
Обратно към истинските неща...



Природата си има свой собствен вкус и аромат, нежен и деликатен. Ние от Хелти Ойлс събираме в нашите продукти 
природните дарове и ви ги предлагаме в най-чиста и нежна форма. Всички наши продукти са 100% натурални, 
не добавяме консерванти, химически добавки или разтворители. Внимателно избираме суровината от която ги 
произвеждаме, сушим я на слънце, бавно, в естествена среда, за да може след това да направим най-качествените 
продукти за Вас, нашите клиенти.

защо българия?
България е една от малкото страни със специфичен климат, който включва четири сезона, мека зима, слънчева 
пролет, топло, не много горещо лято и прохладна есен. Този климат е предпоставка за наличието на изключително 
богато разнообразие от плодове, зеленчуци, билки и ядкови растения. Българските почви са изключително чисти 
и плодородни. 
Растенията са със силен аромат, плодовете и зеленчуците са изключително вкусни. Според изследвания около 
40% от земята в България е подходяща за екологично чисто производство, тъй като през последните години се 
наблюдава тенденция на намаляване на индустриалното производство. 
България е известна с добиването на най-качественото в света розово масло. Единствено българското розово 
масло покрива на 100% изискванията за качество. То се получава от култивираната в България Роза Дамасцена - 
казанлъшката маслодайна роза, отглеждана в Розовата долина, едно вълшебно място с изключително специфични 
климатични условия, единственото място в света където капризната Роза Дамасцена, разгръща пълния си 
потенциал и достига най-високите си характеристики. 

кои сме ние и как го правим?
Ние сме Хелти Ойлс, бутикова, семейна компания с основна дейност производство на студено-пресовани масла от 
ядки и семена за козметиката, кулинарията и фармацията, скрабове от ядки и розова вода. 
Маслата добиваме по метода на студеното-пресоване, кристално чисти, без добавени разтворители или химически 
съставки. При метода на студеното-пресоване маслата се извличат до 50 градуса като по този начин се запазват 
максимално всички полезни елементи и витамини, които се съдържат в тях.
Произвеждаме нашите продукти в България, в сърцето на Розовата долина, от български суровини от различни 
райони на страната, внимателно подбрани. Района е изключително чист и красив, богат на ядкови растения, билки 
и рози. Всяка суровина се избира внимателно и се тества предварително лично от нас. Костилките от праскови, 
сливи и кайсии, сушим  на слънце, бавно в естествена среда, за да може ядките да съберат максимално слънчева 
енергия и светлина и да станат пълнички и сухи, пълни с масло. Това е бавен и трудоемък процес, но за да се 
постигне максимално високо качество е задължителен. След това костилките се трошат и чистят и от многото 
тонове костилки се избират само най-хубавите ядки, от които правим вашите любими масла и скрабове.

нашата мисия:
Мисията ни е да помагаме на нашите клиенти да бъдат здрави и красиви, в отлична физическа форма като им 
предлагаме висококачествени изцяло натурални продукти. Продуктите ни са подходящи и за вегани и вегетарианци 
тъй като са сертифицирани от Vegan Society UK., най-старата английска веган асоциация в света.



Кралицата
на нежността

Масло от ядка на праскова
Как се прави?
Маслото се прави от ядката на праскова по метода на студеното 
пресоване, като по този начин всички витамини  и полезни елементи, 
които се съдържат в ядката се запазват. Направено е от български 
прасковени ядки, внимателно подбрани от чисти райони на страната.

Кои са полезните свойства за вас?
Маслото от ядка на праскова може да се нарече „Кралицата на нежността“, то е богато на на полиненаситени мастни 
киселини (палмитинова, олеинова, линолова и гама-линоленова), витамините B15, Е и A, каротеноиди, токофероли 
и фосфолипиди. Съдържа калий, калций, фосфор и желязо. Хидратира, предпазва от обезводняване, подхранва, 
подобрява и изравнява тена, успокоява и изглажда финните линии и неравностите по кожата. Идеално е за суха 
кожа с видими признаци на стареене, както и за деликатната зона на около-очния контур. Подходящо за всякакъв 
тип кожа. Попива веднага, не оставя усещане за мазно. Не запушва порите, не алергенно.

Как можете да използвате? 
Вместо дневен, нощен или около-очен крем за лице, крем за тяло, като маска за коса и стимулатор за растежа 
на миглите. За масаж на лицето и тялото, при СПА и козметични процедури. След епилация и други козметични 
процедури за успокоение на кожата. Можете да използвате и като съставка на кремове, лосиони, маски за лице и 
коса, сапуни, душ гелове.

