
D
A

B
ĪG

I 
P

R
O

D
U

K
T

I

+371    29 246 720 sarmite.kaulina@inbox.lv www.skaromterapija.lv





Kazas piena ziepes
Kazas piena ziepes nodrošina maigu un samtainu iedarbību, mitrina un baro ādu. Tās saudzīgi parūpēsies pat 
par vismaigāko ādu. Kazas piena sastāvā ir daudz tauku un olbaltumvielu, augsts minerālvielu un vitamīnu 
saturs. Vitamīni un minerālvielas labvēlīgi iedarbojas uz ādu, padarot to mīkstu, maigu un samtainu. Kazas piens 
satur daudz A, B6 un B12 vitamīnus, proteīnus, kāliju un kalciju. Ziepes bagātinātas ar saldo mandeļu eļļu un 
ēteriskajām eļļām.

Eļļas ziepes
100% dabīgas ziepes, kuras gatavotas sārmā un nogatavinātas 45 dienas. Ziepēs ideāls ph līmenis (7 ) Sastāvā 
esošās eļļas (olīvu, saldo mandeļu un jojoba) un šea sviests baros un mīkstinās roku ādu. Katrs gabaliņš apsiets 
ar lina audumu un būs lielisks papildinājums jūsu dāvanu komplektam kādam mīļam cilvēkam. 

* Katrreiz tiek gatavots cits aromāts, tādēļ zvani un noskaidro, kas šobrīd pieejams.

Burvīgi, aromātiski, samtaini kakao gabaliņi ar burkānu eļļu un 
kumelīti. Tie baro, mīkstina un padara ādu samtainu. 

Lietošana: uzklāj uz tīras un 
siltas ādas. Var lietot uz visa 
ķermeņa ādas.

Kakao gabaliņš ar burkānu eļļu Antiseptiskas ziepes
Augu glicerīna ziepes 
ar dabas antiseptiķi - 
tējaskoku un eikaliptu.

S V A R S  U N  C E N A

3,00 €60 g gb/

S V A R S  U N  C E N A

4,50 €50 g gb/

S V A R S  U N  C E N A

3,50 €35 g gb/

4,80 €100 g gb/3,80 €60 g gb/
S V A R S  U N  C E N A

1,00 €10 g gb/
(kukaiņu formas ziepes bērniem)



Lūpu balzāmi
Lūpu balzāma sastāvā ir organiskas eļļas, bišu vasks, kakao sviests, E vitamīns un 
apelsīnu ēteriskā eļļa. Tas baros un mīkstinās lūpas. 100% dabīgi produkti.

- Lūpu balzāms ar smiltsērkšķi
Smiltsērkšķim piemīt īpašības sadziedēt sasprēgājušu lūpu ādu. Bagātīgs 
antioksidantu avots, dabīgs UV filtrs, satur lielu daudzumu nepieciešamo tauk-
skābju un dabīgo provitamīnu A un E, kā arī satur beta karotīnu un selēnu.

- Lūpu balzāms ar piparmētru
Piparmētra dod atvēsinošu sajūtu. Samitrinās lūpu ādu.

- Lūpu balzāms ar propolisu
Propolisa ekstrakts sadziedē, mīkstina, baro sausu un saplaisājušu lūpu ādu. 
Labi noder bērniem.

- Lūpu balzāms ar tējas koka eļļu
Tējas koka eļļa iedarbojas uz iekaisuma procesiem ādā. Lieto uz sausas lūpu 
ādas. Lūpu balzāms baro, mīkstina un nomierina ādu.

- Lūpu balzāms ar lavandu
Lavanda nomierina un sadziedē saplaisājušas lūpas. Baro un nomierina ādu.

- Lūpu balzāms ar citronu
Atsvaidzinošs un barojošs. Patīkams citronu aromāts.

T I L P U M S  U N  C E N A

3,80 €5 ml gb/
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MMaigs, attīrošs sejas pieniņš  ar kliņģerīti - 
visiem sejas ādas tipiem
Sastāvdaļas: saldo mandeļu eļļa, vīnogu eļļa, kliņģerītes ekstrakts un rozmarīna ekstrakts, 
baltie māli.

Lietošana: pieniņš maigi attīra sejas ādu un dekoratīvo kosmētiku. Uzklāj uz mitras ādas un 
to iemasē vieglām apļveida kustībām. Noskalo ar siltu ūdeni. Var lietot no rīta un vakarā. 
Sastāvā esošās eļļas mīkstina un mitrina. Klāt pievienoti baltie māli, kas palīdz labi attīrīt 
ādu.

