. 
oljčno olje – deluje pomirjevalno, blažilno, mehčalno in kožo izdatno navlaži, izboljša njeno prekrvavitev in deluje 

protivnetno. 

olje sončničnih semen - zmanjšuje obstoječe gubice, kožo mehča in vlaži, krepi zaščitno plast in na splošno izboljša 
njen zdrav videz; blagodejen učinek ima na kožo z ekcemi, vnetji, pordelostjo in razdraženo kožo. 

mlečna kislina – je vrsta AHA kisline, vpliva na pomlajevanje kože, ublaži videz kožnih gubic, saj v globljih plasteh 
stimulira sintezo kolagena. 

čebelji vosek – je izredno hranljiva nega suhe in vnete kože, ki jo pomiri, pomaga okrepiti poškodovan hidrolipidni 
sloj, okrepi zaščitno funkcijo kože, ji povrne elastičnost in preskrbi z vlago; ima tudi antiseptični učinek, zato jo ščiti 

pred obolenji. 

izvleček guarane - pospešuje mikrocirkulacijo in limfni obtok; odvaja odvečne snovi iz telesa in raztaplja maščobo v 
koži. 

izvleček rdečih morskih alg - aktivira celični metabolizem, obnavlja mineralno ravnotežje, kožo intenzivno globinsko 
navlaži in okrepi ožilje. 

izvleček korena rastline konjak - na kožo deluje mehčalno, zato je bolj gladka, pomlajena in se hitreje obnavlja; 

primeren je zlasti za nego občutljive kože.  
sečnina – ima izjemno sposobnost vlaženja kože, deluje protimikrobno, mehča kožo in pomaga pri ohranjanju primerne 

kislosti povrhnjice; pomiri srbečo razdraženo kožo, zato je pogosta aktivna sestavina izdelkov za nego izsušene, starajoče 
se ali občutljive kože nagnjene k motnjam kot so nevrodermitis, psoriaza ali različni ekcemi. 

alantoin – je izvleček korenine gabeza, ki spodbuja zdravljenje celic, celjenje in regeneracijo tkiva, pospešeno obnovi 

kožo povrhnjice, blagodejno deluje pri poškodbah kot so rane, razjede, zmečkanine, zlomi, podplutbe, opekline. 
 

Uporaba:  
Balzam po prhanju ali kopanju nežno vmasirajte po celem telesu. Hraniti na suhem in hladnem mestu. Samo za 

zunanjo uporabo. 
 

 

Izdelek ne vsebuje parabenov in mineralnih olj. 
 

KODA IZDELKA: 1502 
Količina: 200 ml 

  



 
 

ZA INTERNO UPORABO 

 

 

ŠAMPON ZA LASE IN TELO ALOJA 
Nega poškodovanih las in razdraženega lasišča 

 
Hiter pregled 

 krepi poškodovane lase 

 intenzivna vlažilna nega  

 povrne volumen 

 
Več 

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. Šampon je zelo nežen in zato primeren tudi 
za nego razdražene kože in lasišča. 

 
Aktivne sestavine: 

gel aloje - globinsko navlaži in pomiri razdraženo kožo, pospešuje proces obnavljanja kože, celi poškodbe kot so 

ureznine, opekline, razjede ali vnetja; deluje tudi antibakterijsko, protivnetno, protivirusno in anestetično. 
olje kamilice - sprošča mišično napetost, odpravlja stres in nespečnost. 

pantenol – je oblika vitamina B5, ki vpliva na razvoj in obnavljanje kožnih celic, kožo odlično navlaži, pospešuje celjenje 
ran, blaži vneto in opečeno kožo ter pomirja srbečico. 

rastlinski vlažilci – zeliščna kombinacija, ki ublaži občutek suhega lasišča, preprečuje srbenje in luščenje kože. 

 
Uporaba:  

Šampon nanesite na mokro lasišče in ga vmasirajte v lasišče. Sperite z vodo. Dokler je lasišče umazano, ne bo veliko 
pene, zato dodaten nanos izdelka ni potreben. Postopek ponavljajte, dokler ne dosežete želenega penjenja. 

Priporočamo dvakratno šamponiranje, če so lasje zelo umazani, trikratno. Zaradi hranilnega učinka lahko zadnjo peno 
za nekaj minut pustite delovati na laseh. Dobro sperite. Hraniti na suhem in hladnem mestu. Samo za zunanjo 

uporabo. 

 
Izdelek ne vsebuje parabenov in mineralnih olj. 

 
KODA IZDELKA: 1505 

Količina: 200 ml 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 



 
 

ZA INTERNO UPORABO 

 

4. LINIJA SKIN BALANCE 

 

 
ČISTILNI GEL ZA OBRAZ ISLANDSKI LIŠAJ 
z izvlečkom islandskega lišaja 
 

Hiter pregled 
 odstrani umazanijo in ličila 

 osveži in navlaži 

 kože ne izsuši 

 

Več 

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. 
 

Aktivne sestavine: 
izvleček islandskega lišaja – zaradi vsebnosti usninske kisline, deluje antimikrobno, zaradi lišajne kisline pa tudi 

antibiotično, kar pomaga hitreje celiti rane ter akne in celo ture na koži. 

arginin  – pomaga pri celjenju ran, celični delitvi in delovanju imunskega sistema. 
pantenol – je oblika vitamina B5, ki vpliva na razvoj in obnavljanje kožnih celic, kožo odlično navlaži, pospešuje celjenje 

ran, blaži vneto in opečeno kožo ter pomirja srbečico. 
 

Uporaba:  

Čistilni gel uporabite zjutraj in zvečer. Z nežnimi gibi ga vmasirajte na vlažno kožo obraza in vratu in ga dobro sperite s 
toplo vodo. Po čiščenju priporočamo nanos blagega zeliščnega tonika. Hraniti na suhem in hladnem mestu. Samo za 

zunanjo uporabo. 
 

Izdelek ne vsebuje parabenov in mineralnih olj. 

 
KODA IZDELKA: 3001 

Količina: 200 ml 

  



 
 

ZA INTERNO UPORABO 

 

 

KREMA ZA OBRAZ ISLANDSKI LIŠAJ 
nega problematične in nečiste kože 

 
Hiter pregled 

 akne in zamašene pore se čistijo 

 pomiri razdraženo kožo 

 uravnoteži njeno delovanje 

 
Več 

Gel je primeren za dnevno nego mastne in nečiste kože nagnjene k nastanku aken. Nežna formula gela 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.  
 

Aktivne sestavine: 
izvleček islandskega lišaja – zaradi vsebnosti usninske kisline, deluje antimikrobno, zaradi lišajne kisline pa tudi 

antibiotično, kar pomaga hitreje celiti rane, akne in celo ture na koži.  

olje kamilice - pomiri razdraženo kožo, deluje protivnetno in rahlo antiseptično (uničuje mikroorganizme in preprečuje 
njihovo razmnoževanje), zdravi kožne težave (akne, rane, vnetja), dobro nahrani izsušeno kožo in pospeši njeno 

regeneracijo. 
kompleks zelišč – vsebuje koromač, hmelj, kamilico, rman in meliso. 

koromač – deluje antiseptično, revitalizira kožo. 
hmelj – deluje pomirjevalno in antiseptično, zmanjšuje razdraženost, ščiti kolagenska vlakna, pozitivno vpliva na 
splošno vitalnost kože in zaščito pred zunanjimi dejavniki. 
kamilica - mehča in neguje kožo. 
rman – deluje protivnetno, izboljša prekrvavitev ven in jih krepi. 

melisa - deluje protivnetno in adstringentno (zoži pore), koži vrača mehkobo, jo varuje pred razpokami in jo osveži. 
vitamin A – zaradi retinojske kisline deluje pomlajevalno, izboljša strukturo kože, spodbuja nastanek kolagena in 

elastina, povrne tonus, pospeši regeneracijo, preprečuje nastanek gub in pojav starostne pigmentacije. 

bisabolol - aktivna učinkovina v eteričnem olju kamilice, ki deluje protivnetno, protimikrobno, pomirjajoče, preprečuje 
pordelost kože, pospešuje celjenje ranic, obnavlja poškodovano kožo; prodira v globje plasti kože. 

pantenol – je oblika vitamina B5, ki vpliva na razvoj in obnavljanje kožnih celic, kožo odlično navlaži, pospešuje celjenje 
ran, blaži vneto in opečeno kožo ter pomirja srbečico. 

 

Uporaba: 
Gel vsako jutro nanesite na očiščen in tonificiran obraz in pustite, da se lepo vpije. Hraniti na suhem in hladnem mestu. 

Samo za zunanjo uporabo. 
 

KODA IZDELKA: 3002 

Količina: 50 ml 

  



 
 

ZA INTERNO UPORABO 

 

 

KREMA ZA OBRAZ BRESKEV 

nega mešane kože z jojobinim oljem 
 

Hiter pregled 
 normalizira se delovanje kože 

 navlaži in nahrani 

 pospeši regeneracijo 

 

Več 

Krema je primerna za dnevno nego mešane kože. 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.  

 
Aktivne sestavine: 

olje jojobe - ščiti in nahrani kožo ne da bi jo zamastilo, ohranja njeno vlažnost in mehkobo, deluje kot antioksidant, 

zavira staranje in ublaži nastanek prvih gubic. 
olje koščic breskve - bogat antioksidant, ki na kožo deluje varovalno in zdravilno, kožo mehča, gladi in spodbuja 

prekrvavitev ne da bi jo zamastilo; zaradi lahke teksture, je primerno tudi za nego kože z zamašenimi porami. 
olje kamilice - pomiri razdraženo kožo, deluje protivnetno in rahlo antiseptično (uničuje mikroorganizme in preprečuje 

njihovo razmnoževanje), zdravi kožne težave (akne, rane, vnetja), dobro nahrani izsušeno kožo in pospeši njeno 

regeneracijo. 
olje sončničnih semen - zmanjšuje obstoječe gubice, kožo mehča in vlaži, krepi zaščitno plast in na splošno izboljša 

njen zdrav videz; blagodejen učinek ima na kožo z ekcemi, vnetji, pordelostjo in razdraženo kožo. 
farnesol – izvleček eteričnih olj, ki se v naravi nahaja v olju šmarnic, olju lipovih listov, mošusovih zrnih, deluje 

antibakterijsko in protiglivično. 
med – bogat vir naravnih encimov, vitaminov in mineralov, ki na naraven način izdatno navlažijo in pomirijo razdraženo 

kožo; deluje tudi protivnetno. 

alantoin – je izvleček korenine gabeza, ki spodbuja zdravljenje celic, celjenje in regeneracijo tkiva, pospešeno obnovi 
kožo povrhnjice, blagodejno deluje pri poškodbah kot so rane, razjede, zmečkanine, zlomi, podplutbe, opekline. 

 
Uporaba: 

Kremo vsako jutro nanesite na očiščen in tonificiran predel obraza in vratu in jo nežno vmasirajte. Hraniti na suhem in 

hladnem mestu. Samo za zunanjo uporabo. 
 

Izdelek ne vsebuje parabenov in mineralnih olj. 
 

