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Ķermeņa sāls skrubis
Jūras sāls skurbis, kura sastāvā ir vīnogu kauliņu eļļa un ēteriskās eļļas, patīkami attīra un mīkstina ādu. Skrubim piemīt uzmundrinošs, atsvaidzinošs aromāts. Pieejami skrubji ar lavandas
vai piparmētras ēterisko eļļu.
Lietošana: Skrubi uzklāj uz mitras ķermeņa ādas un ierīvē vieglām apļveida kustībām. Noskalo ar siltu ūdeni. Skrubi var lietot vannā, dušā vai pirtī. 100% dabiskas sastāvdaļas. Nav pievienotas krāsvielas un parfīmi.

TILPUMS UN CENA

200 ml gb/

9,50 €

ar piparmētru
ar citrusiem

Attīrošas putas ar lavandu
Putas maigi, saudzējoši attīra un nomazgā dekoratīvo
kosmētiku, dod svaiguma sajūtu, nomierina ādu, šķīdina putekļus un taukus. Pēc sejas mazgāšanas vēlams
lietot toniku. Var lietot visiem sejas ādas tipiem. Sastāvā esošais lavandas ziedūdens nomierina jebkuru
ādu, var lietot visjutīgākai ādai. Ph neitrāls 7,1, tādēļ var
lietot arī acu kosmētikas noņemšanai.

TILPUMS UN CENA

150 ml gb/

14,00 €

ar lavandu
ar rozi

Mitrinošs krēms ar lavandu
Barojošs krēms
ar lavandu
Maigs, patīkams sejas krēms ar lavandas
ziedūdeni un lavandas ziedu eļļu. Pieejams gan mitrinošs, gan barojošs krēms.
Nomierinoša, relaksējoša un aizsargājoša iedarbība. Patīkams lavandas
aromāts.

TILPUMS UN CENA

50 ml gb/

12,00 €
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Mitrinošs krēms ar kumelīti
Barojošs krēms ar kumelīti
Viegls, patīkams un maigs sejas krēms ar kumelīšu ziedūdeni un kumelīšu
ziedu eļļu. Nomierinās jebkuru ādu. Maigi nomierina un mitrina.
Der sausai un jutīgai, sakairinātai un bojātai ādai, vai vienkārši jebkuras ādas
kopšanai.

TILPUMS UN CENA

50 ml gb/

12,00 €

Vitamīnu krēms
Sejas krēms satur burkānu eļļu, amaranta ekstraktu,
skvalānu un avokado, saldo mandeļu eļļas, šea sviestu. Krēms pasargā ādu, nostiprina dabīgo
aizsargslāni, beta karotīni piešķir patīkamu ādas
toni. Pasargās jebkuru sejas ādu. Īpaši ieteicams
bojātai, plānai, sakairinātai vai sausai sejas ādai.
Skvalāns pasargā ādu un sadziedē dabīgo aizsargslāni.

TILPUMS UN CENA

50 ml gb/

Mitrinošs krēms ar mežrozīti
Barojošs krēms ar mežrozīti
Sejas krēmā esošā mežrozīšu eļļa ir bagāta ar dabisko A vitamīnu, tādēļ piemīt izteikti atjaunojošas un dziedējošas īpašības. Satur daudz Omega 3 taukskābes, tādēļ ieteicams lietot gan
nobriedušas, gan problemātiskas ādas kopšanai. Ļoti viegla tekstūra, labi iesūcas, mitrina, padara ādu svaigu un elastīgu, iedarbojas uz ādas pigmentiem, palīdz iztīrīt poras un regulē
sebuma (tauku) daudzumu, samazina porainību un izlīdzina
ādas toni.
Pieejams gan mitrinošs, gan barojošs sejas krēms.

TILPUMS UN CENA

50 ml gb/

12,00 €

15,00 €
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Kumelīšu toniks

Lavandas toniks

Kumelītei piemīt ādu nomierinošas un mitrinošas īpašības.
Noder visiem ādas tipiem

Lavandai piemīt nomierinošas,
relaksējošas, mitrinošas īpašības. Noder visiem sejas ādas
tipiem.

