
 
 
 
 

 
 
 
 
 

NATURKENCE KATALÓGUS 
2016TÉL-2017TAVASZ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

A
R
C
Á
P
O
L
Á
S 
 

  
  



GYÜMÖLCSÖZÖN   
ARC PEELING & AYURVÉDIKUS PAKOLÁS 

 
Kezdd a bőrápolást takarítással! Íme,a  
vörösszőlőmaggal, hibiszkuszporral, és 
növényi olajakkal készült arcradír laza 
sheavajba foglalva! Rózsaszín 
agyaggal méregtelelenít, indiai 
festőbuzérral vitalizál. És ami a fő, 
kíméletesen hámlaszt. A növényi olaj 
nyugtatja és táplálja a bőr epidermisz 
rétegét, illata az érzékekre is 
nyugtatóan hat. BIO narancs, 
geranium aromákkal engesztel ki a 
szomorú percekben, miközben 
villanóan friss, üde bőrt varázsol. 
Arcpakolásnak is kiváló! 
TIPP: A zsírosabb, vagy kombinált bőr gyakorta sápadt, fakó. Ennek oka a 
gyenge keringés, valamint a bőrfelszínen megtapadó elhalt sejtréteg, amely nem 
engedi meg a szabad anyagcserét. Ezt a gátló hatást egyrészt hámlasztással, 
másrészt serkentő, keringésjavító anyagokkal lehet szűntetni.  
 

GYÜMÖLCSÖS BŐRRADÍR 

  

30 ML 

60 ML 

1500,- 

2300,- 

 
Összetétel: Manjishta,  jojobaolaj, sheavaj, vörösszőlőmagőrlemény, hibiszkuszpor, rózsaszín 
agyag,  BIO narancs, és citrom illóolaj. 
Alkalmazás: Csipetnyi adagot az ujjainkon egyenletesen eloszlatva finoman masszírozzuk át a 
készítménnyel az arcunkat, különös tekintettel azokra a területekre, ahol már a kombinált bőr is 
problémás lehet, például az orr oldalsó részein, vagy a homloktájon. A szemkörnyéket minden 
esetben hagyjuk ki a kezelésből. A masszázs után az arcunkat vízzel alaposan öblítsük le, és a 
maradék nedvességet itassuk fel. Eltarthatósága: 2-3 hónap.  
 
 



SZŐLŐMAGOLÓ HIDRATÁLÓ  
KEVERT ÉS NORMÁL BŐRRE 

 
Illatos szőlőmag olajjal 
készült selymes állagú krém, 
amely erősíti a kapilláris erek 
falát, segít megelőzni a 
gyulladásokat, az akné 
képződést, rugalmassá teszi 
a bőrt, mindemellett 
enyhén depigmentáló 
hatású is. Kitűnően 
használható a zsíros, és 
kevert  bőr ápolására is. 
 
EXTRA INFO: A keverék értékes hatóanyagait gyulladásgátló avokádó olajjal, és 
a bársonyos bőrért felelős shea vajjal ötvöztem, elhintve benne egy leheletnyi 
zöld tea kivonatot, amely erős antioxidáns, így védi arcodat a nap sugarainak 
káros hatásaitól. Az allantoin a feketenadálytő gyökeréből kivonatolt hatóanyag, 
az extra bőrnyugtatásért. A niaciamid azaz B3-vitamin segít megőrizni a bőr 
barrier funkcióját és visszafordítja az öregedés tüneteit, csökkenti a 
hiperpigmentációt, és serkenti a korral természetesen csökkenő 
kollagéntermelődést. 
 

 
Összetétele: Sheavaj, desztvíz, szőlőmag-,  kukoricacsíra-j, avokádó olaj, szezon szerinti bio-
organikus illóolajak,  allantoin (gyulladásgátló), niaciamid,   zöld tea kivonat, tejsav, rokonsal, 
plantemuls Alkalmazása: Peeling után a leghatékonyabb! Titka e krémnek is az, hogy nedves 
bőrre visszük fel, ha van rá módunk – akár arctisztításhoz, akár hidratálás céljából. Egy-két 
borsónyi krémet oszlass szét az arcon, és élvezd a teljes felfrissülést!  
Eltarthatósága: 3 hónap  

SZŐLŐMAGOLÓ  
HIDRATÁLÓ KEVERT BŐRRE 

30 ML 

60 ML 

100 ML 

1600,- 

2300,- 

4000,- 



NARANCSVIRÁGOS HIDRATÁLÓ  
ÉJJEL-NAPPALI HIDRATÁLÓKRÉM ÉRZÉKENY, SZÁRAZ BŐRRE  

 
 
A Narancsvirág hidratáló egy 
könnyű, nőies aromával 
fűszerezett hidratálókrém. Célja 
az érzékeny bőr általános 
hidratálása és gyengéd, 
visszafogott frissítése.  
Hatóanyagai javíthatják a bőr 
szerkezeti állapotát, és 
csökkentik a túlzott bőrreakciók 
esélyét. 
 
