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- Recomanacions
Pells greixoses: Netejarem la cara amb el Gel Facial a l’Àloe Vera cada matí i cada vespre, seguida-
ment aplicarem el Tònic d’Hamamelis per netejar el cutis, i la Crema de Dia a l’Àloe Vera cada matí 
després del tònic. Utilitzar l’Exfoliant Facial tres cops per setmana. 
Pells seques: Aigua de Camamilla, com a tònic cada matí i cada vespre, i Crema de Dia a la Ca-
mamilla cada matí. Si el cutis és extremadament sec i de mitjana edat, utilitzarem la Crema 
Regeneradora cada nit, en petites quantitats, per regenerar i prevenir les arrugues. Aquesta 
crema és ideal com a contorn d’ulls. 
Pells mixtes i joves: Netejarem la cara amb Gel Facial Àloe Vera cada matí i cada vespre, seguida-
ment  ens posarem l’Aigua de Roses, com a tònic, i la Crema Hidronutritiva a la Sàlvia cada matí i si 
és convenient cada nit. Utilitzar el Exfoliant Facial tres cops per setmana. 
Tractament anti-acne: A la nit netejarem el cutis amb el Gel Facial Àloe Vera, seguidament 
apliquem la Crema Episan, damunt dels grans i la deixarem tota la nit. Al matí netejarem les restes 
de la crema amb el Gel Facial Àloe Vera, aplicarem el Tònic d’Hamamelis per després posar-hi la 
Crema Hidronotrivitva Sàlvia. Utilitzar l’Exfoliant Facial cada dia al matí.
Tractament de fongs: Recomanem la Crema Episan, per eliminar els fongs persistents que es 
manifesten cada estiu en petites taques blanques que poden estar per tot el cos. L’escamparem per 
tota la part afectada cada nit i durant els dies que siguin necessaris fins a la seva total eliminació. 
Si això ens provoca una excessiva sequedat de la pell, netejarem les restes de la crema l’endemà 
amb Oli d’Ametlles, o de Germen de Blat. 
Tractament per a dolors musculars: Apliquem amb molt poca quantitat i fent un lleuger massatge 
el Bàlsam d’Harpagofit, sobre la part afectada. Aquest tractament dóna molts bons resultats en 
persones afectades d’artrosi o reumes a les articulacions, luxacions esportives i en general per a 
tota mena de dolors musculars.
Tractament anticel·lulitis: Hem de diferenciar dos tipus diferents: Quan només hi ha cel·lulitis 
sense obesitat; en aquest cas serà suficient la Crema Anticel·lulitis o Oli Anticel·lulitis, sempre que 
s’utilitzi cada dia, preferentment després de la dutxa i durant un període mínim de 2 mesos. Tot i 
que el resultat sigui ràpid, hem de tenir en compte que si no hi ha un canvi en l’alimentació, la 
cel·lulitis tornarà a manifestar-se al cap d’un temps. En el cas de tenir cel·lulitis amb obesitat, acon-
sellem utilitzar la Crema Anticel·lulitis o Oli Anticel·lulitis a la nit, i la Llet Reductora al matí, després 
de la dutxa diària, intentant fer massatge amb un guant de crin. Si després d’aquest tractament, la 
pell ens quedés flàccida, aconsellem la Crema Reafirmant, també a diari, però esperarem a finalitzar 
el tractament anticel·lulitis perquè moltes vegades és suficient. 
Tractament anticaiguda del cabell: Retem el cabell amb Xampú a l’Ortiga. Cada dia Apliquem so-
bre el cuir cabellut fent un lleuger però persistent massatge el Tònic Capil·lar. (En cap cas esbandir 
després de l’aplicació del tònic capil·lar).
Ús de l’olis: S’han d’aplicar amb la pell molla.

