
BLACK SEED OIL
Melnās ķimenes eļļa

60 ml

125 ml

29,00 €

49,00 €

Pārtikas, augu, nerafinēta.
Spēcīgākais imūnmodulators. Dažādu slimību, t.sk. onkoloģijas, cukura 
diabēta, augsta asinsspiediena, vairogdziedzera, aknu, nieru, kuņģa-
zarnu trakta, elpošanas orgānu un ādas slimību ārstēšana un profilakse. 
Piemīt antibakteriāla un pretvīrusu iedarbība.

Lietošanas veids: 1 tējk. no rīta (1-3 mēnešu kurss). Ādas slimību 
gadījumā uzklāt arī lokāli uz skartajām vietām.

Sastāvs: Vairāk nekā 100 aktīvo vielu un ap 50 katalizatoru dabīgai šūnu biosintēzei: 
piesātinātās un nepiesātinātās taukskābes, lipāze, tokoferoli. Beta antioksidanti - 
sestrīns, nigellons un timohinons.

RUCCOLA OIL
Rukolas sēklu eļļa

60 ml

125 ml

19,00 €

39,00 €

Pārtikas, augu, nerafinēta.
Afrodiziaks, kas veicina vīriešu potenci. Paātrina vielmaiņas procesu 
un veicina svara samazināšanos/regulē ūdens-sāls līdzsvaru, stiprina 
locītavas un saites. Stimulē matu folikulus un tiek izmantots, lai novērstu 
matu izkrišanu.

Lietošanas veids: 1 tējk. 1-3 reizes dienā. Lietot ārīgi kā matu masku 30 
min. pirms matu mazgāšanas.

Sastāvs: Piesātinātās un nepiesātinātās taukskābes, steroīdi (p-sitosterīns, kompesterīns), 
tiglikozīdi. A, C, E, K, B grupas vitamīni. Dzelzs 3,6 mg (20% DV).

ALOE VERA 
LOTION
Alvejas losjons

60 ml 19,00 € Mitrinošs losjons matiem.
Īpaši mitrinošs līdzeklis ādai, kas palīdz ārstēt saules un sadzīvē gūtos 
apdegumus. Veicina ādas šūnu atjaunošanos, dziedē brūces un tam 
piemīt pretiekaisuma īpašības. Ārstē izsitumus un ādas kairinājumus. 
Nodrošina antioksidantus un mazina iekaisuma procesus. Samazina niezi 
pēc sauļošanās un palīdz saglabāt iedegumu ilgāk.

Lietošanas veids: Uzklāt uz tīras ādas, lietot pirms un pēc sauļošanās. 
Uzklāt lokāli, lai mazinātu ādas kairinājumu apdegumu un kukaiņu 
kodumu gadījumā.

Sastāvs: Alantoiss, antioksidanti, C, E, B vitamīns un beta-karotīns.

PUMPKIN OIL
Ķirbju sēklu eļļa

125 ml 39,00 € Pārtikas, augu, nerafinēta.
Ieteicams hroniska prostatīta, labdabīgas prostatas dziedzera 
hiperplāzijas gadījumā. Normalizē vielmaiņu. Aknu, nieru, prostatas 
dziedzera, kuņģa-zarnu trakta gļotādas, žultsceļu funkciju līdzsvaru. 
Uzlabo uroģenitālās sistēmas darbību. Antihelmintiska iedarbība.

Lietošanas veids: 1 tējk. 2 reizes dienā.

Sastāvs: Iesātinātās un nepiesātinātās taukskābes, fosfolipīdi, fitosterīni, hlorofils, 
karotinoīdi, flavonoīdi, A, E, F, B1, B2, B3, B6, B9, P, C, K vitamīni, vairāk nekā 50 
dažādi mikroelementi.

LETTUCE SEED OIL
Salātu sēklu eļļa

125 ml 39,00 € Pārtikas, augu, nerafinēta.
Tai ir spēcīga sedatīva iedarbība, nomierinoša iedarbība uz nervu 
sistēmu un tā palīdz miega traucējumu, paaugstinātas uzbudināmības, 
stresa ārstēšanā, mazina trauksmes sajūtu. Lieto depresijas, nervu galu 
iekaisuma, fantoma sāpju kompleksā ārstēšanā. Samazina holesterīna 
līmeni asinīs, novērš aterosklerozes, hipertensijas attīstību.

