
cvetne vode

organska naravna kozmetika

organska 
čista 

rastlinska olja



Imate suho, razdraženo ali mastno 
kožo? Mogoče suhe lase ali nohte?
V naši ponudbi boste našli olja za 
vse potrebe.

know-how
Podjetje z veliko strastjo raziskuje 
skrivnosti rastlin in revolucionarna 
odkritja uporablja za izdelavo 
naravne organske kozmetike. 
Vsaka rastlina doda vrednost 
kozmetičnim izdelkom. Linija 
organskih in naravnih izdelkov je 
najboljša pot, da spoznate njihove 
koristi.

certifikati
Izdelki so certificirani z ECOCERT in 
COSMEBIO certifikatom. Laboratorij 
ima letne revizije, s čimer je 
zagotovljen neodvisen nadzor in 
sledljivost uporabljenih surovin ter 
končnih izdelkov. Surovine so 
pozorno izbrane, vsa kozmetika pa 
je brez parabenov in ni testirana na 
živalih. 

Naravna in organska kozmetika certificirana 
pri Ecocert Greenlife v skladu z Ecocert 
standardi, dostopno na 
http://cosmetics.ecocert.com.

Cvetne vode so čisti hidrosoli, 
pridobljeni z destilacijo svežih rastlin. 
Embalaža je izdelana iz obarvane 
plastike, ki zagotavlja boljšo zaščito 
in vključuje sesalko za preprosto 
uporabo in enakomeren nanos.

vrednote in izbira surovin
Narava je avtentična in divja ter kot 
taka ponuja idealen ritem za delo. 
Poleg tega zagotavlja vse surovine, 
ki so potrebne za ročno izdelavo 
kozmetike. Izbrane so zgolj 
najboljše.

Laboratoire du Haut-Segala je ponudnik širokega nabora organskih čistih 
rastlinskih olj za nego obraza in telesa in kakovostnih cvetnih vod brez 
parfumov in barvil. 



ODKRIJTE
cvetne vode

cvetna voda 
plavice
pomiri in osveži tudi 
najbolj občutljive oči

cvetna voda sivke
uravnoteži kombinirano 
in mastno kožo; 
hidrosol ima 
pomirjevalen učinek na 
blage opekline

cvetna voda 
vrtnice
za svežo in sijočo 
polt; kožo hidrira in 
navlaži gube

cvetna voda 
nepozebnika
idealna za mešano 
kožo; spodbuja 
mikrocirkulacijo in s tem 
pomaga v boju proti 
rdečici



ODKRIJTE
čista rastlinska olja

cvetna voda 
kamilice
pomirjevalna nega 
za kožo nagnjeno k 
rdečici in alergijam

ORGANSKO
MARELIČNO OLJE
za anti aging nego, ki ščiti utrujeno 
kožo in spodbudi njen sijaj; blaži in 
povrne udobje tudi najbolj suhi 
koži; odlično je za masaže

ORGANSKO
ARGANOVO OLJE
ima odlične regenerativne lastnosti 
in učvrstitveno moč; neguje zrelo 
kožo in jo naredi voljno

Razpršite na 
bombažno 
blazinico.

Očistite obraz…

…ali razpršite po 
prostoru, da 
osvežite in 
izboljšate 
vzdušje.

uporaba



ORGANSKO
AVOKADOVO OLJE
obnovi in neguje suho in 
poškodovano kožo ter jo ščiti pred 
dnevnimi vplivi vremena; kot 
maska za lase zagotavlja sijaj in 
energijo

ORGANSKO
BORAGINO OLJE
bogato je z omega 6 in gama 
linoleičnimi kislinami; revitalizira in 
ima anti aging lastnosti; koži da 
prožnost in elastičnost

ORGANSKO
KORENČKOVO OLJE
spodbuja učinek sončenja in 
poudari zdrav sijaj ter udobje kože, 
jo zmehča in vzdržuje elastičnost

ORGANSKO
KONOPLJINO OLJE
je poznano po izjemni sposobnosi 
obnove kože in dobri penetraciji; 
priporoča se za zaščito vseh tipov 
kože proti dnevnim iritantom; 
pomiri rdečico



OLJE PŠENIČNIH KALČKOV
bogato z antioksidantnimi vitamini; 
pomiri, neguje in ščiti suho do zelo 
suho kožo; zmešano z nekaj 
kapljicami limoninega soka se 
lahko uporabi za okrepitev nohtov

ORGANSKO
OLJE ČRNE KUMINE
uporablja se za lajšanje raznovrstnih 
težav; pomiri, je antiseptično, 
protiglivično in protivnetno

ORGANSKO
SVETLINOVO OLJE
bogato z gama linoleično kislino, 
zaradi česar ima regenerativne in 
poživitvene lastnosti; je prava anti 
aging nega za utrujeno kožo; 
zmehča suh in hrapav izgled kože

ORGANSKO
LEŠNIKOVO OLJE
priporoča se za mastno do 
mešano kožo, saj uravnava 
izločanje sebuma; hitro se vpije in 
kože ne pušča mastne



ORGANSKO
BAOBAB OLJE
zaradi izjemnih obnovitvenih 
lastnosti se priporoča za zelo suho 
in hrapavo kožo; priporoča se tudi 
za nego strij in kot maska za nego 
skodranih ali suhih las 

ORGANSKO
KOKOSOVO OLJE
lahko se uporabi kot maska za lase 
- obnovi poškodovane lase, ob 
uporabi na obrazu in telesu pa 
kožo izdatno navlaži in zmehča

ORGANSKO
OLJE GROZDNIH PEŠK
kožo globoko neguje; bogato je z 
antioksidanti in pomaga v boju 
proti staranju kože; za nego tankih, 
suhih in poškodovanih las se 
priporoča nanos pred 
šamponiranjem

ORGANSKO
SEZAMOVO OLJE
zmehča in preprečuje nastanek 
suhe kože; naredi jo mehko in 
udobno; ob redni uporabi vzdržuje 
navlaženost kože ter ščiti pred 
celičnim staranjem



RICINUSOVO OLJE
iz hladno stisnjenih semen; zaradi 
bogate teksture se uporablja za 
spodbujanje rasti las; vzdržuje tudi 
elatičnost las, trepalnic in nohtov

ORGANSKO
RIČKOVO OLJE
to dragoceno olje se priporoča za 
nego las; kot maska za lase izgladi 
in odpravi zavozljanost las; lahko se 
uporablja kot suho olje brez 
spiranja za nego lasnih konic

ORGANSKO
OLJE CVETOV OPUNCIJE
ima odlične regenerativne in 
antioksidantne lastnosti; ob 
uporabi zjutraj in zvečer na obrazu 
in vratu uppočasni staranje in 
omogoči udobje ter prožnost kože

kontakti

Boštjan Pečuh s.p.
Utik 47 a, 1217 Vodice

01/832 34 94

041/664 987, 041/336 929

info@linea-kozmetika.si

www.linea-kozmetika.si

www.facebook.com/LineaKozmetika

vse cene vsebujejo DDV

uporaba

Samo eno kapljico 
na dlan.

Segrejte s pomočjo 
dlani.

Nanesite z nežno 
masažo.