KODA IZDELKA: 3003 

Količina: 50 ml 

  



 
 

ZA INTERNO UPORABO 

 

 

AHA SADNA MASKA 
AHA kisline in kaolin 

 
Hiter pregled 

 nežni piling in intenzivna nega  

 zmanjša razširjene pore in poenoti pigmentacijo 

 pospeši regeneracijo in povrne tonus 

 
Več 

Dodatna nega mastne in nečiste kože ter kože z razširjenimi porami. Maska ima dvojni učinek – učinek nežnega pilinga, 

saj odstrani odmrle celice povrhnjice in negovalni učinek, ki spodbudi regeneracijo kože, jo naredi prožno, mehko in 
voljno. Vsebuje olje pomaranče, bisabolol, izvleček kumaric in citrusov, AHA glikol, mlečno kislino arašidovo olje, olje 

sončničnih semen, kaolin in alantoin. 
 

Aktivne sestavine: 
olje pomaranče - deluje protivnetno, antibakterijsko in protiglivično; je dišavna sestavina, ki kožo poživi in osveži. 

bisabolol - aktivna učinkovina v eteričnem olju kamilice, ki deluje protivnetno, protimikrobno, pomirjajoče, preprečuje 

pordelost kože, pospešuje celjenje ranic, obnavlja poškodovano kožo; prodira v globje plasti kože. 
izvleček kumaric – kožo dolgotrajno varuje pred izgubo vlage, obnovi njeno naravno odpornost, jo osveži, mehča, 

pomirja in neguje; uravnava izločanje sebuma. 
izvleček citrusov – aktivna sestavina za nego mastne in nečiste kože, blaži infekcije, pomaga pri zdravljenju aken in 

hitrejšem celjenju ran; deluje protibakterijsko in protiglivično. 
AHA glikol – ima eksfoliantni učinek, primeren za nego problematične mastne in nečiste kože z razširjenimi porami; 
pore se vidno zmanjšajo, struktura kože se izboljša, povrhnjica navlaži in izboljša njen videz; spodbuja regeneracijo 

kože, odstrani drobne površinske gubice in brazgotinice zaradi aken in poenoti pigmentacijo. 
mlečna kislina – je vrsta AHA kisline, vpliva na pomlajevanje kože, ublaži videz kožnih gubic, saj v globljih plasteh 

stimulira sintezo kolagena. 
arašidovo olje – pozitivno vpliva na kožo, pomiri razdraženost, pomaga pri občutljivosti in razpokanosti; kožo izdatno 

neguje, vlaži in ji vrača elastičnost. 

olje sončničnih semen - zmanjšuje obstoječe gubice, kožo mehča in vlaži, krepi zaščitno plast in na splošno izboljša 
njen zdrav videz; blagodejen učinek ima na kožo z ekcemi, vnetji, pordelostjo in razdraženo kožo. 

kaolin – bela glina z izredno bogato mineralno sestavo primerna za nego občutljive in mastne kože, deluje kot blag 
piling, čisti pore, rahlo stimulira limfe, pospešuje prekrvavitev, spodbuja obnavljanje celic; kožo naredi mehko, lepo in 

gladko, ji vrača tonus in zdrav videz.  
alantoin – je izvleček korenine gabeza, ki spodbuja zdravljenje celic, celjenje in regeneracijo tkiva, pospešeno obnovi 
kožo povrhnjice, blagodejno deluje pri poškodbah kot so rane, razjede, zmečkanine, zlomi, podplutbe, opekline. 

 
Uporaba: 

Masko s konicami prstov enakomerno nanesite na očiščeno kožo obraza in vratu. Izogibajte se predelu okoli oči. Pustite 

delovati 10 minut, nato sperite s čisto vodo. Priporočamo tedensko uporabo. Hraniti na suhem in hladnem mestu. Samo 
za zunanjo uporabo. 

 
Izdelek ne vsebuje parabenov in mineralnih olj. 

 
KODA IZDELKA: 3004 

Količina: 50 ml 

 
 

  



 
 

ZA INTERNO UPORABO 

 

 

VITAL ŠAMPON ZA LASE 
Nega tankih las in mastnega lasišča 

 
Hiter pregled 

 odpravi odvečno maščobo z lasišča 

 krepi tanke lase 

 povrne sijaj in volumen 

 odpravlja in preprečuje nastanek suhega prhljaja 

 
Več 

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.  

 
Aktivne sestavine: 

izvleček in olje limone - razkužuje in razstruplja, osveži in poživi, deluje adstringentno, antiseptično in protiglivično.  
izvleček bombažnih semen - ščiti hidrolipidni sloj kože lasišča, pomiri razdraženo kožo in jo navlaži. 

piroktin olamin - pomaga ponovno vzpostaviti naravno mikrobno ravnotežje na koži in lasišču, učinkovito in 

dolgotrajno odpravlja suhi prhljaj in preprečuje njegov nastanek. 
 

Uporaba:  
Šampon nanesite na mokro lasišče in ga vmasirajte v lasišče. Sperite z vodo. Dokler je lasišče umazano, ne bo veliko 

pene, zato dodaten nanos izdelka ni potreben. Postopek ponavljajte, dokler ne dosežete želenega penjenja. Priporočamo 

dvakratno šamponiranje, če so lasje zelo umazani, trikratno. Zaradi hranilnega učinka lahko zadnjo peno za nekaj minut 
pustite delovati na laseh. Dobro sperite. Hraniti na suhem in hladnem mestu. Samo za zunanjo uporabo. 

 
Izdelek ne vsebuje parabenov in mineralnih olj. 

 
KODA IZDELKA: 3400 

Količina: 200 ml 

 

  



 
 

ZA INTERNO UPORABO 

 

 

GEL ZA PRHANJE BOMBAŽNA SEMENA 
Nega problematične mastne kože 

 
Hiter pregled 

 ne izsuši kože 

 očisti in dezinficira 

 navlaži in neguje 

 
Več 

Gel je zelo blag, primeren za redno nego problematične mastne kože. 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.  

 
Aktivne sestavine: 

izvleček islandskega lišaja – zaradi vsebnosti usninske kisline, deluje antimikrobno, zaradi lišajne kisline pa tudi 
antibiotično, kar pomaga hitreje celiti rane značilne za mastno kožo (akne) in lasišče.  

izvleček bombažnih semen - ščiti hidrolipidni sloj kože, pomiri razdraženo kožo in jo navlaži. 

olje kamilice - pomiri razdraženo kožo, deluje protivnetno in rahlo antiseptično (uničuje mikroorganizme in preprečuje 
njihovo razmnoževanje), zdravi kožne težave (akne, rane, vnetja), dobro nahrani izsušeno kožo in pospeši njeno 

regeneracijo. 
pantenol – je oblika vitamina B5, ki vpliva na razvoj in obnavljanje kožnih celic, kožo odlično navlaži, pospešuje celjenje 

ran, blaži vneto in opečeno kožo ter pomirja srbečico. 

 
Uporaba: 

Manjšo količino gela nanesite na telo, tako da se gel speni, nato pa ga sperite z vodo. Hraniti na suhem in hladnem 
mestu. Samo za zunanjo uporabo. 

 
KODA IZDELKA: 3401 

Količina: 200 ml 

  



 
 

ZA INTERNO UPORABO 

 

 

5. LINIJA SKIN CARE MAN 

 
 
BALZAM PO BRITJU 
Islandski lišaj in močvirska lopatica 

 
Hiter pregled 

 ne vsebuje alkohola 

 zmanjša občutek zategnjenosti 

 preprečuje vnetja in pordelost 

 navlaži in neguje 

 

Več 
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.  

 
Aktivne sestavine: 

izvleček močvirske lopatice– zmanjšuje prepustnost kapilar in tako deluje proti rdečici kože. 
izvleček islandskega lišaja – zaradi vsebnosti usninske kisline, deluje antimikrobno, zaradi lišajne kisline pa tudi 

antibiotično, kar pomaga hitreje celiti rane značilne za mastno kožo (akne) in lasišče.  
izvleček zelja – aktivno deluje proti rdečici in draženju kože. 
izvleček koruznega škroba – kožo pomiri in uravnava njeno vlažnost; balzamu da svilnato teksturo. 
betain – deluje kot antioksidant in je izredno vlažilna aktivna sestavina. 
alantoin – je izvleček korenine gabeza, ki spodbuja zdravljenje celic, celjenje in regeneracijo tkiva, pospešeno obnovi 

kožo povrhnjice, blagodejno deluje pri poškodbah kot so rane, razjede, zmečkanine, zlomi, podplutbe, opekline. 
pantenol – je oblika vitamina B5, ki vpliva na razvoj in obnavljanje kožnih celic, kožo odlično navlaži, pospešuje celjenje 

ran, blaži vneto in opečeno kožo ter pomirja srbečico. 

 
Uporaba:  

Po vsakem britju balzam nanesite na predel obraza in vratu in ga nežno vtrite. Paziti, da ne pride v stik z očmi. Hraniti 
na suhem in hladnem mestu. Samo za zunanjo uporabo. 

 

Izdelek ne vsebuje parabenov in mineralnih olj. 
 
KODA IZDELKA: 2001 
Količina: 50 ml 

  



 
 

ZA INTERNO UPORABO 

 

VLAŽILNA KREMA ZA OBRAZ OREHOVA LUPINA 
Z alojo in orehovim oljem 

 

Hiter pregled 
 izredno vlažilna nega 

 lahko se uporablja po britju 

 rahlo potemni ten kože 

 navlaži in neguje 

 

Več 
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.  
 

Aktivne sestavine: 
gel aloje - globinsko navlaži in pomiri razdraženo kožo, pospešuje proces obnavljanja kože, celi poškodbe kot so 

ureznine, opekline, razjede ali vnetja; deluje tudi antibakterijsko, protivnetno, protivirusno in anestetično. 
orehovo olje– deluje pomlajevalno, na koži ustvari zaščitni sloj, ki preprečuje izgubo vlage, primerno za nego suhe, 

poškodovane in obolele kože; rahlo potemni ten. 
oljčno olje – deluje pomirjevalno, blažilno, mehčalno in kožo izdatno navlaži, izboljša njeno prekrvavitev in deluje 
protivnetno. 

sojino olje – koži vrača sijaj in vlažnost, je zelo lahko in nežno olje, ki se hitro vpije v kožo. 
arašidovo olje – pozitivno vpliva na kožo, pomiri razdraženost, pomaga pri občutljivosti in razpokanosti; kožo izdatno 

neguje, vlaži in ji vrača elastičnost. 

olje sončničnih semen - zmanjšuje obstoječe gubice, kožo mehča in vlaži, krepi zaščitno plast in na splošno izboljša 
njen zdrav videz; blagodejen učinek ima na kožo z ekcemi, vnetji, pordelostjo in razdraženo kožo. 

β-karoten - je primarni antioksidant pomemben za rast in razvoj celic, ohranjanje zdravja in pravilno fiziologijo vseh 
sluznic in kože; uporablja se za nego bolj zrele kože, za glajenje izraženih gub ter izboljšanje tonusa. 

pantenol – je oblika vitamina B5, ki vpliva na razvoj in obnavljanje kožnih celic, kožo odlično navlaži, pospešuje celjenje 
ran, blaži vneto in opečeno kožo ter pomirja srbečico. 