най-нежно и финно,
идеално за бебета и деца

ВМЕСТО КРЕМ ЗА ЛИЦЕ
И ОКОЛО-ОЧНИЯ КОНТУР

след епилация
и козметични процедури

ЗАГЛАЖДА БРЪЧКИТЕ И ФИННИТЕ 
ЛИНИИ, ИЗРАВНЯВА ТЕНА 

Подхранва и стимулира
растежа на миглите

използвайте вместо
крем за тяло

Колко често можете да използвате? 
Ежедневно, сутрин и вечер, без ограничение, тъй като нашето масло е 100% натурално, 
без добавени разредители, разтворители или други химични съставки. Подходящо е и за 
вегани и вегетарианци тъй като е сертифицирано от Vegan Society UK. 



използвайте
вместо крем за тяло

Кралицата
на младостта

Масло от ядка на слива
Как се прави?
Маслото се прави от ядката на синя слива по метода на 
студеното пресоване, като по този начин всички витамини  и 
полезни елементи, които се съдържат в ядката се запазват. 
Нашето масло е направено от български сливови ядки, 
внимателно подбрани от чисти райони на страната. 

Кои са полезните свойства за вас?
Маслото от ядка на синя слива може да се нарече „Кралицата на младостта“, то е най-подхранващо от своето 
семейство Розоцветни, изключително богато на витамини А и Е, и полезни елементи, има изключително силен 
анти-стареещ ефект и е естествен антиоксидант. Идеално за много суха, застаряваща кожа, овлажнява, подхранва 
и регенерира кожата. Подходящо за всякакъв тип кожа. Помага при чупливи нокти и изтощена коса. Препоръчва 
се при екземи и много суха, чувствителна кожа. Попива веднага, не оставя усещане за мазно. Не запушва порите, 
не алергенно. 

Как можете да използвате? 
Вместо дневен, нощен или около-очен крем за лице, крем за тяло, като маска за коса и компреси при чупливи нокти. 
За масаж на лицето и тялото, при СПА и козметични процедури. След епилация и други козметични процедури за 
успокоение на кожата. Можете да използвате и като съставка на кремове, лосиони, маски за лице и коса, сапуни, 
душ гелове.

като съставка на кремове, 
сапуни и душ гелове

ВМЕСТО КРЕМ ЗА ЛИЦЕ
И ОКОЛО-ОЧНИЯ КОНТУР

като маска
за изтощена коса

ЗАГЛАЖДА БРЪЧКИТЕ И ФИННИТЕ 
ЛИНИИ, ИЗРАВНЯВА ТЕНА 

за компреси
при чупливи нокти

Колко често можете да използвате? 
Ежедневно, сутрин и вечер, без ограничение, тъй като нашето масло е 100% натурално, 
без добавени разредители, разтворители или други химични съставки. Подходящо е и за 
вегани и вегетарианци тъй като е сертифицирано от Vegan Society UK. 



Кралицата
на еластичността
Масло от ядка на кайсия
Как се прави?
Маслото се прави от ядката на кайсия по метода на студеното 
пресоване, като по този начин всички витамини  и полезни 
елементи, които се съдържат в ядката се запазват. Нашето масло 
е направено от сладки български кайсиеви ядки внимателно 
подбрани от чисти райони на страната. 

Кои са полезните свойства за вас?
Маслото от ядка на кайсия може да се нарече „Кралицата  на еластичността“ тъй като има много силни овлажняващи 
свойства. То е изключително богато на витамините F, А и Е. Идеално за суха и застаряваща кожа, то я подхранва и 
омекотява, забавя стареенето, подхранва и заздравява косата. Предпазва от косопад и накъсване на връхчетата. 
Подходящо е за всякакъв тип кожа и особено за деликатна, чувствителна и дехидратирана кожа. Препоръчва се 
против стрии при бременност. Попива веднага, не оставя усещане за мазно. Не запушва порите, не алергенно.

Как можете да използвате? 
Вместо дневен, нощен или около-очен крем за лице, крем за тяло, като маска за коса. За масаж на лицето и тялото, 
при СПА и козметични процедури. След епилация и други козметични процедури за успокоение на кожата. Можете 
да използвате и като съставка на кремове, лосиони, маски за лице и коса, сапуни, душ гелове. 