Esponges Naturals
Aquestes esponges de procedència mediterrània (Grècia) són de la màxima qualitat i durabilitat. 
De forma natural disposen dels bactericides i fungicides que les mantindran lliures de contam-
inació microbiana durant tota la seva vida útil.    
Són recollides de manera manual i selectiva. Partint de la base que les esponges són ani-
mals marins que es reprodueixen mitjançant espores o partició. Al moment de la recollida, 
aquestes poden ser tallades per tal de deixar una part en el medi per seguir la reproducció, 
a més a més, són arrossegades pel fons marí amb un cistell que els permet l’alliberació 
d’espores per “sembrar” de nou la zona, fent la seva pesquera totalment sostenible i 
ecològica.

• ESPONJA MARINA FACIAL     
Esponja natural extremadament suau per a ús facial, especialment per utilitzar durant la neteja 
facial i com desmaquillant. També recomanada pel bany del nadó

• ESPONJA MARINA HONEY ADULT      
Esponja natural, suau i hipoalergènica d’alta qualitat. 

• ESPONJA MARINA SILK NEN NATURAL     
Esponja natural, extra suau i hipoalergènica d’alta qualitat. No ha estat tractada i per això con-
serva el seu color natural.

Línea per Bebes i Infants
• GEL-XAMPÚ DE BANY BB     
Gel-Xampú pensat especialment per infants i nadons. Hem utilitzat plantes de camamilla i 
calèndula de cultiu biològic per donar suavitat i protecció a la pell, i oli essencial de lavanda pel 
seu poder relaxant.      
Malgrat fer poca escuma, és suficient una petita quantitat de producte en cada ús. L’hem dotat 
intencionadament d’una saponificació baixa, que al mantenir tota la capacitat netejador el fa 
ideal per a la pell infantil, ja que no irrita les mucoses ni els ulls. Tots els components són 
d’origen vegetal.

• LLET CORPORAL BB       
La llet corporal la utilitzarem després del bany diari per hidratar la pell de tot el cos. L’hem fet 
amb ingredients totalment naturals, com l’oli d’ametlles, per hidratar, i la camamilla i la calèn-
dula, per protegir i prevenir  possibles problemes en tot tipus de pells i en especial per els in-
fants i nadons. L’olor que desprèn la lavanda ens es relaxant i protegeix de les picades dels in-
sectes. 

• OLI DE CALÈNDULA  BB ECO      
Aquest oli a estat elaborat per nosaltres amb oli d’ametlles, ecològic i pètals de calèndula 
fresca i de cultiu biològic propi.      
L’oli de calèndula s’utilitza per hidratar i suavitzar les pells delicades, sensibles, envermellides o 
seques. Ideal per massatges pels nadons i infants. 

• CREMA DE CALÈNDULA      
Aconsellem  aquesta crema per suavitzar, nodrir i calmar les pells molt sensibles i irritades, en 
especial per als nadons.      
Està feta amb olis i extractes vegetals i ecològics de calèndula i àloe vera, i aigua floral de ca-
mamilla. No conté colorant ni conservants sintètics i tots els seus components són d’origen 
vegetal. La podem utilitzar tants cops com ho considerem convenient . 

-Varis
• MOSQUINO      
Aplicant aquesta colònia a les parts esposades de la pell, mantindrem allunyats els mosquits i 
altres insectes. Els olis essencials de gerani, lavanda, arbre de te, eucaliptus i citronel·la de 
procedència  ecològica, actuen com a repel·lents naturals, i l’essencia de la llimona aporta fres-
cor, fent molt agradable el seu ús. És perfectament indicada per nadons i infants, com qualsevol 
altre colònia hem d’evitar el contacte amb ulls i mucoses. 

• ALCOHOL DE ROMANÍ        
Aquest preparat incorpora exclusivament  alcohol de 96º i brots frescos i en flor de romaní 
collit i marinat en el millor moment de floració, recuperant així la manera tradicional de fer dels 
nostres avis. Ideal per fer friccions musculars per combatre el dolor i el cansament

• DESODORANT LEMONGRASS&TEATREE    
Impedeix la proliferació bacteriana  causant de la mala olor, Regula la sudoració sense bloque-
jar-la, aporta frescor i aroma. Ideal per aixelles i peus.   
Està elaborat amb aigua de camamilla, oli d’ametlles, plata coloideal, extracte de sàlvia, oli es-
sencial d’arbre del té i oli essencial de lemmon grass. Destaca pel seu poder antibacterià i an-
tisèptic que actua contra organismes infecciosos ( fongs, bacteris i llevats),  posseeix també 
propietats antisèptiques. Té una aroma de llimona i d’herba fresca.  
Per tot tipus de pell, UNISEX, Agitar abans de l’ús. Aplicar dues o tres passades. Tancar bé 
l’envàs.