 

Uporaba:  
Kremo nanesite na čisto kožo obraza ali vratu in jo nežno vtrite. Lahko jo uporabite tudi po britju. Paziti, da ne pride v 

stik z očmi. Hraniti na suhem in hladnem mestu. Samo za zunanjo uporabo. 
 

Izdelek ne vsebuje parabenov in mineralnih olj. 

 
KODA IZDELKA: 2002 

Količina: 50 ml 
 

  



 
 

ZA INTERNO UPORABO 

 

ŠAMPON ZA LASE IN TELO ZELENI ČAJ 
Zeleni čaj in piroktin olamin 

 

Hiter pregled 
 nežna vsakodnevna nega telesa in las 

 osveži in navlaži 

 povrne lesk in volumen 

 odpravi in preprečuje nastanek suhega prhljaja 

 primeren tudi za najstnike 

 

Več 
Edinstvena formula z zelenim čajem je prirejena za nego moške kože in je primerna za vsakodnevno uporabo. 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. 
 

Aktivne sestavine: 
izvleček zelenega čaja – je bogat s tanini, polifenoli z adstringentnimi lastnostmi, s kofeinom, teinom in vitaminom 

C, zato poživlja, osvežuje, odpravlja zabuhlost in utrujenost; je zelo močan antioksidant, ki kožo in lase napne, hrani in 
mehča. 

alantoin – je izvleček korenine gabeza, ki spodbuja zdravljenje celic, celjenje in regeneracijo tkiva, pospešeno obnovi 

kožo povrhnjice, blagodejno deluje pri poškodbah kot so rane, razjede, zmečkanine, zlomi, podplutbe, opekline. 
pantenol – je oblika vitamina B5, ki vpliva na razvoj in obnavljanje kožnih celic, kožo odlično navlaži, pospešuje celjenje 

ran, blaži vneto in opečeno kožo ter pomirja srbečico. 
piroktin olamin - pomaga ponovno vzpostaviti naravno mikrobno ravnotežje na koži in lasišču, učinkovito in 

dolgotrajno odpravlja suhi prhljaj in preprečuje njegov nastanek. 

 
Uporaba:  

Zmerno količino nanesite na lasišče in telo ter nežno vtrite, nato sperite s čisto vodo. Priporočamo dvakratno 
šamponiranje las. Primeren je tudi za najstnike. Hraniti na suhem in hladnem mestu. Samo za zunanjo uporabo. 

 
Izdelek ne vsebuje parabenov in mineralnih olj. 

 

KODA IZDELKA: 2401 
Količina: 200 ml 

  



 
 

ZA INTERNO UPORABO 

 

 

LOSJON ZA TELO SLADKI KOREN 
Intenzivna nega razdražene moške kože 

 
Hiter pregled 

 izredno vlažilna emulzija 

 pomiri in osveži 

 prijeten moški vonj 

 primeren tudi za najstnike 

 
Več 

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.  

 
Aktivne sestavine: 

avokadovo olje – je bogato z vitamini in minerali, ki kožo nahranijo, osvežijo, ji povrnejo zdrav in sijoč videz; kožo 
obnavlja, vlaži in mehča, hkrati pa jo ščiti pred izgubo vlage in vremenskimi vplivi; pomaga pri tvorbi kolagena in 

vitamina D. 

oljčno olje – deluje pomirjevalno, blažilno, mehčalno in kožo izdatno navlaži, izboljša njeno prekrvavitev in deluje 
protivnetno. 

olje sončničnih semen - zmanjšuje obstoječe gubice, kožo mehča in vlaži, krepi zaščitno plast in na splošno izboljša 
njen zdrav videz; blagodejen učinek ima na kožo z ekcemi, vnetji, pordelostjo in razdraženo kožo. 

izvleček sladkega korena – deluje protivnetno, glavna učinkovina je glicirizinska kislina, ki deluje proti glivicam, ki 

povzročajo soor, in proti nekaterim bakterijam; zavira razne vrste virusov, okužbe na sluznicah, tudi herpes. 
alantoin – je izvleček korenine gabeza, ki spodbuja zdravljenje celic, celjenje in regeneracijo tkiva, pospešeno obnovi 

kožo povrhnjice, blagodejno deluje pri poškodbah kot so rane, razjede, zmečkanine, zlomi, podplutbe, opekline. 
pantenol – je oblika vitamina B5, ki vpliva na razvoj in obnavljanje kožnih celic, kožo odlično navlaži, pospešuje celjenje 

ran, blaži vneto in opečeno kožo ter pomirja srbečico. 
 

Uporaba:  

Po vsakem prhanju ali kopanju nanesite zmerno količino losjona in ga vmasirajte po celem telesu. Primeren je tudi za 
najstnike. Hraniti na suhem in hladnem mestu. Samo za zunanjo uporabo. 

 
Izdelek ne vsebuje parabenov in mineralnih olj. 

 

KODA IZDELKA: 2402 
Količina: 200 ml 

 

  



 
 

ZA INTERNO UPORABO 

 

6. LINIJA BATH & FEET 

 
 

 

MANDLJEVA KOPEL 
 

 
Hiter pregled 

 sprosti in umiri 

 navlaži in neguje 

 

Več 
Negovalna kremna kopel s prijetnim vonjem za sprostitev telesa in duha je po napornem dnevu idealna rešitev za 

umiritev pred spanjem. Aktivne sestavine kopeli so mandljevo olje, vlažilna rastlinska olja, izvleček ognjiča in vitamin E. 
 

Aktivne sestavine: 
mandljevo olje – bogato je z vitamini, ki kožo pomirijo in blažijo morebitna vnetja, zmanjšujejo občutek srbečice in 

razdraženosti, kožo ščiti in mehča, ter pospešuje obnavljanje razpokane kože. 

izvleček ognjiča – protimikrobno delovanje, ki ščiti, neguje kožo ter pospešuje nastanek novih, zdravih celic; primerno 
za nego zelo občutljive, k alergijam nagnjene kože. 

vitamin E – kožo ščiti pred vplivi iz okolja in kot antioksidant zmanjšuje tvorbo škodljivih prostih radikalov, varuje 
celične membrane, preprečuje prezgodnje staranje celic in nastanek gub; prodira v globje plasti, kjer kožo navlaži, 

izboljša njeno prožnost in gladkost. 

 
Uporaba:  

V kad z vodo primerne temperature dodajte nekaj mililitrov kopeli in se razvajajte 15 do 20 min. Hraniti na suhem in 
hladnem mestu. Samo za zunanjo uporabo. 

 

KODA IZDELKA: 3801 
Količina: 200 ml 

 

  



 
 

ZA INTERNO UPORABO 

 

 

OLJNI PILING Z MORSKO SOLJO  
Pravi delci morske soli v jojobinem olju 

 
Hiter pregled 

 oljni piling 

 odstrani odmrle celice 

 pospeši prekrvavitev 

 
Več 

Oljni piling s pravimi delci morske soli, ki učinkovito odstranijo odmrle celice na povrhnjici in pospešijo prekrvavitev 

(anticelulitni učinek). Koža je po uporabi pilinga svilnata, mehka in zdravega videza. Poleg soli vsebuje tudi jojobino olje 
in izvleček morskega koprca. 

 
Aktivne sestavine: 

delci morske soli - učinkovito odstranijo odmrle celice na povrhnjici in pospešijo prekrvavitev (anticelulitni učinek). 
olje jojobe - ščiti in nahrani kožo ne da bi jo zamastilo, ohranja njeno vlažnost in mehkobo, deluje kot antioksidant, 

zavira staranje in ublaži nastanek prvih gubic. 

izvleček morskega koprca - oljnat izvleček je bogat z oljnimi kislinami in stimulira celično obnavljanje, povzroči 
odebelitev povrhnjice in preprečuje izgubo vlage. 

 
Uporaba:  

Zmerno količino pilinga nanesite na vlažno telo in masirajte s krožnimi gibi, vse dokler se kristali soli popolnoma ne 

raztopijo. Sperite s toplo vodo. Primeren je tudi za savno. Hraniti na suhem in hladnem mestu. Samo za zunanjo 
uporabo. 

 
Izdelek ne vsebuje parabenov in mineralnih olj. 

 
KODA IZDELKA: 3802 

Količina: 100 ml 

 

  



 
 

ZA INTERNO UPORABO 

 

KOPEL ZA NOGE VRBOVO LUBJE 
Osvežitev za utrujene noge 

 

Hiter pregled 
 mehča in gladi 

 zmanjša in preprečuje otekanje nog 

 

Več 
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. 

 
Aktivne sestavine: 

vrbovo lubje - vsebuje salicin, ki ga telo pretvori v salicilno kislino in deluje protivnetno in protibolečinsko, flavonoide 
in zgoščene čreslovine, ki imajo odlično sposobnost celjenja; pomaga pri sklepnem in mišičnem revmatizmu. 

alfa hidroksi kisline  - nežno odstranijo plast odmrlih kožnih celic na nogah, ki so videti kot suha, groba in obarvana 

koža; stopala takoj izgledajo lepše in so na dotik bolj gladka. 
betain – deluje kot antioksidant in je izredno vlažilna aktivna sestavina. 

farnesol – izvleček eteričnih olj, ki se v naravi nahaja v olju šmarnic, olju lipovih listov, mošusovih zrnih, deluje 
antibakterijsko in protiglivično. 

 

Uporaba:  
V kad z vodo primerne temperature dodajte nekaj mililitrov kopeli. Po približno 20-minutni kopeli noge obrišite. Hraniti 

na suhem in hladnem mestu. Samo za zunanjo uporabo. 
 

KODA IZDELKA: 1900 
Količina: 100 ml 

 

  



 
 

ZA INTERNO UPORABO 

 

 

KREMA ZA NOGE LAHKIH NOG NAOKROG 
Osvežitev za utrujene noge 

 
Hiter pregled 

 mehča in gladi 

 zmanjša in preprečuje otekanje nog 

 
Več 

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. Blagodejno vpliva na kožo na stopalih, jo hladi in osveži 

ter zavira rast mikrobov, ki povzročajo neprijeten vonj. Osvežujoča lahka neha za utrujene noge. Deluje prijetno 
sproščujoče in dezodorira noge. 