  
EXTRA INFO: Sheavaj tartalma simítja a bőrt, az avokádó olaja jó a száraz, és 
érzékeny, valamint az öregedő bőrtípus ápolására.  Fő alkotója, a szezámolaj olaj 
igazi melegítő energiájú növényi olaj, bármely bőrtípus jól tolerálja. 
A makadámiadió olaj palmitinsavban gazdag, bőrpuhító könnyű olaj, a bőr 
védőréteg-regenerálásában nyújt segítséget  A gyulladásgátló és a kukruma 
kivonat növeli a védelmi feladatokat, hogy ne kelljen kipirosodott, húzódó arccal 
szembenézned!  Az ACMELLA növény kivonata pedig növényi botoxként tölti fel 
az apró ráncokat! A NEROLI illóolaj az egyik legértékesebb virágból nyert kivonat, 
márkás női parfümök védjegye – a narancsfa virágjának szirmai óvatos olajos 
áztatásával állítják elő. Hatása sejtregeneráló, és a lelket emelő! 
 

 
Összetétele: Desztillált víz, sheavaj, szezám olaj, avokádó olaj, plantemuls, E-vitamin, 
ACMELLA kivonat, allantoin, kurkuma kivonat  tejsav, rokonsal, neroli illóolaj Alkalmazása: 
Peeling után a leghatékonyabb! Titka e krémnek is az, hogy nedves bőrre visszük fel, ha van rá 
módunk – akár arctisztításhoz, akár hidratálás céljából. Egy-két borsónyi krémet oszlass szét az 
arcon, és hagyd, hogy illata megérintse a lelked!  Eltarthatósága: három hónap 

NARANCSVIRÁGOS HIDRATÁLÓ 
ÉRZÉKENY/SZÁRAZ BŐRRE 

30 ML 

60 ML 

100 ML 

1600,- 

2300,- 

4000,- 



SZEMEM FÉNYE 
ANTIOXIDÁNS-, FESZESÍTŐ SZEMKÖRNYÉK & ARCSZÉRUM 

 Cseresznyemagolajjal és Homoktövis kivonattal 
 
 

Hatásai: feszesítő, regeneráló, 
ránckisimító hatású, • fokozza a bőr 
rugalmasságát, • helyreállítja a bőr 
eredeti szerkezetét • regenerálja és 
erősíti a bőr védő barrierrétegét • 
hidratáló, növeli a felületi és a 
mélyebb rétegek víztartalmát • 
mérsékelten tápláló, visszazsírozó 
hatású • bőrpuhító, emolliens • 
antioxidáns • jól eloszlatható, 
mélyen felszívódó 
hatóanyagkeverék 
 
 
 

     FESZESÍTŐ SZEM-, ÉS ARCSZÉRUM  15 ML 3200,- 

 
 
Összetétele: Avokádó-, jojoba-, CSERESZNYEMAG-, szőlőmagolaj, ACMELLA 
KIVONAT, HOMOKTÖVIS KIVONAT, ylan-ylang, muskotályzsálya, rózsafa 
esszenciák, E-vitamin 
 
Ajánlott felhasználása: érzékeny, sérült bőr ápolására • száraz, repedezett, illetve 
ekcémára hajlamos bőr ápolására • idősödő és érett bőr ápolására 
• érzékeny bababőr ápolására  
 
Pár csepp esszenciát óvatos paskolással, vagy finom masszázzsal juttass a bőrbe. 
 
TIPP: Használd VIRÁGPERMETTEL kombinálva, mert az olajak hosszú távú 
használata víz kísérete nélkül a bőr kiszáradását okozza. Extra permettel viszont 
feszes, és ruganyos delfinbőrre számíthatsz!  