като маска за
подхранване на коса

като масло за масаж
на лице и тяло

след епилация
и козметични процедури

като съставка за кремове,
лосиони, маски за лице и коса

против поява на стрии
при бременност

използвайте вместо
крем за тяло

Колко често можете да използвате? 
Ежедневно, сутрин и вечер, без ограничение, тъй като нашето масло е 100% натурално, 
без добавени разредители, разтворители или други химични съставки. Подходящо е и за 
вегани и вегетарианци тъй като е сертифицирано от Vegan Society UK. 



Кралят на 
проблемната кожа
Масло от ядка на лешник
Как се прави?
Маслото от ядка на лешник се прави от ядката на лешник по метода 
на студеното пресоване, като по този начин всички витамини и 
полезни елементи, които се съдържат в нея се запазват. Нашето масло 
е направено от български лешници внимателно подбрани от чисти 
райони на страната.

Кои са полезните свойства за вас?
Маслото от лешник е изключително богато на протеини, витамини Е и B. То се препоръчва и при мазна и проблемна 
кожа, тъй като свива порите поради уникалните си свойства. Високото съдържание на флавоноиди го прави „сухо 
масло“, което успокоява и тонизира кожата. Неговите специфични свойства балансират дейността на мастните 
жлези на кожата и помагат за намаляване размера на порите. 

Въпреки тези си свойства то подхранва и овлажнява кожата, оставя чувство за комфорт и мекота, спомага 
за намаляване на фините линии и бръчици, без да оставя усещане за мазно. Маслото от лешник е 
естествен антиоксидант, който допълнително предпазва кожата от вредните фактори на околната среда. Предпазва 
боядисаната коса, спомага за запазване на цвета по-дълго, подхранва косъма след третиране с боя и възвръща 
блясъка му. Подобрява тена на кожата и я прави да изглежда по-жизнена и сияйна. Притежава слаба UV защита. 
Попива веднага, не оставя усещане за мазно. Не запушва порите, не алергенно.

Как можете да използвате? 
Вместо дневен, нощен или около-очен крем за лице, крем за тяло, като маска за коса. За масаж на лицето и тялото, 
при СПА и козметични процедури. След епилация и други козметични процедури за успокоение на кожата. Можете 
да използвате и като съставка на кремове, лосиони, маски за лице и коса, сапуни, душ гелове.

използвайте ВМЕСТО КРЕМ
ЗА ЛИЦЕ, при проблемна кожа

използвайте като
маска за боядисана коса

използвайте като лека UV 
защита и след слънчеви бани

Колко често можете да използвате? 
Ежедневно, сутрин и вечер, без ограничение, тъй като нашето масло е 100% натурално, 
без добавени разредители, разтворители или други химични съставки. Подходящо е и за 
вегани и вегетарианци тъй като е сертифицирано от Vegan Society UK.



Кралят на
красивата и здрава коса
Масло от семена на синап
Как се прави?
Маслото от семена на синап се прави от семена на синап по метода на 
студеното пресоване, като по този начин всички витамини  и полезни 
елементи, които се съдържат в него се запазват. Нашето масло е 
направено от семе на синап внимателно подбрано.  

Кои са полезните свойства за вас?
Синапеното семе е  богато на калций, магнезий, желязо, цинк, селен, бета-каротин и Омега 3 мастни киселини. То 
подобрява кръвообръщението и поради това най-често се използва при простудни състояния, бодежи, бронхит, 
пневмония, ревматизъм, лумбаго, артритни болки и др. Има и противовъзпалително действие. Препоръчва се при 
суха и увредена коса, при косопад, при сух скалп, сърбеж и пърхот. Синапеното масло се абсорбира най-добре в 
косата. То я прави, блестяща, жизнена и красива.

Как можете да използвате? 
Като съставка в други козметични продукти, като дневен или нощен крем за лице, крем за тяло, маска за коса. За 
масаж на лицето и тялото, при СПА и козметични процедури. На 100гр. продукт добавете 10гр. масло от синап, 
смесете до еднородна смес и използвайте по предназначение. Можете да използвате и като съставка на кремове, 
лосиони, маски за лице и коса, сапуни, душ гелове. 

Единственото масло, което прониква дълбоко в скалпа и подхранва косата в дълбочина от корена до върха на 
косъма, за разлика от всички други масла, които я подхранват само на повърхността. Масажът с масло от синап 
облекчава при схващане и болки в мускулите. Помага при синузит. Маслото от синап е малко по-силно от другите 
масла, затова, преди употреба направете тест от вътрешната страна на китката за поносимост.  