T I L P U M S  U N  C E N A

8,00 €100 ml gb/

S V A R S  U N  C E N A

70 g gb/ 9,50 €

Attīrošas putas ar kumelīti

Cietajam šampūnam ir īpaši izstrādāta 
recepte un pagatavošanas veids. Cietais 
šampūns ir ekonomisks un drošs lietošanā, 
saudzīgs matiem un galvas ādai. Sastāvā 
esošie rīsu un zīda proteīni mitrina, baro, 
atjauno, nogludina matus un piešķir tiem 
veselīgu izskatu. Šampūnam pievienotas 
argana un kokosa eļļas, kas mīkstina un maigi 
ieeļļo matus. Šampūns papildināts ar ilang-il-
ang ēteriskajām eļļām. Produkts ir bez iepa-
kojuma, kas nenodara kaitējumu videi, tādēļ
īpaši pievilcīgs Zero Waste (bez atkritumu) 
piekritējiem.

Lietošana: samitrina matus, samitrina 
šampūna gabaliņu un ieziepē matos nelielu 
daudzumu. Kārtīgi izmazgā matus, šampūns 
labi puto. 

Pēc tam matus izskalo ar siltu ūdeni. Var 
pievienot matu kondicionieri vai matu eļļu pēc 
nepieciešamības. Pēc lietošanas glabā uz 
sausa koka, metāla vai lufas paliktņa.

Cietais šampūns

Putas maigi, saudzējoši attīra ādu un nomazgā dekoratīvo 
kosmētiku, dod svaiguma sajūtu, nomierina ādu, šķīdina 
putekļus un taukus. Pēc sejas mazgāšanas vēlams lietot 
toniku.
 
Var lietot visiem ādas tipiem. Sastāvā esošais kumelītes 
ziedūdens piemērots sausas, jutīgas un sakairinātas ādas 
kopšanai. Ph neitrāls 7,1, tādēļ var lietot arī acu kosmēti-
kas noņemšanai.

Lietošana: putas uzklāj uz mitras ādas un tās iemasē 
vieglām apļveida kustībām. Pēc tam noskalo ar ūdeni. 
Ieteicams lietot no rīta un vakarā.

T I L P U M S  U N  C E N A

14,00 €150 ml gb/
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Iedarbīgs liftinga sejas krēms. Rozmarīna 
ekstrakts dziļi iedarbojas, kuram piemīt izteiktas 
antioksidanta īpašības. Sastāvā pievienots augu 
izcelsmes kolagēns un elastīns, kas nostiprina 
un atjauno ādu. Sausai ādai ieteicams kombinēt 
ar barojošo vai mitrinošo krēmu. Sastāvā pievien-
ots(Liftonīns) bērza mizas ekstrakts, kuram piemīt 
izteiktas ādu savelokošas un tonizējošas īpašības. 
Izcils sastāvs, izcila iedarbība un ātrs rezultāts.

Lietošana: uzklāj uz tīras ādas. Ieteicams lietot kā 
nakts krēmu. Viegla, patīkama konsistence un labi 
iesūcas ādā.

Barojošs krēms ar smiltsērkšķi

Nostiprinošs li�tinga krēms

Sejas krēma sastāvā esošā augu formula mīksti-
na, mitrina, padara ādu samtainu, nomierina, 
noņem ādas apsārtumu un piegādā ādai skābekli. 
Augu komplekss ar smiltsērkšķa un rozmarīna 
ekstraktu nodrošina bagātīgu vitamīnu devu ādai. 
Izcilas antioksidanta īpašības. Atjaunos un 
atsvaidzinās jebkuru ādu. 

Var lietot no rīta un vakarā vienu pašu vai kom-
binēt, piemēram, ar īpaši mitrinošo krēmu. Sas-
tāvā pievienots šea sviests, kas ādu baro un 
padara samtainu.

Lietošana: uzklāj uz tīras ādas.

T I L P U M S  U N  C E N A

15,00 €50 ml gb/

T I L P U M S  U N  C E N A

18,00 €50 ml gb/

Atjaunojošs dienas krēms 
ar rožu ekstraktu

T I L P U M S  U N  C E N A

18,00 €50 ml gb/

Sejas krēms mitrina, baro un atjauno ādu. Sastāvā 
esošais augu komplekss piegādā ādai vitamīnus 
un nodrošina ādas šūnu paātrinātu atjaunošanos. 
Izcilais rozes ekstrakts, rožu eļļa un rožu 
ziedūdens nodrošina nobriedušas ādas procesu 
uzlabošanu, piegādā ādai dabīgo estrogēnu, kas 
padara ādu jaunavīgu un starojošu. Patīkams un 
dabisks rožu aromāts.

Lietošana: krēmu lietot no rīta vai vakarā. Uzklāj 
plānā kārtiņā uz tīras ādas.