 
Aktivne sestavine: 

vosek mimozovke – pridobljeno iz cvetov srebrne akacije (Acacia Decurrens). Z uporabo patentiranega proizvodnega 

postopka se vosek mimoze kombinira z jojobo on sončničnim voskom, da se ustvari rastlinsko maslo, ki zagotavlja vlago, 
krepi pregradno funkcijo kože in odlično zadržuje vlago; deluje kot naravni stabilizator. Za gladko in prijetno mehko 

kožo. 
karitejevo maslo - deluje izredno vlažilno, pomaga pri kapilarni cirkulaciji, koži vrača elastičnost in prožnost, jo pomladi 

in naredi na otip bolj nežno; zaradi antibakterijskega učinka podpira tudi obnovo kožnih celic, blaži manjša vnetja na 

koži in pomaga pri zdravljenju brazgotin. 
kakavovo maslo - varuje in ščiti kožo pred prezgodnjim staranjem in negativnimi vplivi okolja, krepi njeno obrambno 

sposobnost in spodbuja regeneracijo, preprečuje izgubo vlage, kožo dodatno navlaži, ohranja njeno prožnost in ji povrne 
mehkobo. 

olje ognjiča - deluje protimikrobno, ščiti, neguje kožo ter pospešuje nastanek novih, zdravih celic kože v primeru vnetij 
kože in podkožja, udarnin, razjed, ran in oteklin. 

olje jojobe - ščiti in nahrani kožo ne da bi jo zamastilo, ohranja njeno vlažnost in mehkobo, deluje kot antioksidant, 

zavira staranje in ublaži nastanek prvih gubic. 
mikro srebro – že od antičnih časov je znan po antibakterijskih lastnostih srebra 'Mondmetall'. Za izdelavo se uporablja 

samo kovinsko srebro visoke čistosti. Edinstven postopek izdelave ustvarja posebno povečano površinsko strukturo, ki 
zagotavlja sproščanje srebrovih ionov v dalješem časovnem obdobju (depo učinek). Povprečna velikost nanodelcev 

mikro srebra je 10 mikrometrov, torej niso nanodelci. 

farnesol – izvleček eteričnih olj, ki se v naravi nahaja v olju šmarnic, olju lipovih listov, mošusovih zrnih, deluje 
antibakterijsko in protiglivično. 

arginin  – pomaga pri celjenju ran, celični delitvi in delovanju imunskega sistema. 
alantoin – je izvleček korenine gabeza, ki spodbuja zdravljenje celic, celjenje in regeneracijo tkiva, pospešeno obnovi 

kožo povrhnjice, blagodejno deluje pri poškodbah kot so rane, razjede, zmečkanine, zlomi, podplutbe, opekline. 

pantenol – je oblika vitamina B5, ki vpliva na razvoj in obnavljanje kožnih celic, kožo odlično navlaži, pospešuje celjenje 
ran, blaži vneto in opečeno kožo ter pomirja srbečico. 

vitamin E – kožo ščiti pred vplivi iz okolja in kot antioksidant zmanjšuje tvorbo škodljivih prostih radikalov, varuje 
celične membrane, preprečuje prezgodnje staranje celic in nastanek gub; prodira v globje plasti, kjer kožo navlaži, 

izboljša njeno prožnost in gladkost. 
 

Uporaba:  

Zmerno količino kreme nanesite na čiste in suhe noge in jo nežno vmasirajte. Hraniti na suhem in hladnem mestu. Samo 
za zunanjo uporabo. 

Za zelo keratinizirana ali diabetična stopala priporočamo redno kozmetično sli medicinsko nego. 
 

 

KODA IZDELKA: 1904 
Količina: 100 ml 

 
 

 



 
 

ZA INTERNO UPORABO 

 

7. LINIJA ALOE VERA SUN 

 
 

LOSJON ZA ZAŠČITO PRED SONCEM  
SPF 20 
 

Hiter pregled 
 DNA zaščita  

 pomiri in zaščiti pred izgubo vlage 

 vodoodporen 

 

Več 

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. Losjon je vodoodporen in primeren za vse tipe 

kože. 
 

Aktivne sestavine: 

gel aloe vera - globinsko navlaži in pomiri razdraženo kožo, pospešuje proces obnavljanja kože, celi poškodbe kot so 
ureznine, opekline, razjede ali vnetja; deluje tudi antibakterijsko, protivnetno, protivirusno in anestetično. 
tropska kasija – tvori zaščitno molekulo (K3OS), ki celično jedro ohrani pred UV poškodbami, DNA v koži je zavarovan, 
preprečuje staranje kože povzročeno z UV žarki, krepi strukturno povezanost celic in spodbuja proces regeneracije. 

olje sončničnih semen - zmanjšuje obstoječe gubice, kožo mehča in vlaži, krepi zaščitno plast in na splošno izboljša 

njen zdrav videz; blagodejen učinek ima na kožo z ekcemi, vnetji, pordelostjo in razdraženo kožo. 
vitamin E – kožo ščiti pred vplivi iz okolja in kot antioksidant zmanjšuje tvorbo škodljivih prostih radikalov, varuje 

celične membrane, preprečuje prezgodnje staranje celic in nastanek gub; prodira v globje plasti, kjer kožo navlaži, 
izboljša njeno prožnost in gladkost. 
pantenol – je oblika vitamina B5, ki vpliva na razvoj in obnavljanje kožnih celic, kožo odlično navlaži, pospešuje celjenje 

ran, blaži vneto in opečeno kožo ter pomirja srbečico. 
UVA in UVB filtri - Bis-ethylhexyloxyphenol methoxyphenyl triazine – izredno stabilen zdravju prijazen UV filter 

organskega izvora, t.i. kemični filter, ki absorbira UVA in UVB žarke. 
UV-A filtri ščitijo pred UV žarki, ki kožo trajno poškodujejo, kar se kaže v obliki gub, pigmentnih madežev, povešene 

kože torej povzročajo pospešeno staranje kože.  
UV-B filtri pa jo varujejo pred UV žarki, ki povzročajo rdečico in opekline. Oboji povzročajo fotostaranje in nastanek 

kožnega raka. 

 
Uporaba:  

Losjon nanesite 30 minut pred izpostavitvijo sončnim žarkom in ga nežno vtrite. Po stiku z vodo je potreben ponoven 
nanos losjona. Primeren je tudi za nežno otroško kožo. Hraniti na suhem in hladnem mestu. Samo za zunanjo uporabo. 

 

Izdelek ne vsebuje parabenov in mineralnih olj. 
 

KODA IZDELKA: 4400 
Količina: 200 ml 

  



 
 

ZA INTERNO UPORABO 

 

 

KREMA ZA ZAŠČITO PRED SONCEM  
SPF 20 
 
Hiter pregled 

 DNA zaščita  

 pomiri in zaščiti pred izgubo vlage 

 vodoodporna 

 
Več 

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. Krema je vodoodporna in primerna za vse tipe 
kože. 

 

Aktivne sestavine: 
gel aloe vera - globinsko navlaži in pomiri razdraženo kožo, pospešuje proces obnavljanja kože, celi poškodbe kot so 

ureznine, opekline, razjede ali vnetja; deluje tudi antibakterijsko, protivnetno, protivirusno in anestetično. 
tropska kasija  – tvori zaščitno molekulo (K3OS), ki celično jedro ohrani pred UV poškodbami, DNA v koži je zavarovan, 

preprečuje staranje kože povzročeno z UV žarki, krepi strukturno povezanost celic in spodbuja proces regeneracije. 
olje sončničnih semen - zmanjšuje obstoječe gubice, kožo mehča in vlaži, krepi zaščitno plast in na splošno izboljša 

njen zdrav videz; blagodejen učinek ima na kožo z ekcemi, vnetji, pordelostjo in razdraženo kožo. 

vitamin E – kožo ščiti pred vplivi iz okolja in kot antioksidant zmanjšuje tvorbo škodljivih prostih radikalov, varuje 
celične membrane, preprečuje prezgodnje staranje celic in nastanek gub; prodira v globje plasti, kjer kožo navlaži, 

izboljša njeno prožnost in gladkost. 
pantenol – je oblika vitamina B5, ki vpliva na razvoj in obnavljanje kožnih celic, kožo odlično navlaži, pospešuje celjenje 

ran, blaži vneto in opečeno kožo ter pomirja srbečico. 

UVA in UVB filtri - Bis-ethylhexyloxyphenol methoxyphenyl triazine – izredno stabilen zdravju prijazen UV filter 
organskega izvora, t.i. kemični filter, ki absorbira UVA in UVB žarke. 

UV-A filtri ščitijo pred UV žarki, ki kožo trajno poškodujejo, kar se kaže v obliki gub, pigmentnih madežev, povešene 
kože torej povzročajo pospešeno staranje kože.  

UV-B filtri pa jo varujejo pred UV žarki, ki povzročajo rdečico in opekline. Oboji povzročajo fotostaranje in nastanek 
kožnega raka. 

 

Uporaba:  
Kremo nanesite 30 minut pred izpostavitvijo sončnim žarkom in jo nežno vtrite. Po stiku z vodo je potreben ponoven 

nanos kreme. Primerna je tudi za nežno otroško kožo. Hraniti na suhem in hladnem mestu. Samo za zunanjo uporabo. 
 

Izdelek ne vsebuje parabenov in mineralnih olj. 

 
KODA IZDELKA: 4402 

Količina: 100 ml 
 

  



 
 

ZA INTERNO UPORABO 

 

8. LINIJA HERBIO COLORS 

 

 
 
 
KARITEJEVO MASLO 
100% čisto  

 
Več 

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

 
Uporaba: 
Maslo po potrebi nanesite na problematičen predel obraza ali telesa in ga nežno vtrite. V kožo se vpija hitro in ne pušča 

mastnih madežev. Primerno je tudi za nego suhega predela komolcev, občutljive kože okoli oči in ustnic, obnohtne 

kožice ali izredno suhih las. Hraniti na suhem in hladnem mestu. Samo za zunanjo uporabo. 
 

Izdelek ne vsebuje parabenov in mineralnih olj. 
 

KODA IZDELKA: 4803 
Količina: 100 ml 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ZA INTERNO UPORABO 

 

POTEMNITVENO OLJE 
Takojšnja porjavelost 

 

Hiter pregled 
 naravna porjavelost kože  

 neguje in ščiti pred izgubo vlage 

 deluje pomlajevalno 

 

Več 
Hipna naravna porjavelost kože na rastlinski osnovi. Potemnitveno olje je kombinacija jojobinega, oljčnega olja, olja 

žafranike, β- karotena in olja zelenih orehovih lupin.  

 
Aktivne sestavine: 

olje jojobe - ščiti in nahrani kožo ne da bi jo zamastilo, ohranja njeno vlažnost in mehkobo, deluje kot antioksidant, 
zavira staranje in ublaži nastanek prvih gubic. 

oljčno olje – deluje pomirjevalno, blažilno, mehčalno in kožo izdatno navlaži, izboljša njeno prekrvavitev in deluje 
protivnetno. 

olje žafranike – zaradi vsebnosti nenasičenih maščobnih kislin omega 3,6 in 9 kožo pomiri, zmanjšuje vnetja, jo zgladi, 

učvrsti in nahrani.  
β-karoten - je primarni antioksidant pomemben za rast in razvoj celic, ohranjanje zdravja in pravilno fiziologijo vseh 

sluznic in kože; uporablja se za nego bolj zrele kože, za glajenje izraženih gub ter izboljšanje tonusa. 
olje zelenih orehovih lupin - vsebuje koži naravno porjavitveno snov, juglon; deluje protivnetno, zavira proces 

staranja kože in poveča njeno zaščitno funkcijo. 

 
Uporaba:  

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. 

 
Izdelek ne vsebuje parabenov in mineralnih olj. 

 

KODA IZDELKA: 4406 
Količina: 40 ml 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ZA INTERNO UPORABO 

 

MANDLJEVO OLJE       

100 % naravno - hladno stiskano 

PRUNUS AMYGDALUS DULCIS OIL 

Hiter pregled: 

 za nego kože (tudi dojenčki) 
 odstranjevanje ličil 

 za nego las  

 kot masažno olje 

 kot nosilno olje v aromaterapiji 

Več 

Drevo mandlja spada v družino vrtnic in izvira iz Srednje Azije. Cveti s prekrasnimi, nežno roza cvetovi. Olje sladkega 

mandlja je pridobljeno s postopkom stiskanja jedrc mandlja. Kot kozmetično olje so ga cenili in uporabljali že v 

antičnih časih. 

