
PEELINGI  SOLNE Z OLEJAMI

WOSKI  ZAPACHOWE
   Naturalny wosk roślinny jest w 100% bezpieczny dla zdrowia. Wyróżnia się 
dłuższym czasem spalania. Pod wpływem rosnącej temperatury podgrze-
wacza, woskowa tarteletka zaczyna powoli rozpuszczać się. Wydziela wów-
czas przyjemny i intensywny zapach, pochodzący z zawartych w niej 
olejków eterycznych. 

  Kominki posiadają odpowiednią wysokość 
do palenia wosku zapachowego. Wosk można 

rozpalać kilkukrotnie. Usuniesz go wygodnie
i szybko - wystarczy podważyć go po lekkim 

podgrzaniu i wymienić na nowy.

» lawenda
» wanilia
» wanilia z lawendą
» bez

» róża
» truskawka
» wiśnia
» jaśmin

» jaśmin z opium
» cytronela z melisą
» trawa cytrynowa
» pomarańcza

PACHNĄCE DODATKI

KOMINKI  CERAMICZNE
DO WOSKÓW NATURALNYCH

MANUFAKTURA LAWENDA:
SKLEP ON-L INE:  WWW.MANUFAKTURALAWENDA.PL
E-MAIL :  KONTAKT@MANUFAKTURALAWENDA.PL
TELEFON:  512 420 210

  Saszetki zapachowe wypełnione są najlepszą lawendą pochodzącą 
z polskich upraw. Działają odświeżająco i przeciwmolowo.

Do zastosowania w szafach, garderobach, szafkach z butami i innych 
miejscach przetrzymywania, m.in. pościeli, ręczników czy odzieży.

MGIEŁKI  DO POŚCIELI

SASZETKI  LAWENDOWE

Wystarczy popryskać a uwolnione 
olejki eteryczne odświeżą Twoją 
pościel i sypialnię. Mgiełka zadziała 
relaksująco, odprężająco i wprowadzi 
przyjemny nastrój w domu. Wybierz 
zapach dla siebie: lawenda, trawa 
cytrynowa lub róża.

SKLEP ON-L INE:  WWW.MANUFAKTURALAWENDA.PL

NATURALNE KOSMETYKI ,  ŚWIECE,  WOSKI
I  PACHNĄCE DODATKI  

Masła używamy po kąpieli na mokre ciało.
W połączeniu z wodą na skórze szybko się wchło-
nie. Dzięki wysokiej zawartości oleju kokosowego, 
masła shea, masła kakaowego oraz oleju słoneczni-
kowego Twoja skóra będzie nawilżona, odżywiona 
i zregenerowana. Zawarte w nim naturalne olejki 
dodatkowo zadziałają regenerująco i aromatera-
peutycznie, a witamina E zahamuje oznaki starze-
nia się skóry. Masło rozpuszcza się w naturalny 
sposób, zależnie od temperatury. Wystarczy odrobi-
na, aby Twoja skóra stała się intensywnie nawilżona 
i otulona aromatem olejków.

2 w 1 - peeling Manufaktura Lawenda usuwa 
przesuszony naskórek, zostawiając jednocześnie 
intensywną, olejową warstwę nawilżającą. Twoja 
skóra stanie się gładka i miękka. Nasz peeling 
łagodzi również podrażnienia skóry oraz pomaga 
w dolegliwościach skórnych: przy trądziku, 
matowej cerze, wrastających włoskach i zaskórni-
kach. Aby efekt był trwały, peeling najlepiej 
stosować dwa razy w tygodniu. Wystarczy przez 2 
minuty wymasować ciało i twarz, a poczujesz się 
jak po zabiegu SPA w domowym zaciszu. W naszej 
ofercie znajdziesz również cukrowy peeling czeko-
ladowy!

CENA:  39 PLNCENA:  29 PLN

ZOBACZ WIĘCEJ I  KUP :  WWW.MANUFAKTURALAWENDA.PL

CENA:  7  PLN

CENA:  29 PLN

CENA:  17 PLN

CENA:  8  PLN

Dostępne zapachy:

MASŁA DO CIAŁA



NATURALNE ŚWIECE ZAPACHOWE

MUSY MYDLANE

PEELING CUKROWY Z OLEJAMI :
CZEKOLADOWE MARZENIE

MASEŁKA DO RĄK:  SKONCENTROWANY KREM DO RĄK 

ŚWIECA SOJOWA DO CIAŁA:  BALSAM NA CIEPŁO 

Wystarczy łyżka soli na wannę. Warstwa olejów 
rozpłynie się otulając skórę, łagodząc przesuszenia
i pozostawiając warstwę ochronną. Skóra zostanie 
zmiękczona i natłuszczona. Sól morska zawiera 
cenne składniki mineralne, które oczyszczają
i odżywiają skórę oraz poprawiają jej ukrwienie. 
Nasza sól kąpielowa z olejami pomoże w codzien-
nej pielęgnacji i poprawi samopoczucie. Jej zapach 
rozpieści Wasze zmysły!