FRISSES 
VIRÁGVIZES HIDRATÁLÓ ARCPERMET 

 
 
Bőröd hidratálása tiszta virágvizek keverékével, és némi nyugtató 
hatóanyaggal kombinálva tökéletes frissességet nyújt a téli 
fűtésszezonban. Használd a szemkörnyékápoló szérummal, vagy 
hidratálókrémmel együtt, és az eredmény: kisímult, egyenletes, friss 
tónusú arcbőr néz vissza rád a tükörből! 
 
Összetétel: Balzsamos szuhar hidrolátum, cickafark hidrolátum, 
vadmurok hidrolátum, desztilált víz, allantoin és hibiszkusz kivonat 
 
 

FRISSES 50 ML 2800,- 
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KÓKUSZOS KARAMELL  
TESTÁPOLÓ ÉS ARCKRÉM  

 
Mennyei illatú, habkönnyű, jól felszívódó krém arcra, testre. Nyers 
kókuszolaj adja az illat és az ápolás gerincét, védelmi burkunkat a 
felhám szintjén tökéletesen regenerálva. Esszenciális zsírsavakban 
gazdag,  egzotikus MASSOIA-, és BENZOIN OLAJJAL dúsított krém, 
melyet a szakirodalom az ekcémás és problémás bőr ápolására 
javasol. Használata Ápolja a Lelket.  
EXTRA INFO: Kozmetikusok sok bőrápoló szerhez adagolnak benzoint, mert 
elősegíti a repedezett és a felhólyagzott bőr gyógyulását. Megfiatalítja a száraz, 
kicserepesedett bőrt, különösen alkalmas a kéz és a sarkak ápolására. Fenntartja 
a bőr rugalmasságát. Rendszeres használata idővel puhítja a hegszöveteket. 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Összetétele: Desztillált víz, BIO extra szűz kókuszvaj, aloe vera kivonat, szezámolaj, plantemuls 
növényi emulgeátor, BIO BENJOIN gyanta, E-vitamin, tejsav, rokonsal 
Alkalmazása: Zuhanyzás, kézmosás/peeling után a leghatékonyabb! Nem szükséges hozzá a 
törölközőnedvességet betartani, hiszen önmagában is nagy mennyiségű vizet tartalmaz. 
Vattapamacsra adagolva sminklemosóként is jó szolgálatot tehet.  
Eltarthatósága: 3 hónap 

KÓKUSZOS KARAMELL 

SÜTIILLATÚ KRÉMHIDRATÁLÓ 

30ML 

60ML 

100 ML/ 212 
ML 

1300,- 

1800,- 

2500,-/4500,- 



SHEAHAB TESTÁPOLÓ CSALÁD 
TÁPLÁLÓ KÉNYEZTETÉS A TELJES TESTRE 

 

 
 

Sheavaj és növényi olajak keveréke, amely a kézmosást, vagy fürdést követően a 
bőrt minden rétegében táplálja! Bársonyba burkol, mert a bőr az éjjel folyamán 
beissza a hatóanyagokat, s reggelre elvarázsolódzs! Csökkenti a gyulladásra való 
hajlamot, a bőrviszketést, és –szárazságot. Illóolajtartalmával elősegíti a bőrsejtek 
megújulási képességét. 
 

SHEAHAB 100 ML 2800,- 

 
Összetétel: Nyers sheavaj, növényi olajak, e-vitamin, BIO EO 
Ajánlott felhasználása: Masszírozd át a még nedves bőrt sheahabbal, ekkor a 
felpuhult bőr maradék nélkül beissza. Ne alkalmazd nyakló nélkül, ez egy tömény 
vaj, amely igényli a masszázsszerű, kis adagos „betáplálást”. Használd ki az 
alkalmat, ismerkedj a testeddel, mozgasd át a szöveteidet!  



 
 

CITRUSLIGET 
 

KELET FŰSZEREI 
 

A TE ILLATOD (KÉRÉSEDRE AROMÁSÍTVA) 
 

TÖMJÉN-ELEMI-TEAFA 
 

PÁLMARÓZSA-RÓZSAFA  



KÉZÁPOLÓ BALZSAM 
SHEAVAJ KRÉM KÖRÖMVIRÁGGAL ÉS LEVENDULÁVAL 

 
 

 
 

KÉZÁPOLÓ BALZSAM 30 ML 1600,- 

 
Pá hámló, durva, „elhasznált” kezek pá, üdv 10 év fiatalodás! 
A sheahabot nyugtató körömvirágolajjal kombinálva kapod kis 
szelencébe zárva. Krémed alkalmas a repedezett, száraz, 
irritált, ekcémás bőrtünetek gyors  enyhítésére, vagy 
egyszerűen mindennapi, alapos és méregmentes, felemelő 
illatú kézápolásra. Vidd magaddal, napközben is használd! 
 