Lietošanas veids: 1-3 tējk. dienas laikā

Kontrindikācijas: Nelietot grūtniecības un zīdīšanas laikā

Sastāvs: Glikokols, fermenti, lipāzes, dzelzs, kālijs, kalcijs, magnijs, fosfors, jods, A, E, 
B1, B2, B6, C, PP, P, K vitamīns, laktuīns, karotīns, ksantofils, mānekļi, sveķi.



JOJOBA OIL
Jojobas eļļa

125 ml 39,00 € 100% dabīga jojobas eļļa (kosmētiska).
Visiem ādas tipiem. Stimulē kolagēna ražošanu un novērš ādas 
novecošanos. Reģenerē, mitrina un baro ādu, paaugstina tās elastību un 
tvirtumu. Palīdz cīnīties ar grumbām, strijām, rētām un celulītu. Matu 
kopšana.

Lietošana: Uzklāt uz sejas un ķermeņa. Matu struktūras atjaunošanai 
ieklāt to visā matu garumā. Pievienot kosmētikas līdzekļiem.

Sastāvs: Olbaltumvielas, kālijs, kalcijs, magnijs, dzelzs, fosfors, nātrijs, cinks. Folijskābe, 
folīnskābe un citas aminoskābes, fermenti, minerālvielas. Beta antioksidanti - sestrīns, 
nigellons un timohinons.

ARGAN OIL
Argana eļļa

60 ml 39,00 € 100% dabīga argana eļļa (kosmētiska).
Mīkstina, baro, atsvaidzina un mitrina ādu, neļaujot tai izžūt un lobīties. 
Atjauno ādas lipīdu līdzsvaru un izlīdzina grumbas. Stimulē dabisko 
kolagēna un elastīna ražošanu. Viegli uzsūcas, nekairina ādu. Efektīvi 
paātrina matu augšanu un piešķir matiem mīkstumu un zīdainu spīdumu.

Lietošana: Uzklāt nelielu daudzumu eļļas uz attīrītas ādas, maigi iemasēt. 
Izmantot kā mitrinošu līdzekli matu kopšanai; uzklāt uz saknēm un 
izlīdzināt visā matu garumā, atstāt uz nakti.

Sastāvs: Tokoferoli (E vitamīns), fenoli, karotīni, skvalēns un taukskābes. Kofeīns, 
oleiropeīns, vaniļas skābes: tirozols, katehols, rezorcijas, epikatehīns un katehīns.

PAIN RELEIF OIL 
COSMETIC
Eļļu maisījums pret
locītavu sāpēm

125 ml 49,00 € Masāžas, kosmētiskā eļļa.
Spēcīgs pretsāpju eļļu maisījums: palīdz mazināt sāpes, kas saistītas ar 
artrītu, fibromialģiju, sporta traumām, osteohondrozi, podagru. Tam 
ir spēcīga pretiekaisuma un pretsāpju iedarbība nervu galu iekaisumu 
gadījumā. 

Lietošana: Lokāli uzklāt uz iekaisušām locītavām, lai palielinātu 
kustību spēju un mazinātu artrīta un reimatisko sāpju simptomus. Nav 
blakusparādību. Nav sildoša efekta.

Sastāvs: Parasto mandeļu eļļa 37%, bumbiņu eikalipta eļļa 14%, pelnu eikalipta eļļa 
12,5%, piparmētru eļļa 19%, mandarīnu eļļa 7,5%, sarkanā mandarīna eļļa 5%, citronu 
eļļa 5%.

ANTI WRINKLE 
OIL FOR FACE
Eļļu maisījums pret 
grumbām

60 ml 39,00 € Masāžas eļļa sejai, kosmētiskā.
Unikāls eļļu maisījums, kas radīts pēc senām receptēm. Stimulē 
kolagēna sintēzi, veicina ādas tvirtumu un elastību. Augstā antioksidantu 
koncentrācija aizsargā pret brīvo radikāļu kaitīgo ietekmi un palēnina 
ādas novecošanos. Dziļi mitrina un baro ādu, līdzsvaro sebumu. Palielina 
ādas šūnu atjaunošanos un izlīdzina grumbas.

Lietošana: Katru rītu un vakaru uzklāt uz attīrītas ādas, maigi iemasējot. 
Šo ārstēšanu veic 3 nedēļas, pēc tam 1 nedēļu lieto jojobas, argana vai 
mandeļu eļļu.