• CREMA BASE  (us professional i SQM)     
Aquesta crema està feta amb oli d’ametlles, aigua destil·lada, emulsionants naturals derivats de 
l’oliva, conservants d’origen vegetal obtinguts del raïm, i vitamina E. Està pensada per què els 
professionals puguin personalitzar-la amb tot allò que considerin adequat a cada tipus de pell. 

• BÀLSAM D’HARPAGOFIT (dolor muscular)    
Està indicat per a dolors musculars, cops, reumes i artrosi. El recomanem especialment per a 
massatges esportius. Es recomana treballar-lo localment utilitzant poca quantitat, de manera 
que la penetració  sigui més ràpida i efectiva, després es pot continuar amb l’Oli de Massatge.
Propietats: antiinflamatori i analgèsic        
Components: Harpagofit, àrnica, ortiga, salze ...

• OLIS ESSENCIALS       
Olis essencials de qualitat ecològica. Recomanem utilitzar-los sota prescripció i supervisió feta 
per una professional. No ingerir ni posar directament sobre la pell.  
Aranja (Pomelo), Canyella, Citrinela, Eucaliptus, Gerani, Farigola, Ginebró, Espígol (Lavanda), 
Lavandín, Llimona, LemonGrass, Menta, Petit Grain, Romaní, Sàlvia, Taronja dolça, Tea Tree, 
Trementina (Pi).

• GEL-XAMPÚ CIVADA ( Pells sensibles)     
La civada pel seu alt contingut en midó i vitamines A, B1, B2, PP i D, és essencial per la cura de 
la pell. Aquest gel el recomanem per problemes dèrmics, sequedat, èczemes, o simplement per 
evitar-los. Amb un pH similar al de la pell, és adequat per un ús diari. Especialment recomanat 
per a nens.       
Propietats; antisèptiques, afavoreix la circulació capil·lar i dóna elasticitat a la pell. 
Components: extracte de civada, oli essencial de gerani. 

• GEL-XANPÚ ESPÏGOL  (relaxant)      
Es adequat per a tot tipus de pells. Podeu utilitzar-lo tota la família, i especialment els nens, ja 
que no irrita, i tothom que no necessiti cap tractament especial.   
Propietats: antisèptiques, insecticida i cicatritzant. És relaxant, tan necessari a la nostra vida 
quotidiana. Tingueu en compte que l’espígol, aquesta planta de meravellosa aroma, és utilitzada 
per guarir totes les malalties de la pell.     
Components: oli essencial de “Lavandula officinalis” 

• GEL-XAMPÚ ÀLOE VERA (pells greixoses)     
Conegut des de l’antiguitat, utilitzant-se tant per guarir malalties internes com per la cura de la 
pell i el cabell. Aquests àloes han estat conreats biològicament. A cop d’ull  és pot observar la 
polpa fresca i sense cap tractament. El recomanem per pells greixoses, Amb un pH similar al de 
la pell,  és adequat per un ús diari. Sacsejar abans del seu ús.   
Propietats; astringents, regenerador cel·lular, netejador   
Components; aloe vera, oli essencial de llimona.