TIPP: Mivel vizet a készítmény nem tartalmaz, érdemes minden esetben 
a vizes bőrt átmasszírozni vele – például fürdés, mosogatás, vagy 
kézmosást követően. Bársonyos, puha, fiatal kézfejeket eredményez. 
 
Összetétel: sheavaj, körömvirágolaj, mandulaolaj, E-vitamin, BIO 
levendula illóolaj 



TÁPLÁLÓ AJAKÍR 
NARANCS-VANÍLIA 

KARDAMOM-VANÍLIA-CSOKOLÁDÉ 
 

 
A bőr nedvességtartalmát 
növelő, bőrnyugtató, 
sebgyógyító hatóanyagokban 
gazdag krémes, édesen ápoló 
ajakír – ezt soha ne hagyd 
otthon! Hidratáló, 
nedvességmegkötő hatású E-
VITAMINNAL készül. 
 

Összetevői: kakaóvaj, sheavaj, 
ricinusolaj, méhviasz, B5 provitamin, 
E-vitamin, Narancs illóolaj (BIO), 
kakaó kivonat, kardamom 
esszencia, vanília kivonat 
 
 
TIPP: A sheavaj hosszan, és mélyen 
táplálja a száj bőrét, a kakaóvaj 
pedig védőréteget von köré. A 
napi kellő folyadékmennyiséget 
azonban emlékezz, semmi nem 
pótolja.  
 
 

 

 

AJAKÍR  1 DB 

5 db-tól 

850,- 

750,- 
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AYURA 
 KÍMÉLŐ AROMATERÁPIÁS SAMPON    

 
A haj és a hajas fejbőr kíméletes ápolása mindannyiunk számára kényes pont. Bár 

hajunk állapotát elsősorban a bevitt ásványi anyagok, vitaminok, és általában 
életmódunk befolyásolja, azért kívülről is segíthetjük hajunk állagán.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Az AYURA sampon, finom illóolajakkal készül, melyek serkentik a fejbőr 
mikrokeringését, tisztító agyaggal, és hajnövesztő ayurvédikus 
gyógynövények kivonatával, nevezetesen –BHRINGARAJ, AMLA, 
SHIKAKAI és BRHAMI herbákkal - melyek tradicionális szerepe a haj és a 
fejbőr táplálása.  Oldja a zsírt, de nem olyan erővel, hogy a 
faggyútermelést a normális érték két, vagy háromszorosára fokozza, 
mint az a zsíroldó  samponok esetében tapasztalható.   
TIPP: Vegyszerekkel festett hajra ne használd! 
 

AYURA SAMPON 250 ML 2200,- 

 
Összetétele: Forrásvíz, kókusztenzid, ayurvédikus kivonatok: bhringaraj-, amla-, shikakai-, és 
brahmi por mandulaolajban áztatva, BIO organikus illóolajak 
Alkalmazása: Igény szerinti időpontban és gyakorisággal használd, leggyakrabban három 
naponta. Almaecetes öblítés nem kötelező hozzá. Eltarthatósága: 3 hónap  



HAJALJ 
SÖRÉNY- ÉS FEJBŐRÁPOLÓ SZÉRUM 

 
Tápláló olajkeverék a fejbőrtől a hajvégekig? Igen, ez az olaj 

ayurvédikus gyógynövények olajos kivonatával segíti a töredező 
hajvégek selymessé tételét, és a száraz, korpás, vagy viszkető fejbőr 

táplálását. 

 
 
 
Fejbőr ápolására: Az első hajmosást követően a törülközőszáraz fejbőrbe 
alaposan masszázsolj be néhány cseppnyi olajat. Ha a hajad nagyon száraz, tégy 
a hajvégekre is. 10 percnyi hatóidő elteltével mosd meg másodszor is a hajadat 
AYURA samponnal. 
Töredezett, száraz hajvégek ápolására: Pár csepp Hajalj szérumot oszlass szét  
egyenletesen a hajvégeken. A könnyű olajkeveréket ez esetben nem kell 
lemosnod a hajról! 
 