Sastāvs: Sezama eļļa 15%, rukolas sēklu eļļa 15%, salātu sēklu eļļa - 10%, rīcineļļa - 
10%, argana eļļa - 15%, kviešu dīgļu eļļa 20%, jojobas eļļa 15%.



HAIR FOOD OIL
Eļļu maisījums matiem

125 ml 39,00 € Kosmētiskā eļļa matiem.
Efektīvs eļļu maisījums, kas paredzēts bojātu, krāsotu vai balinātu, kā 
arī smalku matu kopšanai. Novērš un aptur matu izkrišanu un galu 
šķelšanos. Efektīvi stimulē matu augšanu, palielina apjomu, atjauno 
to struktūru un nodrošina veselīgu spīdumu. Regulāri lietojot, atjauno 
bojātos matus.

Lietošana: Masēt galvas ādu ar nelielu eļļas daudzumu un pēc tam ieklāt 
visā matu garumā, sākot no saknēm līdz matu galiem. Turēt šo masku no 
30 min. līdz 2 stundām.

Sastāvs: Olīveļļa 42%, ģerānijas eļļa 20%, vīraka eļļa 18%, terpentīna eļļa (attīrīts 
terpentīns) 10%, ārstnieciskā jasmīna eļļa 10%.

SANDAL OIL
Sandalkoka eļļa

125 ml 39,00 € Sandalkoka masāžas eļļa, kosmētiskā.
Tai piemīt pretiekaisuma, antiseptiskas, spazmolītiskas un pretsāpju, kā 
arī sildošas īpašības. Nomierina nervu sistēmu. Lieto urīnceļu infekciju, 
krūškurvja infekciju un hroniska bronhīta ārstēšanai. Palīdz vēnu un 
kapilāru varikozes gadījumos. Ārstē reimatismu, muguras un locītavu 
sāpes. Piemērots visiem ādas tipiem, piemīt liftinga efekts.

Lietošana: To lieto krūškurvja un muguras masāžai, kompresēm, 
ietīšanām. Uzklāt uz tīras ādas. Sasprēgājušai, sausai vai iekaisušai ādai 
eļļu pirms uzklāšanas ieteicams sajaukt ar losjonu vai krēmu.

Sastāvs: A- un ß-santalola Cis izomēri, a- un ß-santalēns, a-bergamotola trans-izomēri.

CAMEL MILK 
LOTION
Kamieļu piena krēms

125 ml

250 ml

29,00 €

49,00 €

100% dabīgs kosmētiskais krēms.
Satur daudzas noderīgas vielas: lanolīns - nomierina ādu; olbaltumvielas - 
mitrina, baro un atjauno ādu; karotīns un B grupas vitamīni - mīkstina un 
mitrina; aminoskābes - padara ādu maigu un elastīgu; kolagēns, elastīns, 
B grupas vitamīni un C vitamīns – novērš ādas novecošanos, mazina 
tumšos lokus zem acīm. Krēms pasargā no ultravioletajiem stariem, 
palīdz pret saules apdegumiem un alerģijām. Piemērots jebkuram ādas 
tipam.

Sastāvs: Kamieļu piens, C, A, B1, B2, B12 vitamīns, imūnglobulīni, dabīgais karotīns, 
minerālvielas.

MARROW FEMALE 
CAMEL CREAM
Krēms-maska   matiem

150 ml 59,00 € Krēms-maska   matiem ar kamieļa cilmes šūnām.
Ārstē sausus un bojātus matus un novērš matu izkrišanu. Acīmredzami 
nostiprina, izlīdzina, padara matus kuplākus un piešķir tiem zīdainu 
spīdumu. 

Lietošana: Uzklāt uz matu saknēm uz 15 minūtēm, pēc tam noskalot ar 
siltu ūdeni.

Sastāvs: Šī sviests, kokosriekstu eļļa, lanolīns, propoliss, kamieļu smadzeņu eļļa, C, A, 
B1, B2, B12 vitamīns.

ROSE BUTTER
Šī sviests ar rožu eļļu

100 ml 19,00 € Krēms-nektārs sejai un ķermenim.
Atjauno, izlīdzina sīkās krunciņas, uzlabo ādas tvirtumu un elastību.

Lietošana: Uzklāt uz attīrītas sejas ādas.