• GEL-XAMPÚ DE CAMAMILLA I ARBRE DEL TÉ     
Per fer aquest xampú hem utilitzat extracte de camamilla de cultiu propi biològic i olis essen-
cials de camamilla i arbre del te ( tea tree). L’utilitzarem per aclarir els cabells rossos i donar 
reflexes daurats al castanys, a més per les qualitats de la camamilla i de l’oli de l’arbre de te, ens 
donarà suavitat i facilitarà el pentinat als cabells secs i deteriorats, donant força, lluentor i 
aclarint el borrissol. Hem de destacar el poder de bactericida, fungicida i antiparasitari a la 
vegada que augmenta les defenses pròpies de l’organisme. Recomanat per infeccions per polls

• GEL-XAMPÚ FAMILIAR       
Hem pensat aquest gel-xampú per l’ús de tota la família, de manera que un sol producte co-
breixi totes les necessitats. Fet  amb extracte de civada i surfactants d’origen vegetal, està indi-
cat per a tots tipus de pell i cabell, i es pot utilitzar tan sovint com sigui necessari. L’oli essencial 
de taronges dolces actua com antioxidant i fotoprotector, i aporta un agradable aroma.

• GEL FACIAL ÀLOE VERA (desmaquillant)     
En aquesta formula hem utilitzat també sabons naturals derivats del coco i de la glucosa, amb 
un 7% d’àloe vera que per la seva alta penetració a la pell elimina els dipòsits de greix que 
tapen els porus. L’oli essencial de tea tree ( arbre del te) antibacterià i fungicida, desinfecta a la 
vegada que exerceix la funció de conservant natural. @cosmeticsgiura



- Cosmètics Giura- Tort
Us ofereix uns productes naturals i ecològics fets artesanalment i amb una tecnologia actual. Tots els 
nostres productes vetllen no només per una millora estètica, sinó també pel benestar físic, doncs no 
existeix un cos estèticament bonic, si no tenim una bona cura del nostre interior; per tant aconsellem 
completar els efectes dels nostres productes amb una alimentació equilibrada i una vida sana. Totes 
les nostres matèries primeres estan laboriosament seleccionades per biòlegs i fitoterapeutes que 
cerquen en tot moment una procedència biològica i natural. Tingueu en compte que els olis vegetals 
i els extractes els obtenim nosaltres mateixos, a partir de cultius propis la major part dels casos. Així 
mateix les formulacions estan pensades per  sumar en un mateix producte més principis actius i, per 
tant, més eficàcia.
També passem controls analítics fets per professionals, químics o farmacèutics, on es determinen els 
paràmetres microbiològics, grau d’irritabilitat  dèrmica i ocular, el pH adequat, la densitat, la viscositat 
i la saponificació del producte, etc. Donat que els nostres productes són fets amb matèries naturals, 
aconsellem que no els sotmeteu a temperatures extremes, és de destacar que els conservants i els 
emulsionants que utilitzem s’obtenen del coco, el raïm, la canya de sucre i certs cereals. 
Possiblement observeu petits canvis de textura i/o color dins d’un mateix producte, això és conse-
qüència de treballar amb matèries naturals i del sistema artesanal de treball.

- Productes 
CREMES FACIALS
• CREMA HIDRONUTRITIVA A LA SÀLVIA ( pells mixtes)     
És una crema de dia que aplicarem després d’una neteja amb una aigua floral. Està indicada per  tot 
tipus de pell.        
És rica en vitamina E, retarda l’envelliment cel·lular, és astringent i estimula la micro-circulació de 
la sang, nodrint i donant elasticitat. Està composta d’oli de germen de blat, oli de jojoba, hidrolat de 
roses i oli essencial de sàlvia. 
• CREMA DE DIA ÀLOE VERA ( pells grasses)     
Crema de dia per cutis amb problemes de greix. Aconsellem que s’utilitzi cada dia conjuntament 
amb un Tònic d’Hamamelis. Té propietats netejadores, desengreixants i desinfectants. Està compos-
ta d’oli de Jojoba, argila blanca, hamamelis, àloe vera i oli essencial de llimona.
• CREMA DE DIA A LA CAMAMILLA I ROSA MOSQUETA ( pells sensibles)    
És una crema de dia pensada per  pells seques, creiem molt convenient que utilitzeu l’Aigua de Cama-
milla com a tònic. Nodreix i protegeix la pell, alhora que li dóna la suavitat i elasticitat necessitaries.. 
Està composta per oli de rosa mosqueta, germen de Blat, extractes de flor de malva i camamilla...
• CREMA REGENERADORA  (nocturna i contorn d’ulls)     
Utilitzarem aquesta fórmula magistral com a crema de nit (poca quantitat), juntament amb un aigua 
floral i si es necessari amb una crema de dia. Les seves propietats són; endarrerir l’envelliment de la 
pell, evitant la sequedat, donant-li elasticitat i protegint-la de la contaminació. Ideal pel contorn 
d’ulls. Composta per oli de sèsam, alvocat, germe de blat, ametlles dolces, oli essencial de llimona... 

