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Želite le najboljše za 
svojo kožo? Naravna koz-
metika Olium, narejena 
na osnovi oljčnega olja iz 
slovenske Istre, ponuja 
odlično nego, ki ohranja 
naravno ravnovesje kože. 
Kožo hkrati odlično hrani 
in povečuje njeno narav-
no sposobnost obnav-
ljanja in zaščite. Izdelana 
iz naravnih sestavin, 
ki niso preizkušene na 
živalih, in brez dodanih 
kemičnih sredstev sledi 
starodavnim modrostim 
in recepturam iz rastlin, 
kot so kamilice, evkalipt 
in jojoba.

BLAGODEJNA OLJA 
V liniji Olium najdete kar tri olja, namenjena lepoti 
kože. Ekstra deviško oljčno olje Olium, primerno 
za vse vrste kože, tudi za najnežnejšo, odlično 
varuje pred škodljivimi vplivi iz okolja, hrani, vlaži in 
obnavlja. Negovalno olje Olium, ki je kombinacija 
mandljevega, jojobinega in citrusovega olja, kožo 
nahrani, sprosti in poživi njeno prekrvitev. Primerno 
je za vsakodnevno nego suhe in občutljive kože pa 
tudi za boj s celulitom. Zahvaljujoč čudovitemu vonju 
po citrusih kožo osveži, poživi pa tudi telo in duha. 
Masažnega olja Olium bodo še posebej veseli ljubi-
telji masaže, ki jim prija naravna osvežitev telesa po 
napornem dnevu ali treningu. Olje, ki poleg oljčnega 
vsebuje še eterično olje evkalipta, blagodejno deluje 
pri bolečinah v mišicah in sklepih, sprošča napetosti 
ter osveži s prijetnim vonjem.
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DNEVNA NEGA
Dnevna krema s karitejevim 
maslom Olium, namenjena 
vsakodnevni negi obraza in rok, 
združuje moč oljke in kariteja. 
Olivno olje, bogato z antioksi-
danti in s hranljivimi snovmi, 
kožo neguje in hrani, njegovo 
delovanje pa še okrepi kariteje-
vo maslo, bogato z maščobnimi 
kislinami ter z vitamini A, E in F, 
ki je hkrati tudi izjemno vlažilno 
in hranljivo. Maščobne kisline 
pospešujejo prekrvitev v celicah 
in s tem njihovo obnavljanje.

ZA OBČUTLJIVO KOŽO
Vsi, ki imate občutljivo, suho ali razdraženo 
kožo, preizkusite Hladilno mazilo Olium z 

izvlečkom cvetov kamilice. Kamilica spodbuja 
tako presnovo kože kot celjenje ran in ker 

ima protivneten in blag antibakterijski učinek, 
preprečuje tudi okužbe. Mazilo, ki pomirja, 
varuje in neguje kožo, je primerno celo za 

nego občutljive otroške kože pod plenicami.

NARAVNO ČIŠČENJE OBRAZA 
Prvo pravilo zdrave in lepe kože je redno čiščenje obraza, tudi če 
se ne ličimo. Čez dan se namreč na koži nabere precej nečistoč, 

ki jih je zvečer treba odstraniti. Čistilno mleko s pantenolom 
Olium očisti polt na naraven način in koži vrača prožnost, vlažnost 

in voljnost. Primerno je za vsakodnevno čiščenje vseh vrst kože. 
Njegova glavna sestavina je oljčno olje, ki ob pomoči maščobnih 

kislin poleg ličil in nečistoč odstrani tudi ostanke odmrlih celic ter 
uravnava prožnost, vlažnost in voljnost kože, medtem ko pantenol 

pospešuje obnovo celic po čiščenju.
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