Rožu toniks
Rozei piemīt tonizējošas, ādu
uzmundrinošas, mitrinošas,
atjaunojošas īpašības. Noder
viesiem sejas ādas tipiem.

Trīs ziedu toniks
Tonikā ēsošā ziedu kombinācija no
rozes , neroli un kumelītes, sabalansēs ph līmeni uz ādas, nomierinās, mitrinās, atjaunos un atsvaidzinās ādu. Der visiem sejas ādas
tipiem.

Lietošana: izsmidzina uz tīras sejas ādas no rīta un vakarā pēc
sejas ādas mazgāšanas. Toniks mitrina, nomierina un atsvaidzina
ādu. Var lietot arī matu un ķermeņa kopšanai.

Eļļa matu struktūras
uzlabošanai
Sastāvs: saldo mandeļu eļļa, avokado eļļa,
naktssveces eļļa, jojoba eļļa, rozmarīna ekstrakts,
burkānu sēklu, ģerānijas, lavandas ēteriskā eļļa.
Lietošana: uzklāj uz matiem un atstāt 60 min. Pēc
tam matus izmazgā.
Eļļu maisījumā ir apvienotas izcilas bāzes eļļas ar
ēteriskām eļļām. Burkānu sēklu eļļa ir dabīgs A vitamīna avots, kas atjauno matu struktūru un matu
saknīti, veicina matu augšanu. Ģerānijas eļļa regulē
tauku dziedzeru darbību un piedalās atjaunošanas
procesos. Lavandas eļļa uzlabo mikrocirkulāciju un
palīdz nomierināt sausu galvas ādu.

TILPUMS UN CENA

50 ml gb/

15,00 €

Celulīta masāžas eļļa
Sastāvs: vīnogu eļļa, saldo mandeļu eļļa, greipfrūta,
cipreses, kadiķa, rozmarīna, bazilika, petitgreina ēteriskā eļļa.
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Lietošana: uzklāj uz celulīta skartajām ādas zonām. Ēterisko eļļu komplekss iedarbojas uz tauku sašķelšanu, liekā šķidruma un toksīnu
izvadīšanu. Lietot vienu reizi dienā, kursa veidā.
Eļļa ir ar kompleksu iedarbību, veicina vielmaiņu, nostiprina kapilāru un
asinsvadu sieniņas, uzlabo mikrocirkulāciju šūnās. Ieteicamais minimālais lietošanas ilgums 45 dienas.
Pirms eļļas uzklāšanas vēlams aktivizēt, sasildīt problēmu zonu (silts
ūdens, masāžas birste, masāža, medus masāža). Vēlams palielināt ikdienas ūdens patērēto daudzumu, jo tiek šķeltas tauku šūnas un notiek
toksīnu izvadīšana no organisma. Var lietot arī ikdienas ķermeņa ādas
kopšanā ķermeņa krēma vietā.

TILPUMS UN CENA

100 ml gb/

15,00 €

Lavandas eļļa

Sastāvs: vīnogu kauliņu eļļa, saldo mandeļu eļļa,
lavandas ēteriskā eļļa.
Lietošana: uzklāj uz tīras sejas ādas no rīta un
vakarā pēc sejas ādas mazgāšanas. Eļļa mitrina, nomierina un atsvaidzina ādu. Var lietot arī
matu un ķermeņa kopšanai.
Palīdz pie problemātiskas ādas, ekzēmas, dermatītiem, apdegumiem, sēnītes un izsitumiem. Uzlabo mikrocirkulāciju ādā, noņem ādas
apsārtumu, lobīšanos. Eļļa nomierina un palīdz
atslābināties ar izteiktu relaksējošu iedarbību.