CAPIL·LAR

• TÒNIC CAPIL·LAR       
Aquest tònic capil·lar regula l’excés de greix i nodreix el cabell des de l’arrel, contribuint a evitar la 
caiguda. Estimula el creixement, ja que potencia la micrcocirculació perifèrica del bulb capil·lar, 
millora la textura i potencia la brillantor. La seva composició es basada en plantes de cultiu propi. 
Aconsellem aplicar-ho a diari en el cuir cabellut,  fent un massatge suau i persistent  ( 2 o 3 minuts). 
NO ESVANDIR 

• CONDICIONADOR CAPIL·LAR      
La combinació de la civada, el romaní i la jojoba, ens aporta la suavitat desitjada, i alhora nodreix 
el cuir cabellut. En cas d’uns cabells normals, serà suficient una petita quantitat, després del rentat, 
que esbandirem al cap 1-2 minuts.  En sec podem utilitzar-lo com un sèrum.

• XAMPÚ D’ARGAN ( Cabells molt secs, tintats, castigats...)   
L’oli d’argan prové dels fruits de l’argania espinosa, i des de l’antiguitat que són conegudes les seves 
virtuts regeneratives del teixit cutani i del cuir cabellut. Xampú fet amb tenso-actius de procedèn-
cia vegetal, oli argan i oli essencial de canyella. Evita la sequedat i l’encrespament.

• XAMPÚ ROMANÍ (Caspa, seborrea, grassa)      
És un excel·lent xampú per combatre l’excés de greix i la caspa grassa. El romaní amb el sofre i la 
sàlvia és convinen per donar molt bons resultats.    
Propietats: antisèptic, estimula la circulació capil·lar, evita la caspa i la seborrea i afavoreix el 
creixement del cabell.

• XAMPÚ ARGILA BLANCA (Revitalitzant)      
Adequat per cabells grassos i dèbils. La combinació d’argila, sàlvia i romaní, potencien la microcircu-
lació perifèrica, enfortint el cabell. L’Argila combat l’excés de grassa i aporta lluentor i cos al cabell.

• XAMPÚ ORTIGA (Caiguda)     
Notarem el seu efecte al cap de 20-30dies del seu ús, considerant que el procés de caiguda i 
creixement del cabell respon a un cicle determinat.    
Propietats; l’ortiga és una planta amb nombroses virtuts; d’una banda és estimulant, les Vit A i C, i 
el ferro que conté afavoreixen la regeneració dels glòbuls vermells, facilitant l’oxigenació del teix-
its. Conté, també, àcid salicílic, que contribueix a evitar la caiguda de cabell. 

• XAMPÚ A LA MEL (Cabells secs)      
Indicat per a cabells secs. Complementarem el seu ús aplicant prèviament una mascareta d’oli de 
jojoba al menys un cop per setmana.     
Propietats: ens aporta les vitamines i minerals necessaris per a suavitzar i revitalitzar els cabells, 
donant-los força i lluentor.      
Components: mel, romaní, oli de germe de blat, extracte de malva, cua de cavall i oli essencial 
d’espígol. 