HAJALJ SZÉRUM 15 ML 2500,- 

 
Összetétel: bhringaraj-, amla-, shikakai-, és brahmi por mandulaolajos, és MTC olajos kivonata 
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FÜRDŐSÓ, BIO AROMA  AMPULLÁVAL 
 
 

Egy hosszú nap végén 
csak lazíts, hogy másnap 
FRISSEN újra tudj indulni! A 
rituális fürdőzés tökéletes 
lehetőség a napi 
fáradalmak kioldására, a 
fürdőpor összetétele pedig 
100%-osan természetes 
alapanyagaival ezt 
hatékonyan támogatja. 
Magnéziumtartalma 
ellazítja a feszült izmokat, 
kecsketejporral fűszerezve 
pedig a bőrt is átitatja kényeztető tápanyagokkal. 
 
 

     FÜRDŐSÓ  150 ML 

350 ML 

1500,- 

3200,- 

 
 
Álompor: himalája só, szóda bikarbonát, magnézium-klorid (izomlazító 
keserűsó), KECSKETEJPOR, hibiszkusz-por, manjistha-por + 1 db vaníliás-
fűszeres fürdőpraliné sheavajjal 
Női Egészség: himalája só, szóda bikarbonát, magnézium-klorid 
(izomlazító keserűsó), KECSKETEJPOR, cickafarkfű, kamilla + 1 db 
vaníliás-fűszeres fürdőpraliné sheavajjal 
BIO AROMA AMPULLA: 2 ML esszenciális olajkeverék 
 
 



KÉZMŰVES SZAPPANOK  
 
 

Növényi olajakból és zsírokból, agyaggal és illóolajakkal dúsított szappanok. 
Mesterséges adalékanyag nélkül, az érzékeny bőr ápolására. Valamennyi 
szappan kókuszvaj, törköly olívaolaj, ricinus és napraforgó olaj alapra épül, 
gyakorta 20% sheavaj tartalommal. Kiegészítőként szőlőmag-, földimogyoró-, és 
avokádóolajak, valamint kecsketejpor segítik az érzékeny bőr kíméletes tisztítását. 
 

Tortaszappan – kakaóvajas, 
kecsketejes 

100g 
 

900,- 

Gyógyszappan – hévizi iszap, 
levendula 

100g 900,- 

Illatos sheaszappan – geraniumos, 
szegfűszeges, zsályás  

100g 900,- 

 



 

 

 
 
 



    TUSGÉL 
 

Kellemesen selymes érintésű, frissítő citromfű  illatú folyékony gél-
tusfürdő a mosdó szélére, hogy mindig tudj pár csepp egészséges 
kényeztetést kínálni a családnak. Enyhe tisztítóerejű cukortenzidből 
kevert tisztítókrém ez, melyben glicerin, és sárgabarackmagolaj oldja 
segít a hidratálásban, és a bőr bársonyossá tételében, anélkül, hogy 
lemoshatatlan bevonatot képezne a bőrön. Rózsaszínagyaggal 
dúsítva, amely enyhe fizikai hámlasztással segíti a bőröd fellélegzését. 

 
Összetevők: Cukortenzid, desztillált víz, glicerin, barackmagolaj, xantan, 
rózsaszínagyag, bio esszenciális olajak.  
 
TIPP: Nagyon kiadós, csak cseppeket használunk belőle! Enyhe összetétele miatt 
visszafogottan habzik! 
 
 

KRÉMTUSFÜRDŐ 250 ML 1900,- 
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KÓKUSZVAJAS KRÉMDEZODOR  
LEVENDULA / CITROM / GERANIUM 

 
Ez a könnyű, krémállagú dezodor tökéletes hatékonysággal óvja a hónalji 
nyirokrendszert a póruselzáródástól: nem akasztja meg a természetes 
méregtelenítési folyamatot, ezáltal nem veszélyezteti használóját a nyirokmirigy-
gyulladás jelensége.  

 
 

Tiszta növényi hatóanyagok, ásványi cink-oxiddal, ez a tökéletes és gyengéd 
fertőtlenítés titka. Pusztítja a szagokat, de táplálja a bőrt. Az extra szűz kókuszolaj 
pedig természetes adottságként fertőtlenít is, antibakteriális jellemzőinek 
köszönhetően. A készítmény roppant kiadós, a legtöbb esetben minimális 
mennyiséggel jól működik. Illata gusztusos, beleharapnál, de ezt most ne tedd!  
 