TILPUMS UN CENA

100 ml gb/

8,00 €

Piparmētras eļļa
Sastāvs: vīnogu kauliņu eļļa, piparmētras ēteriskā eļļa.
Lietošana: Lieto ķermeņa, kāju un pēdu kopšanai. Uzklāj uz tīras
ādas no rīta un vakarā. Piparmētras ēteriskai eļļai piemīt
atvēsinošas un atsvaidzinošas īpašības. Palīdz pie galvassāpēm,
stimulē limfas plūsmu, noņem spazmus un tonizē. Smērē uz
spranda.

TILPUMS UN CENA

100 ml gb/

8,00 €

Rožu eļļa
Sastāvs: vīnogu kauliņu eļļa, Damaskas rožu ēteriskā eļļa.
Lietošana: uzklāj uz sejas ādas un ādai ap acīm.
Rozes eļļa darbojas kā ļoti spēcīgs antioksidants, atjauno ādu, izlīdzina krunciņas, padara ādu elastīgu un tvirtu, normalizē tauku dziedzeru
darbību, noņem ādas apsārtumu. Spēcīgi atveseļo ādu pēc jebkura
rakstura problēmām. Piešķir nobriedušai ādai ”otro jaunību”. Var klāt
pāris pilītes Rozes eļļas, kā serumu zem sejas krēma.
Zināšanai. Rožu eļļu destilē no Damaskas un franču rozēm un lieto,
lai mazinātu spriedzi un satraukumu. Lai iegūtu 1 kg eļļas,
nepieciešamas apmēram piecas tonnas rožu ziedlapiņu.

TILPUMS UN CENA

10 ml gb/

16,00 €

Vīnogu kauliņu eļļa
Sastāvs: vīnogu kauliņu eļļa.
Lietošana: uzklāj uz tīras sejas ādas no rīta un vakarā pēc sejas
ādas mazgāšanas. Eļļa mitrina, nomierina un atsvaidzina ādu. Var
lietot matu un ķermeņa kopšanai.
Vīnogu kauliņu eļļu iegūst ar auksto presēšanas metodi, presējot
sēklas. Viegla, labi iesūcas ādā un dziļākajos ādas slāņos. Labi savienot ar sviestiem, mazina sviestu taukainību un padara tos
vieglus un gaisīgus. Eļļai piemīt viegli savelkoša iedarbība, labi
tonizē un atsvaidzina ādu.
Mīkstina un nomierina ādu. Labi iekļaut masāžas maisījumos,
nagu košanas līdzekļos kopā ar sezama eļļu un mežrozīšu eļļu.
Līdzekļos matu kopšanai labi lietot kopā ar argana eļļu. Var lietot
kā bāzes eļļu vai kombinēt ar citām eļļām.

TILPUMS UN CENA

100 ml gb/

4,00 €
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Saldo mandeļu eļļa
Sastāvs: saldo mandeļu eļļa.
Lietošana: uzklāj uz tīras sejas ādas no
rīta un vakarā pēc sejas ādas
mazgāšanas. Eļļa mitrina, nomierina un
atsvaidzina ādu. Var lietot matu un ķermeņa kopšanai.
Saldo mandeļu eļļu iegūst no mandelēm ar
auksto spiešanas metodi. Viena no maigākajām un samtainākajām eļļām. Šo eļļu
var lietot visiem ādas tipiem pat maigajai
zīdaiņu ādai. Tai ir viegla struktūra, ātri
iesūcas ādā, baro un mīkstina ādu, padara
samtainu. Mazina niezi sausai un bojātai
ādai, baros, aizsargās un izlīdzinās
smalkās grumbiņas.
Lietojama masāžas maisījumos.
Ļoti labi iekļaut receptēs ar bišu vasku un
citiem vaskiem ziedēs un balzāmos. Sastāvā E, A, B1, B2, B6 un D vitamīni.
Var lietot kā bāzes eļļu vai kombinēt ar
citām eļļām.