Sastāvs: Triterpēni, triterpēnu spirti, stearīnskābe, alantoīns, linolēnskābe, E vitamīns, 
palmitīnskābe, beta-karotīns/ A un C vitamīns, beta-karotīns, likopēns, omega-6 un 
omega-9 taukskābes.



BLACK SEED 
CONDITIONER
Kondicionieris ar melnās 
ķimenes eļļu

500 ml 49,00 € Kondicionieris matiem.
Tam ir antiseptiska un stiprinoša iedarbība uz matiem. Likvidē blaugznas, 
novērš taukaino matu spīdumu. Sastāvā iekļautie mikroelementi 
sašaurina poras un samazina tauku dziedzeru darbību. Ārstē sēnīšu 
infekcijas un galvas ādas kairinājumus. Novērš matu izkrišanu, trauslumu, 
sausumu, cīnās ar matu galu šķelšanos.

Lietošana: Pēc mazgāšanas ar šampūnu ieklāt matos, pēc 7-10 minūtēm 
izskalot.

Sastāvs: pH regulētājs, melnās ķimenes eļļa, proteīns, keratīns, ēteriskās eļļas.

JOJOBA 
CONDITIONER 
Kondicionieris ar jojobas 
eļļu

500 ml 49,00 € Kondicionieris matiem.
Sastāvā iekļautās aktīvās vielas katru matu pārklāj ar aizsargkārtiņu, 
palīdzot saglabāt nepieciešamo mitruma daudzumu. Atjauno bojātus un 
sašķēlušos matu galus, likvidē taukaino spīdumu, novērš visus bojājumus 
un aktivizē aizsargfunkcijas.

Lietošana: Pēc mazgāšanas ar šampūnu ieklāt matos, pēc 7-10 minūtēm 
izskalot.

Sastāvs: pH regulētājs, jojobas eļļa, proteīns, keratīns, ēteriskās eļļas.

WHEAT GERM 
CONDITIONER 
KONDICIONIERIS AR 
KVIEŠU ASNU EĻĻU

500 ml 49,00 € Kondicionieris matiem.
Stiprina un baro matus, atbild par to augšanu, biezumu un spīdumu. 
Nostiprina cirtas, padara tās stipras un elastīgas, kā arī aizsargā no 
negatīvās ietekmes. Pastiprina augšanu, aizsargā no ultravioletā 
starojuma, atjauno bojātus matus visā garumā. Novērš matu galu 
šķelšanos un stiprina saknes.

Lietošana: Pēc mazgāšanas ar šampūnu ieklāt matos, pēc 7-10 minūtēm 
izskalot.

Sastāvs: pH kābuma regulētājs, kviešu asnu eļļa, proteīns, keratīns, ēteriskās eļļas.

THE COBRA FAT 
CONDITIONER
Kondicionieris no karaliskās 
kobras taukiem

500 ml 59,00 € Kondicionieris matiem.
Ieteicams sausiem, porainiem un bojātiem matiem.
Matu izkrišanas ārstēšana un profilakse, aktivizē matu augšanu, uzlabo 
asinsriti un matu sīpolu barošanu, stiprina saknes, izlīdzina un atjauno 
matu struktūru, novērš elektrizēšanos, cīnās ar matu galu šķelšanos.

Lietošana: Pēc mazgāšanas ar šampūnu ieklāt matos, pēc 7-10 minūtēm 
izskalot.

Sastāvs: pH skābuma regulētājs, kobras eļļa, proteīns, keratīns, ēteriskās eļļas.

CARROT AND 
HONEY CREAM
Burkānu un medus krēms

75 ml 19,00 € Krēms sejai.

Lietošana: Uzklāt krēmu uz tīras sejas un ķermeņa ādas pēc vajadzības 
un iemasēt ar apļveida kustībām, izvairoties no saskares ar acīm un 
lūpām.

Sastāvs: Burkāni, medus, minerālvielas, A, C, E, K vitamīns, aminoskābes, inhibīns, 
biotīns, folacīns, beta-karotīns, kalcijs, varš, dzelzs, magnijs, mangāns, fosfors, kālijs, 
nātrijs un cinks.

PEACH AND 
POMEGRANATE 
CREAM
Persiku un granātābolu 
krēms

75 ml 19,00 € Krēms sejai un ķermenim.

Lietošana: Uzklāt krēmu uz tīras sejas un ķermeņa ādas pēc vajadzības 
un iemasēt ar apļveida kustībām, izvairoties no saskares ar acīm un 
lūpām. 