 

Je idealno za nego in čiščenje suhe ter občutljive kože. Ji daje občutek mehkobe in jo dodatno oskrbuje z vlago. 

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. Po nanosu mandljevo olje naredit tanek 

film, ki preprečuje izsušitev kože, nato pa se počasi vpija v kožo. Ker se ne vpije prehitro je zelo uporabno tudi za 

masažo in nego predvsem v pregibih kože. Mandljevo olje zaradi svojih odličnih lastnosti zelo pogosto uporabljajo 

aromaterapevti in maserji.  

Nekaj kapljic lahko nanesete tudi na konice las pred sončenjem ali po umivanju. Naravno skodrani lasje bodo nekaj 

olja potrebovali tudi med likanjem. Zaščitilo bo lasno povrhnjico in pričaralo naraven sijaj. 

 

Glavne sestavine: esencialne maščobne kisline (oleinska, linolenska, palmitinska in linolna kislina), vitamini A, B in E 

ter steroli. 

 

Srednja vpojnost.  

Mandljevo olje je primerno za vse tipe kože. Primerno in priporočljivo je za nego kože dojenčkov in nosečnic. 

Uporaba:  

Vtiramo/masiramo na želeno mesto. 

Hraniti na suhem in hladnem mestu. 

Izdelek ne vsebuje konzervansov, umetnih barvil, arom, parabenov in mineralnih olj. 

 

KODA: 5102 

Količina: 100 ml 

 

 



 
 

ZA INTERNO UPORABO 

 

ŠENTJANŽEVO OLJE     

100 % naravno – cvetovi šentjanževke macerirani v oljčnem olju (hladno stiskano) 

OLEA EUROPAEA FRUIT OIL, HIPERICUM PERFORATUM FLOWER EXTRACT  

Hiter pregled: 

 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. 

Več 

Šentjanževo olje je izdelano po tradicionalnem postopku z maceracijo (namakanjem) zeli šentjanževke v oljčnem olju. 

Znano je po svojih blagodejnih in zdravilnih učinkih, še zlasti za blaženje opeklin, oparin in oteklin. Še posebej dobro 

se obnese pri razdraženi in opečeni koži po sončenju.  

S šentjanževim oljem 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.  

Starejšim ljudem se svetuje tudi vtiranje šentjanževega olja v drhteče ude.  

Odpravlja težave s hemeroidi, pri kožnih čirih (obkladki), blaži trebušne krče, išijas masaža… 

Toplo ga priporočamo za nego kože po kopanju in pri suhi koži, sploh za ženske in dekleta, ki ne uporabljajo 

kozmetičnih preparatov, saj olje koži vrača izgubljeno maščobo in vlago, jo mehča in gladi.  

Lahko ga uporabljamo tudi kot masažno olje, za blaženje in pomirjanje s stresom pogojenih napetosti in živčnosti. 

 

Glavne sestavine: Hipercin, hiperforin, tanini (adstringent) 

 

Srednja vpojnost olja.  

Šentjanževo olje je primerno za vse tipe kože. 

Uporaba:  

Vtiramo/masiramo na želeno mesto. 

Hraniti na suhem in hladnem mestu. 

Opozorilo: Po nanosu šentjanževega olja na kožo se ne smemo izpostavljati soncu.  

Izdelek ne vsebuje konzervansov, umetnih barvil, arom, parabenov in mineralnih olj. 

 

KODA: 5104 

Količina: 100 ml 

 

 

 

 



 
 

ZA INTERNO UPORABO 

 

DIŠAVA ZA DOM SVEŽINA  

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).  

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 temelji na načelih aromaterapije in 

zagotavljajo koristi za zdravje ter dobro počutje.  

 

Aktivne sestavine: 

izvleček poprove mete - poživlja, izboljšuje koncentracijo, odpravlja zaspanost, odpira dihalne poti in pomaga pri 

slabosti, vrtoglavici in glavobolu, pomaga premagovati utrujenost in depresijo, poživlja in spodbuja. 

izvleček pomaranče - deluje pozitivno na počutje, pomirja um, pomaga odpravljati stres in izboljšuje razpoloženje.  

izvleček sivke – je najbolj uporabljano v aromaterapiji - za sprostitev, pri glavobolu in stresu. Uravnava delovanje 

telesa in krepi njegovo odpornost.  

izvleček limonske trave - razkužuje in odpravlja neprijetne vonjave, osvežuje. Zvišuje miselno koncentracijo, deluje 

proti depresiji. Deluje stimulativno, zato bo dobrodošlo v tistih dnevih, ko potrebujemo dodatno spodbudo. 

mentol - aktivna učinkovina, ki jo najdemo v eteričnem olju mete. Deluje osvežilno. 

 

Uporaba: 

Razpršite v zrak, po posteljnini, oblazinjenemu pohištvu, tkanini. Hraniti na suhem in hladnem mestu. 

 

Brez dodanih parfumov, konzervansov, umetnih barvil, organskih topil, potisnih plinov. 

 

 

 

KODA: 5555 

Količina: 100 ml 

 

 

 

 

 

 



 
 

ZA INTERNO UPORABO 

 

DIŠAVA ZA DOM BREZ STRESA  

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).  

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 temelji na načelih 

aromaterapije in zagotavljajo koristi za zdravje ter dobro počutje.  

 

Aktivne sestavine: 

izvleček sivke - je najbolj uporabljano v aromaterapiji - za sprostitev, pri glavobolu in stresu. Uravnava delovanje 

telesa in krepi njegovo odpornost. 

izvleček pačulija – za izboljšanje telesne odpornost ter rahlo poživlja. 

izvleček rožnega lesa – lajša utrujenost, živčnost in stres. Je izreden pomočnik pri stimulaciji, njegov vonj poživi in 

krepi imunski sistem. 

izvleček geranije - vonj dviga in krepi, zato si jo privoščimo vsakokrat, ko smo depresivni, apatični ali pod stresom.  

izvleček palmarose - uravnava, osvežuje, pomirja, dviga samozavest in daje občutek varnosti. Dobrodošla je v 

stresnih obdobjih nemira in negotovosti. Bistri um in blaži nemir. 

 

Uporaba: 

Razpršite v zrak, po posteljnini, oblazinjenemu pohištvu, tkanini. Hraniti na suhem in hladnem mestu. 

 

Brez parfumov, konzervansov, umetnih barvil, organskih topil, potisnih plinov. 

 

KODA: 5556 

Količina: 100 ml 
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12.  LINIJA HERBAFORCE 

 

NA ZDRAVJE! KAPLJICE   
prehransko dopolnilo 

Hiter pregled 

 priprava blagodejnih in osvežilnih napitkov ter inhalacije 

 za pomoč pri prebavnih in drugih motnjah 

Več 

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). 

Aktivne sestavine: 

izvleček poprove mete – blaži bolečine, razkužuje, blaži krče, učinkuje proti napenjanju in vetrovom, spodbuja 

prebavo. 

izvleček navadnega komarčka - je izredno močno sredstvo za razstrupljanje,  telesu pomaga izločiti strupe. 

Pomaga tudi pri infekcijah sečil, nabiranja plinov v črevesju in prebavnih motnjah. Očiščuje, bistri in revitalizira. 

izvleček evkaliptusa - kot sredstvo za inhalacije pomaga pri prehladih, olajša izkašljevanje. Čudovito očisti glavo, 

blaži glavobole in nevralgije. Očiščuje, poživlja in osvežuje. 

izvleček cimeta - je učinkovit v izparilnikih, saj odpravlja prehladna obolenja in infekcije ter nalezljive bolezni, ki se 

prenašajo po zraku. Pomaga pri prebavnih motnjah, pospeši prebavo, flatulenci (napenjanju) in okužbi prebavil. Greje, 

krepi in poživlja. 

izvleček bora - deluje tonično na pljuča, ledvice in živčni sistem. Izredno dobro odpravlja utrujenost in živčno 

izčrpanost. Obnavlja, poživlja in ojačuje. 

izvleček sivke  - za sprostitev, pri glavobolu in stresu. Krepi odpornost. Z inhalacijami si pomagamo pri prehladnih 

obolenjih in gripi. Je blažilna, pomirjujoča in sproščujoča. 

izvleček timijana - čeprav ga označujemo kot stimulant, na splošno uravnoveša. Uporablja se za zdravljenje bolezni 

dihal, saj se izloča iz telesa preko pljuč. Povečuje in uravnava apetit in tonično deluje na prebavila. Obnavlja, poživlja 

in stimulira.  

izvleček melise - uravnava prebavila, odpravlja krče in preprečuje slabost. Zmanjšuje tudi stres in živčno napetost 

ter prežene nespečnost. Blaži notranji nemir in posledice škodljivega stresa. Lajša glavobole, migrene in menstrualne 

težave. Pomaga pri prehladnih in virusnih okužbah. Poživlja, dviguje in krepi. 

izvleček nageljnovih žbic – zaradi močnega antiseptičnega delovanja se uporablja pri prehladnih ter gripoznih 

obolenjih. Blaži nastajanje plinov v črevesju, pospešuje prebavo in obnavlja apetit. Odpravlja bolečine, pomirja in 

obnavlja. 

izvleček janeža - porablja predvsem pri obolenjih dihal, saj razširja dihalne poti, pospešuje izločanje sluzi in 

pospešuje izkašljevanje. Blaži dispepsijo (nelagodje v zgornjem delu trebuha), črevesne krče, napihnjenost in 

menstrualne krče. Odpravlja živčno napetost, stres in tesnobo ter odpravlja slabost med napadi migren. 

 

Uporaba: 

Napitek: do trikrat dnevno 12 kapljic v 200 ml vode ali čaja. 

Inhalacije: 10 kapljic v 0,5 l vroče vode. 

Priporočenega dnevnega odmerka se ne sme prekoračiti.  

Pazite, da nerazredčena tekočina ne pride v stik s sluznico ali v oči.  

Hraniti izven dosega otrok!  
 

 
KODA: 5000 

Količina: 30 ml 

 



 
 

ZA INTERNO UPORABO 

 

 
CBD KONOPLJINE KAPLJICE 5% 
 

Hiter pregled 

 Podpora imunskemu sistemu 

 Lajšanje depresij 

 Pomoč pri kroničnih boleznih 

Več 

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-6-maščobne kisline ter je bogato z vitamini D, E in B-kompleksom. 

Vsebujejo bogat izvleček kanabinoida CBD iz industrijske konoplje. Izvleček konoplje je pridobljen s CO2 ekstrakcijo iz 

listov konoplje je varen, omogoča ohranitev širokega spektra kanabinoidov, terpenov ter drugih učinkovin. CBD 

kapljice  vsebujejo celoten spekter kanabinoidov, kar jim omogoča maksimalno učinkovitost. Uporaba je enostavna in 

hitra, zaužijemo jih lahko kar s hrano ali preko ustne sluznice. Ker lahko z njimi zelo dobro kontroliramo odmerek, so 

CBD kapljice zelo primerne za tiste, ki se s CBD-jem srečujejo prvič, saj velja pravilo, da je bolje začeti z manjšimi 

odmerki in jih postopoma povečevati. Na takšen način poskrbimo, da se telo na CBD privadi in ga vzame za svojega. 