TILPUMS UN CENA

100 ml gb/

5,00 €
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Sejas ādas
atjaunojošā eļļa

Sejas ādas
nomierinošā eļļa

Sastāvs: saldo mandeļu eļļa,
avokado eļļa, makadāmijas riekstu
eļļa, naktssveces eļļa, mežrozīšu
eļļa, rozmarīna ekstrakts.
Lietošana: uzklāj uz ādas no rīta
un vakarā. Eļļa mitrina, nomierina,
atsvaidzina un atjauno ādu.

Sastāvs: saldo mandeļu eļļa,
aprikožu eļļa, kliņģerīšu eļļa, avokado
eļļa.
Lietošana: uzklāj uz ādas no rīta un
vakarā. Maigi iemasē ādā. Eļļa mitrina, nomierina un atsvaidzina ādu.
Tā ir maiga un samtaina eļļa. Var
lietot visiem ādas tipiem. Vitamīniem bagāta eļļa, nomierinās jebkuru sakairinātu ādu. Svaigākai
sajūtai ieteicams izsmidzināt toniku
arī virs eļļas. Nesatur ēteriskās eļļas.
Iespēja pievienot sev tīkamāko ēterisko eļļu.

Nostiprina ādas dabīgo aizsargslāni, piegādā ādai vitamīnus.
Rozmarīna
ekstrakts
uzlabo
cirkulācijas un apmaiņas procesus
ādā, ir dabīgs antioksidants. Tas
palīdz dziļāk iedarboties pārējām
sastāvdaļām. Nesatur ēteriskās
eļļas. Iespēja pievienot sev
tīkamāko ēterisko eļļu.

TILPUMS UN CENA

30 ml gb/

12,00 €

TILPUMS UN CENA

30 ml gb/

10,00 €

Vitamīnu sejas eļļa Trīs ziedu spēks
Sastāvs: saldo mandeļu eļļa, burkānu
eļļa, amaranta eļļa, jojobas eļļa,
argana eļļa.
Lietošana: eļļa baro, mitrina un
atsvaidzina ādu. Piegādā ādai vitamīnus un barības vielas.
Sastāvā esošā argana eļļa mazina
krunciņas, nostiprina ādas elastību,
aizsargā un uzlabo ādas vispārējo
stāvokli. Šī eļļa ir dabisks ādas pretnovecošanās līdzeklis, jo tā satur
antioksidantus, nepiesātinātās taukskābes, karotinoīdus, sterolus un E
vitamīnu. Organiskā jojoba eļļa ir
dabīga un efektīva taukainas, nespodras un nogurušas ādas uzmundrinātāja un līdzsvarotāja. Burkānu
eļļa satur beta korotīnu, dabīgo A
vitamīnu. Tā atjauno ādu, uzlabo
ādas toni un piešķir ādai veselīgu
izskatu.

TILPUMS UN CENA

30 ml gb/

14,00 €

Sastāvs: saldo mandeļu eļļa, avokado
eļļa, makadāmijas eļļa, naktssveces
eļļa, mežrozīšu eļļa, rozmarīna
ekstrakts, rozes, lavandas, jasmīna
ēteriskā eļļa.
Lietošana: uzklāj uz ādas no rīta un
vakarā. Eļļa mitrina, nomierina,
atsvaidzina un atjauno ādu.
Nostiprina ādas dabīgo aizsargslāni,
piegādā ādai vitamīnus. Rozmarīna
ekstrakts uzlabo cirkulācijas un
apmaiņas procesus ādā, ir dabīgs
antioksidants. Tas palīdz dziļāk iedarboties pārējām sastāvdaļām.
Izcila ziedu kombinācija. Roze piešķir
ādai otro jaunību, padara ādu
starojošu. Jasmīns piešķir vitalitāti
un enerģiju. Lavanda nomierina un
relaksē. Izcils aromāts, pārliecinoša
iedarbība.