Uspokoją nerwy 
i zrelaksują. Pobudzą 
zmysły i dostarczą
niezapomnianych chwil.

Wyjątkowe połączenie kremowej bazy mydla-
nej z obfitą warstwą olejów i maseł. Myjąc się 
musem rozprowadzasz warstwę olejową na 
skórze, która działa na nią wysoce nawilżająco. 
Dzięki swojemu składowi nasz mus jest bardzo 
delikatny i cudownie pachnie. Ma również szerokie 
zastosowanie: możesz go używać pod prysznicem, 
w kąpieli lub do codziennego mycia twarzy. Duża 
zawartość olejów oraz witaminy E zadba o Twoją 
skórę, a naturalne olejki eteryczne rozpieszczą 
Twoje zmysły. 

Cukier, w połączeniu z bogatą warstwą oleju kokosowego, masła 
babasou oraz masła shea i masła kakaowego, wygładzi oraz oczyści 
skórę z przesuszonego naskórka. Jednocześnie pozostawi warstwę, 
która dogłębnie ją nawilży. Skóra będzie zregenerowana, aksamitna
i otulona warstwą olejową o zapachu słodkiej czekolady. Poczujesz się 
jak w SPA! Polecamy również czekoladowe masło do ciała oraz mus 
mydlany!

Niesamowity skład: olej kokosowy, olej babasou, masło shea i kakaowe. Naturalne, bez wody i konserwan-
tów. Regeneruje i intensywnie nawilża, a zawarty w masełku wosk sojowy pozostawia delikatną warstwę 
ochronną, która zapobiega przesuszaniu się skóry. Ważne - wystarczy tylko odrobina masełka, aby nasmarować 
dłonie! Idealne do suchej, wrażliwej i normalnej skóry. Świetnie nawilża skórki wokół paznokci. Można je 
również stosować na usta jako naturalny balsam, czy do stóp jako regenerująca maseczka. Już po pierwszym 
użyciu docenisz jego działanie i wysoką wydajność!

Naturalne połączenie wosku sojowego z olejem kokosowym i babasou oraz 
masłem shea i kakaowym. Podczas rozgrzewania zamienia się w zmysłowy, ciepły 
balsam. Idealna do ciała, rąk, stóp, a nawet do twarzy jako maseczka. Głęboko nawilża 
i regeneruje skórę, nawet tę najbardziej przesuszoną. Nałożona na ciepło lepiej 
wchłonie się, a efekty będą widoczne niemal po chwili. Doskonała do masażu. Zawar-
te w niej naturalne olejki rozpieszczą zmysły, zadziałają relaksująco i aromaterapeu-
tycznie. Świeca dostępna w dwóch wariantach zapachowych: lawenda z trawą 
cytrynową oraz waniliowo-lawendowa.

  Ręcznie wykonywane świece na bazie naturalnego wosku.
Nie zawierają szkodliwych substancji, a w czasie spalania nie wytwarzają dymu.

Charakteryzują się wydłużonym czasem spalania (małe świece palą się ponad 20 godzin, duże świece 
ponad 30 godzin).

Używamy najlepszych olejków eterycznych, które działają aromaterapeutycznie.
Drewniany knot w czasie spalania skwierczy, wprowadzając przyjemny nastrój.

WANILIA: 
» łagodzi przesuszenia
i stany zapalne skóry
(atopia, egzema, łuszczyca)

LAWENDA: 

WYBIERZ ZAPACH NASZYCH KOSMETYKÓW ODPOWIEDNI  DLA SIEBIE :

ŚWIECE DUŻE:  49 PLN /  ŚWIECE MAŁE:  39 PLNLAWENDA Z WANILIĄ: TRAWA CYTRYNOWA:

POMARAŃCZA:  RÓŻA:  

ŚWIECE LAWENDOWE

Wprowadzą zmysłowy 
nastrój i pozytywnie 
wpłyną na wyobraźnię.

ŚWIECE LAWENDOWO-
WANILIOWE

Odświeżają, relaksują
i dodają energii. Odstra-
szają owady. 

ŚWIECE TRAWA
CYTRYNOWA

Wprowadzają w stan 
relaksu, usuwają znużenie. 
Odstraszają owady.

ŚWIECE CYTRONELA
Z MELISĄ

Rozpieszczają korzenną  
słodyczą. Relaksują
i poprawią samopoczucie. 
Ułatwiają zasypianie.

ŚWIECE WANILIOWE

Uspokajają, łagodzą 
napięcie nerwowe
i poprawiają nastrój.

ŚWIECE RÓŻANE

CENA:  28 PLN

CENA:  29 PLN

CENA:  16 PLN

CENA:  55 PLNCENA:  29 PLN

SOLE DO KĄPIEL I

» łagodzi problemy skórne
» wanilia osładza 
intensywność lawendy

» oczyszcza
» antycellulitowa
» odświeża soczystym 
zapachem

» wycisza
» rozluźnia
» rozpieszcza zmysły

» łagodzi
» wygładza
» regeneruje

» łagodzi przesuszenia
i problemy skórne
» energetyzuje intensywną 
świeżością