Tetrahidrokanabinol (THC) je glavni psihoaktivni kanabinoid, ki ga najdemo v konoplji, in povzroča občutek zadetosti. 

Vendar, za razliko od THC, CBD ni psihoaktiven in absolutno ne povzroča odvisnosti. 

 

Sestavine: 
konopljino olje (Cannabis sativa seed oil), izvleček iz listov konoplje (Cannabis sativa L). 

Uporaba: Pred uporabo pretresite. Kapljice lahko uživate s hrano, preko ustne sluznice, pod jezik lahko tudi na kocko 

sladkorja, z inhalacijo, z maziljenjem kože ter preko zadnjične sluznice. CBD kapljice imajo hitrejši učinek ob nanosu 

na željeno lokacijo. 

Izdelka ne izpostavljajte sončni svetlobi. Hranite pri sobni temperaturi ali na hladnem. Po odprtju uporabno 3 mesece. 

Opozorilo: Herbio ne prodaja zdravil! Priporočene dnevne količine oziroma odmerka se ne sme prekoračiti. 
Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Za večje 

odmerke se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. Shranjevati nedosegljivo otrokom! Ni primerno za otroke, 
nosečnice in doječe matere. Shranjevati na temperaturi do 25 stopinj Celzija! 

 
KODA IZDELKA: 5001 

Količina: 10 ml 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ZA INTERNO UPORABO 

 

KONOPLJINE KAPSULE 
prehransko dopolnilo 

 

 
Hiter pregled 

 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 

 
 

Več 
Konopljine kapsule so kakovosten izdelek iz posušenih listov in cvetov lastno pridelane, 100 % naravne industrijske 

konoplje, z visoko vsebnostjo CBD. So povsem varen in legalen izdelek, pridobljen s postopkom, ki se redno in skrbno 

nadzoruje. Kapsule so popolnoma naravne in nimajo  
psihotropnih učinkov – ne omamljajo. 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. 

 

 
Sestavine: 

posušeni listi in cvetovi industrijske konoplje (Cannabis sativa L. var sativa) v prahu,  
kapsula (hidroksi-propil-metil celuloza, rastlinskega porekla). 

 
1 kapsula vsebuje: 300 mg posušenih listov in cvetov industrijske konoplje (Cannabis sativa L. var sativa) v prahu, 

od tega 1,5 mg naravno prisotnega CBD in 0,06 mg CBG. 

 
Uporaba: Priporočena dnevna količina je 1 kapsula, ki jo zaužijemo z vodo, sokom… 

Priporočene dnevne količine oziroma odmerka se ne sme prekoračiti.  
Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.  

Shranjevati nedosegljivo otrokom. 

 
KODA IZDELKA: 6000 

Količina: 60 kapsul 
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KOENCIM Q10 
prehransko dopolnilo 

 

 
Hiter pregled 

 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.  

 
Več 

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.  

V času stresa, bolezni, povečanega fizičnega napora ali rednega uživanja alkohola in nikotina ter neustreznih 

prehranjevalnih navad nam ne uspe zadovoljiti zadostne količine koencima Q10. Koncentracija koencima Q10 se v 

telesu sicer zmanjšuje tudi s starostjo, ki na nas pusti posledice, ki so vidne tudi na zunaj in ker ga telo lahko žal 

proizvede le omejeno količino, ga je v telo nekako potrebno vnesti s hrano (špinača, brokoli, morska hrana, oreščki) 

ali pa s prehranskimi dopolnili.  

Koencim Q10 je izredno močan antioksidant primeren za vse, ki bi radi zavrli proces staranja in krepili imunski sistem. 

V kozmetiki se pa uporablja tudi kot sredstvo, ki zmanjšuje gubice in povrne koži elastičnost ter ohranja zdrave lase in 

nohte.  

 
Sestavine: 

30 mg koencima Q10, 480 mg sojinega olja, želatina, voda, rdeči železov oksid, glicerol. 

 
1 kapsula vsebuje: 30 mg koencima Q10. 

 
Uporaba: Priporočena dnevna količina je 1 kapsula po obroku hrane. 

Priporočene dnevne količine oziroma odmerka se ne sme prekoračiti.  
Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.  

Za večje odmerke se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. 
Shranjevati nedosegljivo otrokom. 

KODA IZDELKA: 6001 
Količina: 60 kapsul 

 
 

 
 

Ali ste vedeli, da… 

 

 Znanstveniki so ocenili, da lastna proizvodnja v telesu začne upadati že po 20 letu. S staranjem se sposobnost 

proizvajanja in presnavljanja koencima Q10 zmanjša, najverjetneje zaradi povečanih metaboličnih zahtev 

organizma, bolezni, pomanjkljivega vnosa, oksidativnega stresa ali pomanjkanja nekaterih drugih vitaminov in 

mineralov, ki sodelujejo pri nastanku koencima Q10. 

 Zanimivo je, da največji upad koencima zasledimo v energetsko najbolj potratnih organih (srce, jetra, 

ledvice). V tkivu 40-letnika je že 30 % manj koencima Q10 kot pri 20-letniku, pri 80-letniku pa že skoraj 60 % 

manj. Zunanji vir koencima Q10 je v teh organih zelo dobrodošel, saj se dodatna energija, denimo v srcu, 

izrazi z boljšo zmogljivostjo črpanja, kar okrepi telesno zmogljivost pri tistih, ki imajo starostno ali bolezensko 

oslabljeno delovanje srca. 
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GLUKOZAMIN 
prehransko dopolnilo 

 

Hiter pregled 

 Preprečuje obrabo hrustanca  

 Pomaga ohranjati zdrave sklepe 

 Spodbuja nastanek hrustanca  

 Izboljšuje gibljivost sklepov 

Več 

Glukozamin je aminosladkor in je naravna substanca, ki jo najdemo tako v naših telesnih tkivih kot tudi v naravi. Pri 

nas se nahaja v vezivnem tkivu in hrustancu, v naravi pa ga najdemo v skeletu lupinarjev in žuželk. Igra 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. Poleg tega, da ima vlogo zaščite 

organizma, tudi preprečuje prekomerno obrabo in spodbuja proizvodnjo hrustanca ter poveča gibljivost sklepov. Skrbi 

tudi za lepe nohte, kožo in lase, saj izboljšuje njihovo strukturo in trdnost.  

Vnos glukozamina ni mogoč preko naravnih virov vsakdanje prehrane! 

Ker telesna proizvodnja glukozamina s staranjem upada, se uživanje le tega priporoča ljudem v tretjem življenjskem 

obdobju, še posebej tistim, ki trpijo za osteoartritisom oz. osteoartrozo ali revmatoidnim artritisom, koristi pa tudi 

športnikom, rekreativcem in vsem, ki pogosto obremenjujejo svoje sklepe. 

 
Sestavine: 

Glukozaminijev sulfat 2KCl, želatina, arašidovo olje, sredstvo proti sprijemanju: silicijev dioksid. 

Opozorilo glede alergenov: vsebuje lupinarje (školjke, polži, raki) in arašidovo olje. 
 

1 kapsula vsebuje: Glukozamin 592 mg (iz glukozaminijevega sulfata 2KCl) 
 

Uporaba: Priporočena dnevna količina je 1 kapsula. 

Priporočene dnevne količine oziroma odmerka se ne sme prekoračiti.  
Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.  
Shranjevati nedosegljivo otrokom. 

Po uporabi embalažo dobro zaprite. Izdelek shranjujte na temnem in hladnem prostoru. 

Diabetiki, osebe z glukozno intoleranco, osebe, ki se zdravijo s kumarinskimi antikoagulanti ter osebe z znanimi 
kardiovaskularnimi boleznimi, naj se zaradi previdnosti, o uporabi izdelka posvetujejo z zdravnikom. 

KODA IZDELKA: 6002 

Količina: 60 kapsul 

 
 

 

Ali ste vedeli, da… 

 Glukozamin se v EU prodaja kot zdravilo ali prehransko dopolnilo. Poleg ostalih razlik med prehranskimi 

dopolnili in zdravili, je ena glavnih razlik tudi v tem, da imajo zdravila predpisano dnevno količino nad 1200 

mg glukozamina, prehranska dopolnila pa imajo predpisano dnevno količino do 600 mg glukozamina.  

 Osteoartritis je najpogostejša oblika artritisa, ta pa je drugi najpogostejši vzrok za invalidnost v Sloveniji. Ta 
bolezen sklepov se običajno pojavi po 50. letu starosti in prizadene tako moške kot ženske. Povzroča obrabo 

hrustančnega tkiva, posledično pa bolečine ter otrdelost sklepa. 
 Klinične raziskave so pokazale, da uživanje glukozamina spodbuja tvorbo hrustanca in zavira njegovo 

razgradnjo, s tem pa zavira tudi napredovanje osteoartroze in omili njene simptome. 

 

 



 
 

ZA INTERNO UPORABO 

 

 
ŠVEDSKA GRENČICA 

prehransko dopolnilo 

 
 

Hiter pregled 
 Zdravilna zelišča za domačo pripravo eliksirja 

 Izboljšanje psihofizičnega počutja 

 Uporaba in pomoč pri različnih boleznih 

 

 

Več 
Suha mešanica dolgo poznanih zdravilnih zelišč, skrbno nabranih, posušenih in shranjenih za domačo pripravo 

eliksirja. Iz zelišč se pripravi stoletja uporaben eliksir - pripravek za lajšanje mnogih težav in bolezni. Mešanico suhih 
zelišč z domačim žganjem pripravite sami doma. 

 
Švedska grenčica pomaga proti prehladu, nahodu, bolečinam, naglušnosti, revmi, protinu, deformacijam sklepov, 

zvinih, udarcih, gastritisu, težavam s trebušno slinavko (Maria Treben švedsko grenčico priporoča celo diabetikom). Z 

obkladki švedske grenčice izginejo znamenja, bradavice, lise, jagodasta znamenja, lojnate bradavice, kurja očesa, 
bradavice. Preženejo šumenje in zvonjenje v ušesih, krepijo spomin (lahko si kar zunanje namažemo glavo), čistijo kri, 

pospešujejo krvni obtok, preženejo drisko, slabo prebavo, glavobole, obolenja želodca, jeter, žolča, ledvic. Pri 
trombozah in obolenjih vem kožo najprej namažemo s kremo, čez pa položimo obkladke s švedsko grenčico. Švedska 

grenčica deluje z obkladki na zatilju pri vnetju možganske mrene, poškodbah glave zaradi udarca ali padca. Vsekakor 

je to dopolnilno zdravljenje po obisku zdravnika. Obkladki delujejo pri odstopanju mrežnice, krvavitvah mrežnice, 
porozni mrežnici. Polagajo se na zaprte oči po 1 uro. Obkladki in mazanje vek ohranja dober vid do pozne starosti. 

 
Sestavine: 

SESTAVINE OSNOVNE MEŠANICE: aloa ferox, cimet, koren angelike, koren kurkume, črni jesen, mira, koren 
rabarbare, sena, jesenski žafran, kafra, teriak, manitol. 

