
Honest by Nature



Нашите ценности

Стремим се да предложим най-чистата,
жива и ефективна козметична грижа!

Честно и щадящо производство.

Високо качество на продуктите във всеки
детайл: щадяща технология,
разнообразни био ядливи съставки,
екологични опаковки, етикети с мастило
на растителна основа.



НАШЕТО ОБЕЩАНИЕ

ДА!!!

Био базови масла
Био етерични масла
Бискови екстракти
Ядливи съставки 

Сурово производство
Ръчно направени

Без жестокост към животни
Сертифицирани

НЕ!!!!

Синтетични съставки
Петролни деривати

Парфюми
Силикони

PEGS & GMO
SLS & SLES
Парабени

Оцветители



ЕФЕКТИВНИ, БЕЗОПАСНИ И 
БИО СЕРТИФИЦИРАНИ

Използваме само натурални,
но изключително
ефективни съставки за
слънцезащита.

 Без алергени! Без парфюми,
консерванти, съмнителни
съставки или всякакъв вид
петролни деривати. 



По-добра покривност 

Подобрена консистенция

По-лесно нанасяне

Издръжливост

Водоустойчивост

Биоразградима опаковка

Нова семейна опаковка от 150мл



ЕФИКАСНА БИО
СЛЪНЦЕЗАЩИТА 

 ЗА ВЪЗРАСТНИ

За млада и красива кожа!



Ядливи съставки
Натурални и ефективни формули, използващи мек процес на
производство
Нежна технология, която запазва съставките живи и сурови,
което ги прави изключително ефективни.
Без аромат. Ние използваме понякога перфектно дозирани
омекотяващи етерични масла за успокояване на бебешката кожа. 

ЧИСТА И ЧЕСТНА ГРИЖА ЗА
БЕБЕТО 



НАТУРАЛЕН
РЕПЕЛЕНТ

Силна комбинация от
натурални  етерични
масла и коча трева срещу
комари и кърлежи.

Репелент с натурални
съставки, който е нежен
към кожата, но в същото
време, ефективен.

Подходяща за цялото
семейство. 

НАТУРАЛЕН
СПРЕЙ ЗА

ЧИСТИ РЪЦЕ
Направен с
денатуриран алкохол,

подхранващи базови
масла и аромантни
етерични масла.

Префектното решение за
чисти ръце без използване
на вода. Подходящ за
цялото семейство.

"On the Go"
Бебе и семейство



SUPER SEEDS
ЧУВАЛИ ЛИ СТЕ ЗА СУПЕР СЕМЕНАТА?
На пръв поглед дребни елементи, но богати на хранителни
вещества, които ефективно се борят със стареенето и
съвременните проблеми на кожата.

Всяка съставка е лидер в един специфичен нутриент,
витамин, минерал...или може би е най-добрия антиоксидант
намиран до сега. 

Нежни и силни, екстрактите се известни с това да спират
стареенето, да се борят със свободните радиклаи, да
прослветляват и да омекотяват кожата. 

чувстивителна
кожа

суха кожа мазна кожа



Най-мощната натурална съставка против
стареене. 

Комбинирана от суперсемена и билкови
екстаркти за сияйна и млада  кожа на
лицето. 

БЕЗСМЪРТНИЧЕ



Силна и уникална съставка, използвана
от хилядолетия за благополучието на
китайския имератор. 

Използваме рейши в серума си за
проблемна кожа като невероятен
помощник за обновяване и
възстановяване на увредена и
страдаща кожа. 

Комбинирахме гъби рейши с ценното
олио от таману за комплексна грижа за
проблемна кожа. 

ГЪБИ РЕЙШИ



Само ти споделяме, че с нашата гореща
целулитна терапия, ти помагаме да се
доближиш повече до твоите нови и търсени
извивки.

НЕ ТЕ
ПРОВОКИРАМЕ...



ВРЕМЕ ЗА
ЗДРАВА И
КРАСИВА КОСА 

Олио от черен пипер
Нийм
Баобаб и Нийм
рициново масло и
Витамин Е

до 100% намаление на косопада от
първото използване 



Формула направена без сода
бикарбонат 

За тънка и чувствителна
кожа.

Подходящ за тинейджъри

ЧУВСТВЕНОСТ
И БИЛКИ

Висока защита, която
използва само силата на
природата 

Без химикали и добавки 

Без изкуствена аромат

ЕСТЕСТВЕНА
СВЕЖЕСТ



Нашите пухкави масла за тяло с изцяло
ядливи съставки!

Нашите крем масла не съдържат вода. Те се топят при допир,
оставяйки кожата подхранена и кадифено мека.



 НЕЖЕН КРЕМ ЗА РЪЦЕ
Натурална грижа за ръце с
екстракти от супер семена,

подхранващи карите и вкусно
кафе за дълготраен
омекотяващ ефект. 

НАПУКАНИ ПЕТИ
 Нашият богат на пчелен

восък, скъпоценни масла и
успокояващи билки
омекотява кожата на

краката.

SOS ZINC 

Направен с мощното масло от
Таману и не-нано цинков оксид.

Този балсам е абсолютно необходим
във всеки дом. Акне,  неочаквани
пъпки, синини или други леки
кожни предизвикателства са

третирани. 



МАГИЯТА НА 

ароматна, луксозена,

свежа... ползите на
истинската българска
розова вода са
безкрайни. Обичана
заради своя аромат и
ценена заради всички
си терапевтични ползи.

Може да се използва са:

- почистване и
детоксикиране на
кожата
- подхранване и
противостъренене
- овлажнява и озарява
кожата

Розите



Направен със осапонено кокосово масло, успокояващи масла
и органични етерични масла 

MINTY LEMON

Свеж и ободряващ

Био течен сапун

LAVENDER

Замечтан и успокояващ

TEA TREE

Силен и билков



Био ръчно направени сапуни

Обогатени с био сертифицирани базови и етерични масла. Зрели 1 лунен цикъл - 28 дни. 
Семейна грижа за ръце и тяло.



Забавни душ гелове с
мека пяна и

обогатяващи етерични
масла 



БИО СЕРТИФИЦИРАНИ         СТУДЕНО ПРЕСОВАНИ        ВИСОКО КАЧЕСТВО 

БИО БАЗОВИ МАСЛА



Подари на тялото си
възможно най-чистата
и качествена грижа от

природата!