• OLI D’ÀRNICA       
La seva obtenció, és basa,  en una llarga maceració de les flors d’àrnica en oli d’ametlles de prime-
ra pressió en fred. S’utilitza per fer massatges, millorant la microcirculació perifèrica. És ideal pel 
dolor produït pels cops, contusions, luxacions, reuma, artrosis, etc. NO utilitzar-lo amb ferides ob-
ertes, i recordar que l’àrnica per via interna és tòxica.
• OLI DE ROMANÍ        
El romaní és una planta abundant a la Mediterrània, per això també la podem treballar en fresc, 
agafant-la del seu propi medi i en el moment de màxima floració. En aquest cas l’hem fet macerar 
amb oli d’ametlles de 1ª pressió en fred. L’oli de Romaní és tonificant, per tant, fent massatge amb 
ell, notarem una gran millora a les articulacions. Molt indicat per combatre el cansament dels es-
portistes. També el recomanem contra la caiguda del cabell, fent mascaretes. 

• OLI DE GERMEN DE BLAT      
S’obté per pressió en fred dels gèrmens del Triticum vulgare, una de les principals fonts naturals de 
vitamina E. És adequat per endarrerir l’envelliment cutani per la seva acció antioxidant, protegeix i 
revitalitza la pell, també actua neutralitzant  els radicals lliures. La vitamina E protegeix lleugera-
ment dels raigs UV.

• OLI DE SESAM       
S’obté per pressió en fred de la llavor del sèsam. És molt ric amb àcids grassos essencials i és ab-
sorbit fàcilment per la pell. Està especialment indicat per pells sensibles i per afeccions relacion-
ades amb la mala circulació.     
Propietats: hidratants, nutrients, reconstructives, actua com a filtre solar suau i és un bon  estimu-
lant de la circulació.

• OLI D’ALVOCAT (Pells seques i molt seques)    
S’obté de la pressió en fred de l’os i la polpa de l’alvocat. Es extremadament ric en  àcid grassos que 
nodreixen les cèl·lules epidèrmiques. Utilitzat com hidratant diari proporciona uns magnífics resul-
tats en l’aspecte de la pell, (lluentor i elasticitat). Té una ràpida absorció i proporciona a la pell el-
ements i nutrients naturals que enforteixen les seves defenses, conté Vitamina A,B i E, i àcid gras-
sos poli-insaturats que mantenen un equilibri òptim en la producció de greix de la pell.   
Propietats: Regeneradora, antioxidant, protector de la pell i cabell, antienvelliment, molt nutritiu i 
protector solar.

• OLI PERSONAL (Lubricant i fungicida)     
Elaborat a partir d’ingredients vegetals de cultiu ecològic i/o de primera pressió en fred, satisfarà 
les vostres necessitats personals.      
El germen de blat (vit E) hidrata, afavoreix la fertilitat i retarda l’envelliment, la rosa mosqueta hi-
drata, regenera i actua com a cicatritzant, la calèndula aporta suavitat i és un potent antiinflama-
tori, l’arbre del té combat els fongs i bacteris perniciosos i l’agradable aroma de canyella estimula 
el desig sexual. Indicat també per la sequedat que causa la menopausa. És compatible amb l’ús de 
preservatius.