 

SESTAVINE TERIAKA: 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. 
 

NAVODILA ZA PRIPRAVO: 

Zeliščno mešanico stresite v stekleno posodo in prelijte z 1 do 1,5 litra žganja (40%) in pustite 25-30 dni v toplem 
prostoru ali na soncu. Vsebino vsak dan pretresite. Po preteku predpisanih dni, vsebino precedite in prelijte v manjše 

temne stekleničke. Zelišča, ki so ostala po odcejanju, pa lahko shranimo v hladilnik ali zamrzovalnik in uporabimo za 
pripravo obkladkov. 

Uporaba: 

Oralno: 1 žlica (15 ml) pol ure pred jedjo (manjša apetit) ali po jedi (lajša napihnjenost in težave zaradi kalorične 
hrane) z vodo, čajem ali sokom zjutraj in zvečer. Pripravljen eliksir lahko neprekinjeno uporabljate cca. 10 dni. Po 

enomesečnem premoru lahko jemanje ponovite. 
Zunanje - kot obkladek: Vzemite vato, gazo ali bombažno krpo, navlažite s švedsko grenčico ter jo položite na del 

telesa, kjer želite, da obkladek deluje. Obkladek zaščitite z nepropustno folijo in ga s povojem pričvrstite na telo, da se 
ne more premikati. Še posebno so obkladki priporočljivi ponoči. 

Če imate občutljivo kožo, priporočamo, da jo pred namestitvijo obkladka namažete z zaščitno kremo, da ne bi zaradi 

alkohola prišlo do pordečitve ali vnetja kože. 
MOŽNI STRANSKI UČINKI: 

Lahko se pojavi alergija na preobčutljivo sestavin, odvisno od posameznika. Možni so črevesni krči in driska, bolečine 
v trebuhu, urin se lahko obarva rumeno-rjavo. V primeru kakršnih koli stranskih učinkov se posvetujte z zdravnikom 

ali farmacevtom. Prehransko dopolnilo ne nadomesti uravnotežene prehrane. Otrokom in nosečnicam se uživanje 

eliksirja odsvetuje. Zelišča shraniti v hladnem in suhem prostoru, nedosegljiva otrokom. 
 

KODA IZDELKA: 6010 

Količina: 100g 



 
 

ZA INTERNO UPORABO 

 

 
CBD KONOPLJINA SMOLA 16% 
 

Hiter pregled 

 Podpora imunskemu sistemu 

 Lajšanje depresij 

 Pomoč pri kroničnih boleznih 

Več 

Herbio CBD konopljina smola/pasta vsebuje 800 mg CBD, narejena iz izvlečka industrijske konoplje,  bogata s 

kanabidiolom CBD, raztopljena v hladno stiskanem konopljinem olju z dodanim naravnim čebeljim voskom. Hladno 

stiskano konopljino olje vsebuje 80% esencialnih maščobnih kislin z idealnim razmerjem omega-3 in omega-6 in je 

bogato z vitaminom D, E in B-kompleksom. Čebelji vosek je skupek estrov nasičenih maščobnih kislin, v njem 

najdemo tudi proste maščobne kisline, alifatske ogljikovodike ter vitamin A. 

CBD konopljina smola 16% vsebuje 1600 mg izvlečka celotnega spektra (full spectrum) konoplje z vsebnostjo 800mg 

kanabinoida kanabidiola (CBD) pridobljenega iz listov konoplje. Kanabinoidi pridobljeni iz rastline konoplje vplivajo na 

endokanabinoidni sistem v našem telesu kateri igra zelo pomembno vlogo pri uravnavanju številnih funkcij in procesov 

v organizmu. Med drugim vpliva na uravnavanje: spanja, razpoloženja, telesne temperature, spomina, gibalnih 

funkcij, mišičnih informacij, kardiovaskularnega sistema, apetita, funkcij kože, hormonskih procesov… 

Sestavine: konopljino olje (Cannabis sativa seed oil), izvleček iz cvetov konoplje (Cannabis sativa L.) in čebelji vosek 

(Cera alba). 

Uporaba: Priporočeno je hranjenje smole na temnem mestu in sobni temperaturi, predvsem zaradi lažje uporabe, ne 

izpostavljajte izdelka direktni sončni svetlobi. Za odmerjanje zavrtite navoj dozerja v smeri urinega kazalca. Smolo si 

iztisnemo na prst in jo namestimo pod jezik. Pod jezikom je izkoristek najvišji. Pustimo, da se nam počasi stopi v 

ustih. Po nekaj minutah jo lahko pogoltnemo in čez spijemo kozarec mlačne vode ali čaja. 

Hranite pri sobni temperaturi ali na hladnem. Po odprtju uporabno 1 mesec. 

Opozorilo: Herbio ne prodaja zdravil! Priporočene dnevne količine oziroma odmerka se ne sme prekoračiti. Prehransko 

dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano. Za večje odmerke se posvetujte z zdravnikom ali 

farmacevtom. Shranjevati nedosegljivo otrokom. Ni primerno za otroke, nosečnice in doječe matere. Shranjevati na 

temperaturi do 25 stopinj Celzija! 

 

KODA IZDELKA: 6011 
Količina: 5 ml 
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IMUNOBIOTIKI Z INULINOM 
 

Hiter pregled 

 Podpora imunskemu sistemu 

 Pomagajo pri presnovi hrane 

 Povečujejo raven energije 

 Zmanjšujejo možnost nastanka težav in nepravilnosti na koži   

Več 
Podpora imunskemu sistemu, prebavnemu traktu, črevesni flori in dobremu počutju. 

Imunobiotiki / probiotiki so mikrobiološke bakterije, ki so nujne za delovanje črevesja. Z vzpostavijo ravnovesja 
med dobrimi in slabimi bakterijami v želodcu pomagajo pri presnovi hrane, sintentizirajo vitamine (predvsem skupine 

B), aminokisline, kratkoverižne maščobne kisline, ki hranijo črevesne celice in pomagajo pri gibanju črevesja 
(peristaltiki). Lahko vplivajo na delovanje našega imunskega sistema in sintetizirajo protimikrobne snovi, ki ovirajo 

preživetje in razvoj škodljivih bakterij. Izboljšujejo splošno odpornost telesa, povečujejo raven energije in povečajo 

sposobnost organizma, da iz hrane učinkovito absorbira hranila (tudi v hrani najdemo probiotike). Lahko odpravljajo 
tudi neprijeten zadah, lahko koristijo tudi kvaliteti kože in zmanjšujejo možnost nastanka težav in nepravilnosti na koži 

(mozolji). Vzpostavitev ravnovesja v črevesju z imunobiotiki olajša vsakodnevno življenje in izboljša počutje.  
V zadnjih četrt stoletja so znanstveniki s sodobnimi metodami raziskovanja intenzivno proučevali pomen mikrobioma 

pri nastanku črevesnih in drugih bolezni. Vedenje o obsegu vplivanja mikrobiote tudi izven črevesja se širi: od vpliva 

na centralni živični sistem, preko imunoloških in endokrinih motenj do najnovejših dokazov o vplivu preko osi črevesje-
pljuča tudi na akutna in kronična pljučna obolenja. Pri nesorazmerju se pojavijo prebavne težave, kot so napihnjenost, 

napenjanje ali celo driska. 
Neprijetni simptomi se lahko pojavijo ob jemanju antibiotikov, pri okužbi (virusni, bakterijski) prebavil, na potovanju 

oz. ob menjavi okolja, po zaužitju določene hrane. Probiotiki pomagajo vzdrževati ravnovesje v črevesni mikrobioti in 

jih je priporočljivo uživati redno. 
Izraz probiotik se po evropski direktivi dojema kot zdravstvena trditev, zato ga prehranska dopolnila in živila brez 

predhodne odobritve Evropske komisije ne smejo uporabljati ali navajati. 
Inulin ima izjemno prehrambeno in funkcionalno vrednost. Lahko je povsem brez okusa, pa tudi rahlo sladkast in ga 

lahko uporabljamo kot nadomestek sladkorja, maščobe ali moke. Vsebuje le tretjino do četrtino energije v primerjavi z 
enako količino sladkorja. 

 

Sestavine: 
Lactobacillus Rhamnosus, Lactobacillus Acidophilus, vegetarijanska kapsula (hidroksipropilmetil celuloza), inulin, 

sredstvo proti sprijemanju: magnezijeve soli maščobnih kislin  

 
1 kapsula vsebuje: Lactobacillus Rhamnosus 100 mg, Lactobacillus Acidophilus Glukozamin 50 mg, inulin 50 mg  

 

Uporaba: Priporočen dnevni odmerek: 2 kapsuli pred obrokom (najbolje ena zjutraj in ena zvečer) zaužijte z vodo, 
sokom ali drugo tekočino. Priporočljivo je jemanje vsaj 2 meseca in po potrebi ponoviti, sploh v času mrzlih mesecev.  
Herbio ne prodaja zdravil! Priporočene dnevne količine oziroma odmerka se ne sme prekoračiti. Prehransko dopolnilo 

ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano. Za večje odmerke se posvetujte z zdravnikom ali 

farmacevtom. Shranjevati nedosegljivo otrokom. Ni primerno za otroke, nosečnice in doječe matere. Shranjevati na 

temperaturi do 25 stopinj Celzija! 

 
KODA IZDELKA: 6012 

Količina: 60 kapsul 

 
 
 
 
 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Okus
https://sl.wikipedia.org/wiki/Sladkor
https://sl.wikipedia.org/wiki/Ma%C5%A1%C4%8Doba
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D3BOOST 
 

Hiter pregled 

 Podpora imunskemu sistemu 

 Vloga pri delitvi celic 

 Ohranjanje zdravih kosti, zob mišic 

 Absorbcija kalcija in fosforja 

Več 
Vitamin D nastaja v našem telesu pod vplivom sončnih žarkov. Prispeva k normalni absorbciji, izrabi kalcija in fosforja, 

ugodno vpliva pri delovanju mišic, ohranjanju zdravih zob, zelo priporočljiv za delovanje imunskega sistema, ima 

vlogo pri delitvi celic. Iz hrane ga  dobimo v majhnih količinah, so pa vir D vitamina recimo ribe, jajca, maslo... 
Posebej problematični so zimski meseci, ko je izpostavljenost soncu še manjša, najbolj občutljivo obdobje je seveda 

konec zime. Težave z pomanjkanjem D vitamina se obetajo tudi osebam, ki so veliko v zaprtih prostorih brez naravne 
svetlobe. Zaradi najnovejših zdravstvenih dokazov je D vitamin, ki ga ima Herbio D3boost v veliki količini, še posebej 

priporočljiv za podporo oziroma jačanje imunskega sistema.  

Hormon Kalcidiol / vitamin D3 je izjemno pomemben že od zgodnjega otroštva za normalno rast in razvoj kosti. Zelo 
pomembno je, da za ustrezno raven vitamina D skrbijo nosečnice, ker le ta vpliva na zdrav in normalen razvoj ploda. 