TILPUMS UN CENA

30 ml gb/

18,00 €

DABĪGS

Priežu, eikalipta ziede
Sejas balzāms ar burkānu eļļu
Sastāvs: saldo mandeļu eļļa, vīnogu kauliņu eļļa, bišu vasks, vitamīns E,
burkānu eļļa, ģerānijas ēteriskā eļļa.
Lietošana: sejas bālzāmu uzklāj uz tīras ādas. Balzāmam piemīt barojošas, mīkstinošas, nomierinošas un aizsargājošas īpašības. Patīkama
konsistence, ļoti ekonomisks lietošanā, ziedains aromāts.
TILPUMS UN CENA

30 ml gb/

7,00 €

Sastāvs: avokado eļļa, saldo mandeļu eļļa, bišu vasks,
vitamīns E, priežu un eikalipta ēteriskā eļļa.
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Lietošana: ēterisko eļļu komplekss mazina muskuļu sāpes, nomierina
ādu pēc insektu kodumiem. Uzklāj uz vajadzīgās ādas virsmas. Var
iesmērēt deguna ejās, ja ir iesnas, vai lietot proﬁlaktiski.
TILPUMS UN CENA

65 ml gb/

6,80 €

TILPUMS UN CENA

65 ml gb/

12,00 €

Kliņģerīšu ziede

Piparmētru ziede Kumelīšu ziede

Pelašķu ziede

Sastāvs: avokado eļļa, saldo
mandeļu eļļa, bišu vasks,
kliņģerīšu ekstrakts, vitamīns E,
lavandas ēteriskā eļļa.

Sastāvs: avokado eļļa, saldo
mandeļu eļļa, bišu vasks, vitamīns E, piparmētras ēteriskā eļļa.

Sastāvs: avokado eļļa, saldo
mandeļu eļļa, bišu vasks, vitamīns
E, kumelīšu ēteriskā eļļa.

Sastāvs: avokado eļļa, saldo
mandeļu eļļa, bišu vasks, vitamīns E, pelašķa ēteriskā eļļa.

Lietošana: uzklāj uz sausām
vietām uz ādas. Var izmantot
ikdienas roku un pēdu kopšanā.
Atsvaidzina un atvēsina.

Lietošana: kumelītei piemīt nomierinošas, dziedējošas un pretalerģiskas īpašības. Uzklāj uz
vajadzīgās ādas virsmas. Var
lietot sejas ādas kopšanā kā arī
lūpām, rokām un pēdām.
Labi maigajai bērnu ādai
aizsardzībai no vēja un aukstuma.

Lietošana: pelašķim piemīt nomierinošas, sadziedējošas un
pretalerģiskas īpašības. Uzklāj
uz vajadzīgās ādas virsmas. Var
lietot sejas ādas kopšanā, kā arī
roku, lūpu, pēdu vai jebkuras citas
ādas virsmas kopšanai.

Lietošana: uzklāj uz sausām
vietām uz ādas. Var lietot arī
sejas ādas kopšanā. Kliņģerīšu
ekstrakts un lavandas ēteriskā
eļļa
mīkstina
saplaisājušu,
sasprēgājušu un sausu ādu. Var
izmantot ikdienas roku un pēdu
kopšanā.
TILPUMS UN CENA

65 ml gb/

6,80 €

TILPUMS UN CENA

65 ml gb/

6,80 €

TILPUMS UN CENA

65 ml gb/

6,80 €

TILPUMS UN CENA

65 ml gb/

6,80 €

Deguna pilieni
Sastāvs: mežrozīšu eļļa, saldo
mandeļu eļļa, E vitamīns,
lavandas, tējas koka, kajaputa
ēteriskās eļļas
Lietošana: proﬁlaktiski lieto
katru dienu , iesmērējot 1
pilienu deguna ejās.
Ārstniecības nolūkos, pilina
deguna ejās. Sastāvā esošās
ēteriskās eļļas dezinﬁcē ,iznīcina baktērijas, atbrīvo deguna
ejas, noņem tūsku. Var lietot
bērniem no 3 gadu vecuma un
pieaugušajiem.
TILPUMS UN CENA