• OLI ANTICEL·LULITIS       
Aquesta fórmula que combina olis i extractes està especialment indicada per combatre la cel·lulitis 
i alhora tenir cura de la pell. El fucus, el bedoll, el ginebró i el gerani, desfan els nòduls cel·lulitis, i 
els olis de calèndula i argan, nodreixen i suavitzen la pell. La menta reactiva el rec sanguini.  
Es recomana un massatge diari després de la dutxa i amb la pell mullada  
Propietats: desfà nòduls cel·lulitis, nodreix i suavitza la pell.   
Components: oli  vegetals d’ametlles, calèndula i argan, extractes d’elaboració pròpia de fucus, 
heura, centella asiàtica, bedoll i olis essencials de menta, ginebró, gerani i canyella.
• OLI CORPORAL I ANTIESTRIES       
Aquesta composició la recomanem per aquelles persones que tinguin la pell del cos o de la cara 
molt seca, i per utilitzar després de les depilacions, i en general, quan  la pell necessiti ser més 
nodrida, com per exemple, durant l’embaràs.      
Propietats; nodreix, hidrata, afavoreix la regeneració de la pell i aporta elasticitat.  
Components: oli de germen de blat, ametlles, alvocat, calèndula i oliva, oli essencial de romaní i 
extracte de consolda (ric en al·lantoïna).      
És molt important agitar el pot abans de cada ús.
• OLI DE CALÈNDULA NAT       
L’hem elaborat, amb oli d’ametlles de primera pressió en fred i pètals de calèndula fresca de cultiu 
biològic  propi. Aquest oli s’utilitza per hidratar i suavitzar les pells delicades, sensibles, envermel-
lides o seques, i molt especialment per nadons i nens.
• OLI DE ROSA MOSQUETA      
Crea una barrera d’impermeabilitat protegint la pell. Els àcids grassos linoleic i oleic regeneren i 
nodreixen, guarint arrugues, taques, cicatrius i cremades superficials. Protegeix i tracta el dany 
causat per l’excessiva exposició a la radiació solar. Molt aconsellem per pells seques.
• OLI D’ARGAN      
L’argan molt ric en vitamina E i triglicèrids, neutralitza els radicals lliures, actua com anti-envelliment, 
aporta elasticitat, nodreix i estimula l’oxigenació de la pell, cabells i ungles. Protegeix de les agres-
sions externes. Té propietats bactericides i fungicides, redueix la irritació i la inflamació de la pell.
• OLI DE JOJOBA      
S’obté per pressió en fred de les llavors de l’ arbust Buxus chinensis. La seva composició es molt 
alta en ceramides, similars a les de la nostra pell. Te infinitat d’aplicacions: caspa seca o grassa, 
seborrea i sequedat del cabell i cuir cabellut. Al no ser pròpiament un oli sinó una ceramida, està 
indicat també per cabells i pells grasses.
• OLI D’HIPÈRIC              
L’hipèric, conegut  també com a herba de Sant Joan, és una planta a la que des de l’antiguitat, se li 
atribueixen poders màgics tant interns com externs. La seva aplicació tòpica millora la circulació  
perifèrica i les alteracions dèrmiques com ara; els èczemes, les cremades, ferides... Des de sempre 
s’ha considerat un bon remei per dolors musculars. NO exposar-se al sol després de la seva apli-
cació. 

• CREMA ANTICEL·LULITIS      
Després de molts estudis, hem trobat la combinació ideal d’extractes, algues, plantes i olis veg-
etals, per oferir-vos una crema realment eficaç.    
Propietats: Aconsegueix amb l’ús diari, evitar i eliminar ràpidament els dipòsits d’aigua dels 
teixits, alhora que fa d’anestèsic local per a cel·lulitis doloroses. El seu ús ha de ser diari.  
Components: extractes de fucus, fenigrec, bedoll, heura, taronja i camamilla. 
• CREMA REAFIRMANT      
Aplicar fent un lleuger massatge als pits i/o natges. Amb un us diari notarem els seus efectes  
astringent i reafirmant en pocs dies. Permet una ràpida penetració a l’epidermis sense donar 
sensació de greix.      
Components: aigua de roses, oli de germen de blat, milflors, alzina, cua de cavall, centella asiàtica...
• CREMA MANS I PEUS       
Amb aquesta crema intentem cobrir les necessitats tant de professionals com de particulars. Els 
components que hem utilitzat fan d’aquesta crema un producte excepcional. Extractes naturals 
d’àloe vera, sàlvia, camamilla, oli essencial de llimona, oli d’argan i aigua de camamilla. 
Propietats: cicatritzant,  antitranspirant, desinfectant,  suavitzant i hidratant. Enforteix les ungles