Sejas krēms viegli iesūcas, mitrina un mīkstina ādu. 
Sastāvā esošais rozmarīna, dzērvenes un brūklenes 
augu komplekss iedarbojas kā spēcīgs antioksidants, 
piegādā ādai vitamīnus un atjauno to. Uzlabojas 
ādas elastība un padara ādu svaigu. Dzērveņu 
ekstrakts satur Omega 3, 6 un 9 taukskābes, kas nav 
nevienā citā ekstraktā. Satur izteiktas mitrinošas, 
barojošas, mīkstinošas un atjaunojošas īpašības. Eļļa 
satur fitosterīnus, A un C vitamīnus, un ir bagātīgs 
antioksidants.

Lietošana: krēmu ieteicams lietot no rīta un vakarā.

T I L P U M S  U N  C E N A

15,00 €50 ml gb/

Antioksidantu krēms 
ar dzērveņu un 
brūkleņu ekstraktu



A R  H I A L U R O N U

Sastāvā esošie augu ekstrakti sabalansēti tā, lai āda ap acīm kļūtu svaigāka, gaišāka un tiktu mitrināta. Visi augu ekstrakti ir spēcīgi an-
tioksidanti, kas atjauno, atsvaidzina un tonizē ādu ap acīm. Pievienotas maigas eļļas, kas viegli ieeļļo ādu un piegādā ādai vitamīnus un 
minerālvielas. Augu hialurons dziļi samitrinās un izlīdzinās smalkās krunciņas.
Sastāvs: rozes ziedūdens, ūdens, naktssveces eļļa, rozmarīna ekstrakts, makadāmijas riekstu eļļa, upeņu sēklu ekstrakts, augu vasks, 
augu hialurons, dzērveņu ekstrakts, gurķu ekstrakts, E vitamīns.
Lietošana: krēmu uzklāj zonā ap acīm, to iemasē ar vieglām apļveida kustībām. Nav ieteicams klāt uz acu plakstiņiem.

Rozei piemīt atsvaidzinošas, nomie-
rinošas un atjaunojošas īpašības. 
Dabas estrogēns, kas ļauj ādai 
uzplaukt. Der visiem ādas tipiem. Augu 
hialurons izcili mitrina gan virsējo, gan 
dziļākos
ādas slāņus. Āda kļūst tvirtāka, svaigā-
ka, veselīgāka, to mitrinot. Serumā 
hialurons ievietots lielā koncentrācijā, 
kas ādai sniedz maksimāli ātru un dziļu 
mitrināšanu, sniedz liftinga efektu, 

padara ādu svaigu un veselīgu. Sniedz ātru un tūlītēju rezultāu.
Sastāvs: rozes ziedūdens un augu hialurons.

Lietošana: serumu uzklāj gan no rīta, gan vakarā uz attīrītas un 
tonizētas ādas. Īsi pēc tam uzklāj dienas vai nakts krēmu. 
Ziemā serumu uzklāj tikai zem nakts krēma.

T I L P U M S  U N  C E N A

14,00 €15 ml gb/

T I L P U M S  U N  C E N A

26,00 €30 ml gb/
Atjaunojošs krēms ādai ap acīm 
ar hialuronu

Sastāvs: rožu ziedūdens, neroli ziedūdens, augu hial-
urons. Rozei piemīt atsvaidzinošas, nomierinošas un 
atjaunojošas īpašības. Dabas estrogēns, kas ļauj ādai 
uzplaukt. Labi atjauno ādas ph līmeni pēc sejas 
mazgāšanas. Rozei piemīt patīkams ziedu aromāts. 
Sastāvā esošais neroli ziedūdens ir destilēts no rūgtā 
apelsīna ziediem. Piemīt patīkams ziedu, zaļumu un 
rūgtens aromāts. Kopā ar rozi veido elegantu kom-
bināciju, kas lieliski atsvaidzina, tonizē un atjauno ādu. 
Augu hialurons ir iegūts ar fermentācijas metodi no 
kviešiem. Hialurons izcili mitrina gan virsējo, gan 
dziļākos ādas slāņus. Āda kļūst tvirtāka, svaigāka un 
veselīgāka.

Lietošana: lieto uz attīrītas ādas, izsmidzinot uz sejas 
un kakla. Ļauj nožūt. Īsi pēc tam uzklāj, piemēram, 
dienas vai nakts krēmu.

T I L P U M S  U N  C E N A

14,00 €100 ml gb/

Toniks ar hialuronu Atjaunojošs serums 
ar hialuronu



Produktu fotogrāfs Kristaps Selga 

+371    29 246 720 sarmite.kaulina@inbox.lv
www.skaromterapija.lv

+371    20 214 895 ginta.slisane@inbox.lv