10 ml gb/

5,00 €

Poda tīrīšanas
tabletes

Ar citronzāles aromātu, 100% dabīgs.
Citronzāle ietērps jūsu vannas istabu
nebeidzami saldā un atsvaidzinošā
aromātā. Tā attīrīs podu un pods
iegūs jauku aromātu. Noliekot tableti
telpā, tā darbojas kā gaisa atsvaidzinātājs.
Lietošana: iemest podā un pagaidīt,
kamēr izkūst. Saskalot ūdeni pa poda
malām un nolaist ūdeni vai atstāt,
nenolaižot ūdeni. Atkārtot šo ik pēc 10
ūdens nolaišanas cikliem.
Sastāvs:
soda,
citronskābe,
citronzāles ēteriskā eļļa, ūdeņradis,
etiķis.
Esi dabai draudzīgs un aizmirsti par
plastmasu un indīgiem tīrīšanas līdzekļiem.
CENA

gb
CENA

5 gb

0,90 €
4,00 €

Vannas bumbas
Dzirkstošas, aromātiskas, dabīgas
vannas bumbas. Gatavotas ziedūdenī,
ar kaltētiem augiem, ēteriskajām
eļļām un kakao sviestu. Izmērs: 6 cm
diametrā.
PIEEJAMI ŠĀDI AROMĀTI:
Lavandas – ar lavandas ēterisko eļļu,
lavandas ziedūdeni un lavandas
ziediņiem. Relaksējoša, atslābinoša
un nomierinoša. Lavandas aromātu
neiesaka grūtniecēm pirmajā trimestrī.
Kumelītes – ar kumelītes ziedūdeni,
kakao sviestu un kumelītes ziediņiem.
Nomierinoša iedarbība. Var lietot gan
bērni, gan grūtnieces.
Piparmētra – ar piparmētras ziedūdeni, piparmētras ēterisko eļļu, saberztām piparmētras lapiņām un kakao
sviestu pēc izvēles.
CENA

gb

3,50 €

Papildu produkti, kurus var pasūtīt!
• Antistresa eļļu rullītis - 10 ml 8,00 EUR
• Imunitātes eļļu maisījums - 100 ml 9,00 EUR
• Dezinfekcijas līdzekļi - 100 ml 4,00 EUR
• Zobu pasta (pulveris) - 30 ml 6,00 EUR
• Sejas maska atsvaidzinoša ,attīroša( pulveris) 60 ml 9 EUR
• Pretinsektu līdzekļi gan bērniem, gan pieaugušajiem - 100 ml 8,00 EUR
• Ķermeņa krēms mitrinošs - 150 ml 15,00 EUR
• Šampūns - 200 ml 9,00 EUR
• Matu kondicionieris šķidrais (ar izsmidzināmo uzgali) - 100 ml 9,00 EUR
• Matu kondicionieris krēmveida - 200 ml 14,00 EUR
• Sausais dezodorants (pulveris) - 120 ml 8,00 EUR
• Dezodorants- rullītis(gēlveida) 50 ml 8,00 EUR
• Pretsēnīšu līdzeklis (koncentrēts) - 10 ml 18,00 EUR
• Cietais dušas gabaliņš – gab. 6,00 EUR
• Pretcelulīta eļļu maisījumi (dažādi) pēc individuāla pasūtījuma
• Ķermeņa sviests - 120 ml 12,00 EUR
• Augu sviests sejas ādai - 60 ml 9,00 EUR
• Saules aizsarglīdzeklis (eļļa) 100 ml 18,00 EUR
• Eko sojas vaska sveces ar augiem 8,00

Produktu fotogrāfs Kristaps Selga

Pasūtījuma virs 50 EUR
tiek piemērota 15 % atlaide
Pasūtījumam virs 50 EUR
piegāde ar Omniva bez maksas
Vairāk informāciju par produktiem,
to sastāvu un lietošanu vari uzzināt,
izmantojot šādas saziņas iespējas:
- e-pastā: sarmite.kaulina@inbox.lv;
- e-pastā: ginta.slisane@inbox.lv:
- tel. +371 29246720;
- klātienē, iepriekš piesakoties;.