Dobivajo ga tudi dojenčki, saj jih ne izpostavljamo soncu, materino mleko pa je slab vir vitamina D. Ugotovili so, da 
tega hormona telo ne proizvaja samo. Prav tako ga ne moremo dobiti s hrano – vsaj ne v zadostnih količinah. 

Uravnotežena prehrana torej ni dovolj. Nastajajo lahko resne posledice za imunski sistem, razvijejo ali poslabšajo se 
lahko nihanja razpoloženja in depresije, ter različne degenerativne in kronične bolezni, povišan krvni sladkor, 

avtoimune bolezni, srčno-žilne težave. Ugotovljeno je bilo tudi, da vitamin D3 preko različnih mehanizmov povečuje 

odpornost na okužbe in deluje protivnetno. Nekatere strokovnjaki so potrdili povezanost pomanjkanja D vitamina z 
nekaterimi avtoimunimi boleznimi, kot so multipla skleroza, Chronova bolezen, diabetes tipa 1, revmatoidni artritis itd. 

Potekajo tudi številne raziskave o možnih vplivih D vitamina na zmanjšano pojavnost nekaterih vrst raka (črevesje, 
dojke, prostata) in srčno-žilnih bolezni.  

Večini prebivalstva primanjkuje vitamina D3 predvsem zaradi sodobnega načina z življenja. 

Sedanja priporočila za vnos D vitamina so do 1000 IE dnevno, trenutno pa potekajo številne večje klinične študije, ki 
analizirajo vpliv večjih odmerkov, ki naj bi varni in še bolj ugodni za zdravje.  

 
Sestavine: 

Vitamin D3, 50 µg (2000 IU), 1000%  

 
 

Uporaba: Priporočen dnevni odmerek: 2 kapsuli po obroku (najbolje ena zjutraj in ena zvečer) zaužijte z vodo, sokom 
ali drugo tekočino.  

Izdelek ne vsebuje soli, glutena, laktoze, umetnih barvil, okusov in konzervansov in je topen v maščobi! 

Herbio ne prodaja zdravil! Priporočene dnevne količine oziroma odmerka se ne sme prekoračiti. Prehransko dopolnilo 

ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano. Za večje odmerke se posvetujte z zdravnikom ali 

farmacevtom. Shranjevati nedosegljivo otrokom. Shranjevati na temperaturi do 25 stopinj Celzija! 

 

KODA IZDELKA: 6014 
Količina: 60 kapsul 
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KONOPLJIN ČAJ 
 

Hiter pregled 

 uravnavanje številnih funkcij in procesov v organizmu  

Več 
Konopljin čaj vsebuje posušene liste 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. 

Kanabinoidi iz rastline konoplje vplivajo na endokanabinoidni sistem v našem telesu kateri igra zelo pomembno 
vlogo pri uravnavanju številnih funkcij in procesov v organizmu.  

Sestavine: posušeni listi industrijske konoplje (Cannabis sativa L.)  

Uporaba: Za pripravo čaja uporabite 2 dcl vroče vode (približno 70 ºC, voda ne sme zavreti!), dodajte ščepec 

konopljinih lističev in pustite stati od 8 do 10 minut. Ker večina kanabinoidov ni topna v vodi, za kar največji učinek na 
zdravje in počutje v čaj dodamo nekaj žlic olja ali masla. Konopljin čaj lahko pijete večkrat dnevno. Po študijah ni 

nobene nevarnosti, da bi postali odvisni od konopljinega čaja. Priporočamo pitje zjutraj na tešče ali zvečer 1 uro pred 
spanjem. Po želji sladkamo, najbolje z medom. 

Konopljin čaj za pomiritev, priprava z mlekom: Za pripravo čaja uporabite 2 dcl vroče vode (približno 70 ºC, voda ne 

sme zavreti!), dodajte ščepec konopljinih lističev in pustite stati od 8 do 10 minut Zaradi netopnosti kanaboidov lahko 
pozitivne učinke povečamo s tem, da vodi dodamo rastlinske maščobe. Zelo enostavna in elegantna rešitev je 

dodajanje mleka. Za kar največji učinek na zdravje in počutje v čaj lahko dodamo nekaj žlic olja ali masla.  Mnogi 
konopljin čaj mešajo z drugimi čaji, še najbolje se obnese z zelenimi ali zeliščnimi čaji. Konopljin čaj lahko primerjamo 

tudi z pitjem zelenega čaja, pri čemer konopljin čaj ne vsebuje teina, in nas ne poživlja. Konopljin čaj je podobno kot 
zeleni čaj močan antioksidant in naj bi vplival na povečanje naše odpornosti in mirnejšemu spancu. Pozitiven učinek 

se čuti približno eno uro po zaužitju čaja. Čaj z mlekom priporočamo za pitje zvečer 1 uro pred spanjem. Po želji 

sladkamo, najbolje z medom. 

 

Predelava brez pesticidov in herbicidov. 

100% naravno. Brez glutena. Veganski produkt. 

 

KODA IZDELKA: 8000 
Količina: 40 g 
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VEČ O CBD konopljinih kapljicah/smoli 

CBD kapljice, smola pridelane iz industrijske konoplje imajo lahko na človeški 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. CBD kapljice iz ekološke 

industrijske konoplje lahko pomagajo, pri lajšanju številnih tegob in se zdijo skorajda čudežne. Dejstvo je, da 

človeštvo konopljo v tradicionalni medicini uporablja kolikor je stara civilizacija. Šele v zadnjih desetletjih smo na 

Zahodu pozabili na čudežno moč narave in se zanašali na moč sintetike. Pa vemo kje smo! Zato se zanimanje za 

naravne učinkovine hitro povečuje. CBD kapljice, so zelo priporočljive, če se prepoznate v eni od sledečih težav: 

- Je vaš imunski sistem oslabljen in ste dovzetni za obolenja? 
- Trpite zaradi različnih vnetij (tudi kroničnih)? 

- Ste živčni, vedno pričakujete slabe novice, premlevate slabe scenarije? 
- Si želite boljše koncentracije in pripravljenosti na stres? 

- Vas mučijo pogoste slabosti, razne alergije ali srbeča koža? 

- Ste utrujeni? Ponoči ne morete zaspati, čez dan pa ste brez energije? 
- Imate težave zaradi bakterijskih okužb? 

 
Pogosto je zmotno razmišljanje pri omembi konoplje je, da gre za opojne substance. CBD ali kanabidiol je eden izmed 

več kot 85 različnih kanabinoidov, ki so prisotni v rastlini industrijske konoplje in je poleg sorodnega kanabinoida THC 

tudi najbolj pogost oziroma se nahaja v največji meri. Koncentrirano pasto CBD raztopimo v ekološko pridelanem, 

hladno stiskanem olju industrijske konoplje. CBD kapljice, smola niso psihoaktivne in ne povzročajo neželenih 

učinkov. Industrijska konoplja ne vsebuje opojnih substanc, ki jih poznamo pod imenom THC. Iz industrijske konoplje 

se pridobiva CBD kapljice, smola, z zelo malim odstotkom THC učinkovin (pod 0,2 %), takšna koncentracija pa na 

človeško telo nima opojnega učinka. Torej CBD izdelki ne omamijo, ne zasvajajo ali kako drugače vplivajo na 

psihofizično stanje. Zato so tudi popolnoma legalne. 

Kaj je učinkovina kanabinoid, ki jo vsebuje CBD smola in kapljice? 

Kanabinoidi so spojine, ki se delijo na tri podskupine: 

Endokanabinoidi: Te naše telo proizvaja samo. To pove že ime saj endo pomeni lasten. Torej ime endokanabioidi 

pomeni lastni kanabionidi. Ti lastni kanabionidi so izjemno pomembni za zdravje saj skrbijo za komunikacijo med celicami 

v telesu ter so neposredno zadolženi za najbolj pomembne procese v telesu kot so dihanje, bitje srca, telesna 

temperatura, imunskega sistema, metabolizma, občutka bolečine, spomin, stres, plodnost … Brez endokanabionidov bi 

naše življenje bilo torej precej težje. 

Fitokanabinoidi: Ime bi lahko razložili kot rastlinski kanabioidi. Tako so fitokanabioidi v največji meri prisotni v rastlini 

konoplje, v veliko manjši meri pa tudi ameriškem slamniku in še nekaj drugih rastlinah. CBD kapljice iz industrijske 

konoplje tako spadajo med fitokanabionide. V telesu je vloga fitokanabionidov ta, da aktivirajo endokanabionidni sistem. 

Povedano preprosto: z vnosom rastlinskih kanabionidov kot je CBD, pomagamo sistemu, ki ga telo že ima, da deluje 

kot je treba in se telo samozdravi oz. se zdravljenje pospeši. 

Sintetični kanabinoidi: So izdelani v laboratoriju. Seveda noben laboratorij nima kakovosti matere narave, lahko jo 

samo posnema, zato jih ne bomo obravnavali. 

CBD pripravki so eni najstarejših pripravkov v tradicionalni medicini. O uporabi konoplje v zdravstvene namene ali kot 

prehrano, poročajo vse najstarejše civilizacije. Od Indije, Mezopotamije, Kitajske, Egipta do Evrope pa do obeh Amerik. 

Vsa stara ljudstva so konopljo poznala in cenila ter iz nje pripravljala različne pripravke. 

Današnji način življenja, hitenje, tisoči opravkov, zasvojenost z družbenimi omrežji, stres, pomanjkanje gibanja na 

soncu, stika z naravo, pomanjkanje človeškega stika, osamljenost, nervoznost, onesnaženost narave … vse to zelo slabi 

imunski sistem. CBD izdelki vsebujejo rastlinske fitokanabioide, ki pomagajo aktivirati endokanabioidni sistem našega 
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telesa. Tako lahko na naraven način uravnovesijo živčni sistem in sprožijo proces samozdravljenja. Uporablja se pri vrsti 

težav: 

 umirja anksioznost, pomaga pri depresiji in kronični nespečnosti; 

 podpira delovanje ščitnice; 

 blaži simptome multiple skleroze; 

 preprečuje razvoj rakavih celic; 

 zmanjšuje raven holesterola; 

 preprečuje/blaži razvoj Alzheimerjeve, Parkinsonove in Crohnove bolezni; 

 blaži simptome pri cerebralni paralizi; 

 blaži simptome in pomaga pri psoriazi; 

 podpira delovanje prostate in znižuje PSA 

 (Prostatični specifični antigen); 

 blaži simptome in pomaga pri artrozi in artitisu; 

 blaži simptome in pomaga pri putiki in lupusu. 

 

CBD kapljice in smola nimajo nobenih stranskih učinkov. Četudi mogoče nimate kakšnih težav kot so opisane zgoraj, se 

priporoča, da jih uživate preventivno, da ohranite svoje zdravje. So namreč velika pomoč telesu zaradi esencialnih 

maščobnih kislih, ki krepijo imunski sistem, srce in ožilje. CBD kapljice/smola delujejo protivnetno in antibakterijsko ter 

omogočijo povečano oskrbo telesa s kisikom!  

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

                                                                                                                                    

''Spoštljiva skrb za lastno telo je osebna naložba vsakega posameznika. Dolgoročno ohranja in vzdržuje 

zdravje, zagotavlja dobro počutje, lep videz in hkrati pomaga izboljšati kakovost življenja.'' 

 