Sastāvs: Persiks, granātābols, C, E, K, A vitamīns, antocianīni, ellagitanīni, ellagīnskābe, 
folijskābe, augu polifenoli, kālijs, cinks, beta-karotīns, selēns un magnijs.



CHOCOLATE 
CREAM
Šokolādes krēms

75 ml 19,00 € Krēms sejai un ķermenim.

Lietošana: Uzklāt krēmu uz tīras sejas un ķermeņa ādas pēc vajadzības 
un iemasēt ar apļveida kustībām, izvairoties no saskares ar acīm un 
lūpām.

Sastāvs: Šokolāde, B1, B2, B3, B5, B9 un E vitamīns, minerālvielas, magnijs, kalcijs, sērs, 
cinks, dzelzs, varš, kālijs, beta-karotīns, omega-6 taukskābes un polifenoli.

YOGURT AND 
CUCUMBER 
CREAM
Jogurta un gurķu krēms

75 ml 19,00 € Krēms sejai un ķermenim.

Lietošana: Uzklāt krēmu uz tīras sejas un ķermeņa ādas pēc vajadzības 
un iemasēt ar apļveida kustībām, izvairoties no saskares ar acīm un 
lūpām.

Sastāvs: Cinks, kalcijs,  B, B2, B5, C, A vitamīns, pienskābe, probiotikas, kālijs, sulfāti, 
antioksidanti un polisaharīdi.

HANDAL CREAM
Handal krēms pret locītavu 
sāpēm

50 ml 19,00 € Ārstnieciska ziede.
Spēcīgs pretsāpju eļļu maisījums: palīdz mazināt sāpes, kas saistītas ar 
artrītu, artrozi, sporta traumām, osteohondrozi, podagru, un muskuļu 
sāpes.
Tai ir spēcīga pretiekaisuma un pretsāpju iedarbība.

Lietošana: Lokāli uzklāt uz iekaisušām locītavām, lai palielinātu 
kustību spēju un mazinātu artrīta un reimatisko sāpju simptomus. Nav 
blakusparādību. Nav sildoša efekta.

Sastāvs: Eikalipta eļļa, majorāna eļļa, melnās ķimenes eļļa, fenheļa eļļa, sandalkoka eļļa, 
ēteriskās eļļas.

ALMOND SCRUB
Mandeļu skrubis

100 ml 19,00 € Dabīgs skrubis sejai un ādai.
Mandeles ir piemērotas nobriedušai un sausai ādai. Mitrina, mīkstina, 
baro ādu, uzlabo tās elastību.

Lietošana: Atšķaidīt skrubi ar siltu ūdeni, dabīgo jogurtu, saldo krējumu 
vai dabīgo eļļu, uzklāt sejas un ķermeņa attīrīšanai.

Sastāvs: Mandeļu skaidiņas, A, E, D, K vitamīns, magnijs, fosfors, kalcijs, varš, cinks, 
taukskābes, biotīns, tiamīns un riboflavīns.

BLACK SEED 
SCRUB
Melnās ķimenes skrubis

100 ml 19,00 € Dabīgs skrubis sejai un ķermenim.
Piemērots problemātiskai un jutīgai ādai. Piemīt antiseptiskas un 
antibakteriālas īpašības, nomierina un attīra ādu.

Lietošana: Atšķaidīt skrubi ar siltu ūdeni, dabīgo jogurtu, saldo krējumu 
vai dabīgo eļļu, uzklāt sejas un ķermeņa attīrīšanai.

Sastāvs: Melnās ķimenes sēklas, A, B, C, E vitamīns, kalcijs, fosfors, cinks, magnijs, 
mangāns, flavonoīdi, ēteriskās eļļas, omega-3,6,9 aminoskābes.

JOJOBA SCRUB
Jojobas augļu skrubis

100 ml 19,00 € Dabīgs skrubis sejai un ķermenim.
Nodrošina lielisku liftinga efektu, baro un mitrina jūsu ādu. Palīdz 
atbrīvoties no celulīta un strijām.

Lietošana: Atšķaidīt skrubi ar siltu ūdeni, dabīgo jogurtu, saldo krējumu 
vai dabīgo eļļu, uzklāt sejas un ķermeņa attīrīšanai.

Sastāvs: Jojobas rieksti, minerālvielas, A un E vitamīns, auksti spiesta jojobas eļļa, 
ēteriskās eļļas.