използвайте като мaска за коса при суха и увредена коса,
при косопад, при сух скалп, сърбеж или пърхот

Колко често можете да използвате? 
Ежедневно, сутрин и вечер, без ограничение, тъй като нашето масло е 100% натурално, 
без добавени разредители, разтворители или други химични съставки. Подходящо е и за 
вегани и вегетарианци тъй като е сертифицирано от Vegan Society UK. 



кои са полезните свойства за вас?
Розовата вода може да се нарече “Феята на красотата”. Тя действа терапевтично, почистващо, пречистващо, про
тивовъзпалително и подмладяващо. Помага при акне, при застаряване на кожата, подпомага храносмилането. 
Почиства, овлажнява и тонизира кожата. Прави косата лъскава и блестяща. Действа антистресово и успокояващо. Тя 
е богата на антиоксиданти и на витамини A, C, D, E и B3. Има пречистващи свойства и улеснява кръвообръщението.

Как можете да използвате? 
Вместо почистващ тоник за лице, мицеларна вода и дегримьор за лице. Като лосион за тяло и спрей за коса. Като 
съставка на кремове за лице и тяло, лосиони, душ гелове, маски за лице и коса. В кулинарията като съставка на 
ястия. В СПА и други козметични процедури.

Феята
на красотата

розова вода

Как се прави?
Розовата вода се добива чрез дестилация на розов цвят. 
Важно е дестилацията да се извършва в меден казан, 
за да се запази аромата на розата. Нашата розова вода 
дестилираме в меден казан и не извличаме маслото от 
нея, тя е изключително богата на розово масло и е много 
ароматна. Правим я от розов цвят на маслодайната Роза 
Дамасцена от сърцето на Розовата долина.

използвайте Вместо почистващ тоник за лице,
мицеларна вода и дегримьор за лице.

използвайте като лосион за тяло и като
съставка на кремове за лице и тяло

Колко често можете да използвате? 
Ежедневно, сутрин и вечер, без ограничение, тъй като нашата розова вода е 100% 
натурална, без добавени разредители, разтворители или други химични съставки богата 
на розово масло. Подходяща е и за вегани и вегетарианци, тъй като е сертифицирана от 
Vegan Society UK. 



Скраб от ядка на праскова
състав:
Ядка и масло от ядка на праскова. Подходящ за 
вегани и вегетарианци, тъй като е сертифициран 
от Vegan Society UK.

  Използвайте:
- директно върху кожата на лицето и тялото 
- за масажни и спа процедури на лицето и
   тялото, за маски на лице и тяло

  Предимствата на нашият 
  ексфолиант от ядка на праскова:
- нежен, деликатен, богат на масло от ядка на праскова
- 100% натурален без добавени консерванти, парабени 
   или други химични съставки
- направен от български ядки от праскова, внимателно 
   подбрани
- с нежен ядков аромат 
- нежно ексфолира кожата
- не наранява кожата както скрабове на захарна основа

Прасковена нежност
скраб за лице и тяло

богат на масло от ядка на праскова

почиствайте и подхранвайте едновременно 
вашата кожа

Направен по иновативна техноло-
гия, две в едно, премахване на 
мъртвите клетки и хидратиране на 
кожата едновременно в кристално 
чиста 100% натурална формула.

Изключително нежен и щадящ кожата скраб за лице и тяло от ядка 
на праскова, богат на масло от ядка на праскова.

В ядката на прасковата се съдържат полиненаситени мастни киселини (палмитинова, олеинова, линолова и 
гамалиноленова), витамините B15, Е и A, каротеноиди, токофероли и фосфолипиди. Съдържат се още калий, калций,  
фосфор и желязо. Прасковеното масло е идеално за кожата, подхранва я, заглажда финните линии и подобрява 
тена и. Нашият ексфолиант за лице и тяло е 100% натурален и е направен единствено и изцяло от ядка и масло от 
ядка на праскова. Ситно стритата ядка нежно премахва мъртвите клетки от кожата докато прасковеното масло 
нежно я подхранва и не и` позволява да се изсуши. Еликсир за вашата кожа. Подходящ е за всякакъв тип кожа.

Как да използвате? 
Разтворете с малко вода в стъклен съд, количеството, което ще използвате и разбъркайте 
до гъста каша, изчакайте 1 минута след това нанесете на лицето и тялото с нежни, 
масажни движения. Изчакайте няколко минути, за да може всички полезни витамини и 
микроелементи да попият в кожата ви и да я подхранят, след това отмийте с топла вода. 
Използвайте 2 пъти в седмицата.  