KRÉMDEO CITROM/ LEVENDULA/ 

GERANIUM 

60 ML 

100 ml 

2100,- 

3500,- 

 
Összetétele: Extra szűz kókuszvaj, sheavaj, cinx-oxid, BIO illóolajak 
Alkalmazása: Igény szerinti időpontban és gyakorisággal használd, leheletnyi finom réteget 
simítva a hónalj területére.  
Eltarthatósága: 1-2 év  
 
 



KÓKUSZVAJAS FOGPASZTA 
       
           

Méregmentes, illatos, kissé sós, és minden 
aromájában íny-kondicionáló paszta, 
amivel a szájápolás öröm, hiszen tudod, 
hogy minden másodperc, amit a paszta a 
szádban tölt, erősíti, óvja, regenerálja a 
foghúst, és mechanikai mikro hatásokkal 
kíméletesen tisztítja a fogakat. A felhasznált 
illóolajak Bio organikus termesztésből 
származnak, célzottan kiválasztva őket 
ínygyulladást csökkentő, fertőtlenítő, és a 

száj ápoltságát elősegítő tulajdonságaik alapján. 
 
 EXTRA INFO: nem koptatja a fogzománcot, viszont ásványi porok, és finom púderré őrölt 
kalcium-karbonát gondoskodik a szennyeződések eltávolításáról, egy csipetnyi szóda 
társaságában, ami biztosítja a szájban a lúgosabb közeget, védve a fogzománcot az eróziótól. 

 

 

KÓKUSZOS FOGGYÓGYPASZTA 50 ML 

100 ML 

1800,- 

3600,- 

 
 
Összetétele: Extra szűz BIO kókuszvaj, ásványi földek, szóda-bikarbonát, BIO illóolajak: 
rozmaring, teafa, bazsalikom, citrom, mirha 
Alkalmazása: Igény szerinti időpontban és gyakorisággal használd  
Eltarthatósága: 1-2 év  
 

 
 
 
 
 

 



FÉNYŰZŐ 
KÓKUSZOS NAPKRÉM  

 
Extra BIO szűz kókuszvajas balzsam a nap égető, és túlzásba víve roncsoló hatású 
sugarainak kivédésére. A vajas alap nem engedi lemosni a kencét, így a 
csobbanás után , és a vízben is védve vagy a nemkívánatos hatások ellen. 
Levendula, borsosmenta illóolajak teszik hűsítő-nyugtató hatásúvá a készítményt. 
Fő hatóanyagként cink-oxid, és titánium dioxid állja útját a bőrfelszínen a 
napsugaraknak, és verik azt vissza, miközben szemcseméretüknél fogva a bőrbe 
nem szívódnak fel. 

 

 
 
 
 

Összetétele: Extra szűz BIO kókuszvaj, shea vaj, cink-oxid, titánium-dioxid, BIO levendula és 
borsosmenta illóolajak 
 
Alkalmazása: Igény szerinti időpontban és gyakorisággal használd,.  
Eltarthatósága: 1-2 év  
 
 
 
 

 

 

 
 



  Rendelésre, egyedi igényed alapján 
 

• Testpermetek 
• Parfümolaj 

• Szaglóüvegcse 
• Ínyápoló olaj 

• Masszázsolajak 
• Masszázskrémek 

• Ízületi regeneráló balzsam 
• Aromaterápiás fürdőbomba 

• Mosógél szaniterek tisztításához 
• Rovarriasztó, élősködőket irtó spray (embernek és házi kedvencnek) 

 
 

A fenti készítményekre kérd személyes ajánlatomat! 
 
 

Megrendelés, szakmai tippek: 
érintésem.hu 

 
 

OKTATÁS, KÖZÖSSÉG 
Holisztikus Testápolási Műhelyek és Zöld háztartás műhelyek: 

Szatyorbolt 
Részletekről érdeklődj a  

+36 20 508 0118-as telefonszámon, 
vagy Email: juditakalman@gmail.com 

 
Facebook: 

https://www.facebook.com/ErintesemKencemanufaktura 
https://www.facebook.com/groups/kozmethix/  

erintesem.hu/goodkarmakozmethic 
 

mailto:juditakalman@gmail.com
https://www.facebook.com/ErintesemKencemanufaktura
https://www.facebook.com/groups/kozmethix/