OLIS
• OLI PER MASSATGE       
En aquest oli hem intentat  cobrir totes les necessitats. Està indicat per a dolors reumàtics, 
contusions i esquinçaments.      
Propietats: protector de la pell, antiinflamatori, antisèptic, cicatritzant, estimulant, vasodilatador 
i balsàmic.       
Components: oli de ametlles, àrnica, gira-sol, calèndula, hipèric, oli essencial d’eucaliptus, cam-
fora. Tots els olis que s’obtenen per maceració són elaborats per nosaltres mateixos amb una 
base d’oli d’ametlles de primera qualitat i amb plantes fresques que recol·lectem nosaltres 
mateixos.
• OLI AMETLLES NAT  (primera pressió en fred)      
Té infinitat d’aplicacions; des de l’ús professional, per a fer massatges a persones amb prob-
lemes al·lèrgics, fins a l’ús domèstic per a infants. Com a oli corporal és ideal per a nodrir la pell, 
i també com a mascareta de cabell, que posarem durant 30minuts abans de rentar-se el cap, 
donant així suavitat als cabells secs i castigats.     
Propietats: nodreix, suavitza i dóna elasticitat.
• OLI AMETLLES ECO  (100% ecològic)      
Té infinitat d’aplicacions; des de l’ús professional, per a fer massatges a persones amb prob-
lemes al·lèrgics, fins a l’ús domèstic per a infants. Com a oli corporal és ideal per a nodrir la pell, 
i també com a mascareta de cabell, que posarem durant 30 minuts abans de rentar-se el cap, 
donant així suavitat als cabells secs i castigats.     
Propietats: nodreix, suavitza i dóna elasticitat.

• EXFOLIANT FACIAL ( tot tipus de pell )     
Fórmula feta a base de llavors de nabius, olis i extractes de producció ecològica. Estendre pel rostre 
una petita quantitat, tot fent un lleuger massatge circular amb els dits durant dos o tres minuts. 
Esbandir amb aigua fresca i vaporitzar amb una aigua floral adient a la vostra pell. 
• EPISAN (alteracions dèrmiques)      
Crema especifica per alteracions dèrmiques, erupcions cutànies, acné, fongs, etc. Reconstrueix les 
cèl·lules i els teixits danyats. Està compost de flor de sofre, kaolí (argila blanca), i olis de calèndula 
farigola i arbre del té.

AIGÜES FLORALS I TÒNICS (utilizar cada mati i cada vespre sense eixugar)
• AIGUA DE ROSES (pells mixtes)      
Aconsellem utilitzar-lo cada matí i cada vespre per aconseguir una bona neteja de cutis i eliminar 
la contaminació a la que tots estem exposats. Propietats tonificants i suavitzants.
• AIGUA D’AZAHAR (tarongina)     
Molt indicada per pells madures. Combat la cuperosi del cutis i el relaxa. Equilibra el pH, calma i 
hidrata la pell .
• AIGUA DE CAMAMILLA ( pells sensibles i seques)    
Molt adient per pells delicades, irritables i al·lèrgiques. Té propietats antiinflamatòries i desconges-
tionants. Molt adient per desprès de l’afaitat i depilació. 
• TÒNIC D’HAMAMELIS       
Té propietats astringents, descongestionants, suavitzants i vasoconstrictores. Els seus components 
són l’hidrolat de fulles hamamelis i de pètals de rosa.

CREMES  I LLETS CORPORALS
• LLET CORPORAL (per tot tipus de pell i amb aroma de roses)   
Utilizeu-la després del bany diari i, especialment després de prendre el sol. S’obté una pell sana, 
fresca i suau. Té propietats antiinflamatòries, suavitzants i hidratants. Tracta els porus dilatats. 
Components: aigua de roses, oli d’ametlles, extractes de cogombre, calèndula, brusc...
• LLET REDUCTORA      
Utilitzant-la cada dia després de la dutxa, obtindrem una disminució del greix i de la cel·lulitis, a la 
vegada ens deixarà la pell de tot el cos hidratada, nodrida i suau. Té Propietats reductora, hidratant, 
i astringent. Disminueix el greix i els dipòsits d’aigua dels teixits.    
Components: oli d’ametlles, oli de germen de blat, aigua de roses i extractes de fucus, bedoll, heura...
• CIRCREM        
Indicada per al cansament de cames. Hem de destacar la seva eficàcia per arribar, fins i tot, a fer 
desaparèixer les tasques que provoca a la pell una circulació deficient.    
Propietats: vasoconstrictora, antihemorràgica, astringent i antiinflamatòria.  
Components: En destaquem el xiprer, el castanyer indi, l’hamamelis, l’àrnica, hipèric, mentol ...   
Utilitzar a diari.