Скраб от ядка на слива

Почиствайте и подхранвайте 
едновременно вашата кожа

Скраб за лице и тяло
богат на масло от ядка на слива

състав:
Ядка и масло от ядка на слива. Подходящ за 
вегани и вегетарианци, тъй като е сертифициран 
от Vegan Society UK.

  Използвайте:
- директно върху кожата на лицето и тялото 
- за масажни и спа процедури на лицето и
   тялото, за маски на лице и тяло

  Предимствата на нашият 
  ексфолиант от ядка на слива:
- нежен, деликатен, богат на масло от ядка на слива
- 100% натурален без добавени консерванти, парабени 
   или други химични съставки
- направен от български ядки от слива, внимателно 
   подбрани
- с нежен ядков аромат 
- нежно ексфолира кожата
- не наранява кожата както скрабове на захарна основа

Сливова емоция

Изключително нежен и щадящ кожата скраб за лице и тяло 
от ядка на слива богат на масло от ядка на слива. Направен 
по иновативна технология, две в едно, премахване на 
мъртвите клетки и хидратиране на кожата едновременно в 
кристално чиста 100% натурална формула. 

Маслото от ядката на слива подхранва, овлажнява и подобрява еластичността на кожата.  Изглажда финните 
бръчици, има изключително силен анти-стареещ ефект. Нашият ексфолиант за лице и тяло е 100% натурален и е 
направен единствено и  изцяло от ядка и масло от ядка на слива. Ситно стритата ядка нежно премахва 
мъртвите клетки от кожата докато сливовото масло нежно я подхранва и не и` позволява да се изсуши. Еликсир за 
вашата кожа. Подходящ е за всякакъв тип кожа.

Как да използвате? 
Разтворете с малко вода в стъклен съд, количеството, което ще използвате и разбъркайте 
до гъста каша, изчакайте 1 минута след това нанесете на лицето и тялото с нежни, 
масажни движения. Изчакайте няколко минути, за да може всички полезни витамини и 
микроелементи да попият в кожата ви и да я подхранят, след това отмийте с топла вода. 
Използвайте 2 пъти в седмицата.  



Скраб от ядка на кайсия

Почиствайте и подхранвайте 
едновременно вашата кожа

Скраб за лице и тяло
богат на масло от ядка на кайсия

състав:
Ядка и масло от ядка на кайсия. Подходящ за 
вегани и вегетарианци, тъй като е сертифициран 
от Vegan Society UK.

  Използвайте:
- директно върху кожата на лицето и тялото 
- за масажни и спа процедури на лицето и
   тялото, за маски на лице и тяло

  Предимствата на нашият 
  ексфолиант от ядка на кайсия:
- нежен, деликатен, богат на масло от ядка на кайсия
- 100% натурален без добавени консерванти, парабени 
   или други химични съставки
- направен от български ядки от кайсия, внимателно 
   подбрани
- с нежен ядков аромат 
- нежно ексфолира кожата
- не наранява кожата както скрабове на захарна основа

Кайсиева ласка

Изключително нежен и щадящ кожата скраб за лице и 
тяло от ядка на кайсия богат на масло от ядка на кайсия. 
Направен по иновативна технология, две в едно, премахване 
на мъртвите клетки и хидратиране на кожата едновременно 
в кристално чиста 100% натурална формула.

Маслото от ядка на кайсия подхранва, овлажнява и подобрява еластичността на кожата. Изключително богато на 
витамин F, A и E. Изглажда финните бръчици. Нашият ексфолиант за лице и тяло е 100% натурален и е направен 
единствено и изцяло от ядка и масло от ядка на кайсия. Ситно стритата ядка нежно премахва мъртвите клетки 
от кожата докато кайсиевото масло нежно я подхранва и не и позволява да се изсуши. Еликсир за вашата кожа. 
Подходящ е за всякакъв тип кожа.

Как да използвате? 
Разтворете с малко вода в стъклен съд, количеството, което ще използвате и разбъркайте 
до гъста каша, изчакайте 1 минута след това нанесете на лицето и тялото с нежни, 
масажни движения. Изчакайте няколко минути, за да може всички полезни витамини и 
микроелементи да попият в кожата ви и да я подхранят, след това отмийте с топла вода. 
Използвайте 2 пъти в седмицата.  



Защото природата не ни дели по типове кожа…

Производител:
Хелти Ойлс ЕООД

Село Пролом, община Карлово
България 4358

Тел: + 359 887 163 966 
office@healthyoils.eu 
www.healthyoils.eu


