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Cześć! Jak miło Cię widzieć ���� 

 

Jesteś tu z nami, sądzimy więc, że nie obca Ci jest troska nie tylko o siebie, ale 
też o nasz wspólny dom. Your Natural Side posiada krakowskie korzenie oraz 
wieloletnie już doświadczenie w temacie kosmetyków naturalnych. Świat 
roślinnych olei, wód czy kosmetycznych glinek to nie tylko nasza praca, ale 
przede wszystkim pasja i niezachwiana wiara w ich wyjątkową moc 
pielęgnacyjną. To właśnie nimi chcemy się z Tobą dzielić. Udowadniamy, że 
wyjątkowe dary Matki Natury to luksus, na który każdy może sobie pozwolić. Na 
własnej skórze przekonaliśmy się o korzyściach płynących z zaufania dobrom 
świata roślin i doświadczenia te chcemy przekazywać dalej.  

Sięgając po nasz kosmetyk możesz mieć pewność, że poświęciliśmy mu 
mnóstwo uwagi, czasu oraz serca, by móc zagwarantować Ci produkt, 
któremu w pełni ufamy i w którym pokładamy ogromną wiarę.  

Przekonaj się, jak wiele korzyści płynąć może z naturalnej pielęgnacji – 
będziemy szczęśliwi móc towarzyszyć Ci w tej drodze. 

 

 

Czy wiesz, że? 
 

• W trosce o środowisko wszystkie nasze kosmetyki zamknęliśmy 
w szklanych pojemnikach. 
 

• Dla bezsprzecznie najwyższej jakości w wielu przypadkach sięgnęliśmy po 
surowce ze źródeł zapewniających ich organiczne pochodzenie 
i najlepszą jakość upraw. 
 

• Obecnie możemy się poszczycić jedną z najszerszych ofert na polskim 
rynku kosmetyków naturalnych - nie tylko jeśli chodzi o oleje, ale również 
wody roślinne. 
 

• Twoje zdanie i potrzeby mają dla nas znaczenie! Wsłuchujemy się 
w sugestie naszych klientów, zmieniamy się dla Was i dzięki temu dziś 
wspólnie jesteśmy tak daleko.  
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Witaj w naszym świecie naturalnych kosmetyków!  

Kliknij w kategorię, która Cię interesuje. 
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do ust 

DIY  
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Oleje kosmetyczne 
 

Oleje roślinne powstają w wyniku tłoczenia różnych części roślin - najczęściej takich jak pestki, 
nasiona, owoce bądź kiełki. Tradycyjnie wykorzystywane przede wszystkim w przemyśle 
spożywczym. Obecnie ich wyjątkowe właściwości pielęgnacyjne zaskarbiły im serca rzeszy 
miłośników naturalnej pielęgnacji, którą dziś ciężko sobie bez nich wyobrazić.  

Przesłanką do przypisania ich do poszczególnych typów skóry jest zawartość nienasyconych i 
nasyconych kwasów tłuszczowych, które stanowią jeden z ich najcenniejszych składników i 
właściwie dobrane - potrafią zupełnie odmienić naszą skórę. 

Siła olei roślinnych tkwi także w ich uniwersalności i mnogości zastosowań. 

Doskonale sprawdzają się jako wzbogacenie wszelkiego rodzaju kremów czy balsamów do 
całego ciała. Nakładane na zroszoną wodą roślinną cerę i w połączeniu z serum nawilżającym 
mogą stanowić nawet ich zamiennik. Można je wykorzystać jako odżywkę do skórek, paznokci, 
brwi i rzęs. Polecane także jako preparat na suche, zrogowaciałe i szorstkie partie ciała, np. 
łokcie czy kolana. 

Po zmieszaniu z ulubioną wodą roślinną, kilkoma kroplami serum oraz wybraną glinką służą jako 
maska do skóry twarzy, ale także na skalp.  

Doskonale komponują się z żelem aloesowym czy kwasem hialuronowym, a po zmieszaniu 
tworzą maskę do włosów. Możesz ją dowolnie modyfikować, zmieniając rodzaj oleju oraz 
poszczególnych dodatków i dopasowywać ją do aktualnych potrzeb Twoich włosów. 

 
abisyński olej  
Polecany do pielęgnacji skóry dojrzałej z oznakami starzenia, wrażliwej i po długotrwałej 
ekspozycji słonecznej. Może być stosowany także przez skóry wymagające regeneracji, 
skłonne do podrażnień, szorstkie. Idealny do włosów pozbawionych objętości, a także 
osłabionych paznokci. Doskonale sprawdzi się także do delikatnej skóry dłoni. 
 
acai olej nierafinowany 
Polecany jest szczególnie do pielęgnacji cery dojrzałej, przesuszonej, zniszczonej, wymagającej 
regeneracji i ujędrnienia, a także w profilaktyce różnego rodzaju niedoskonałości, np. 
przebarwień. Posiada intensywny zielony kolor, dlatego radzi się stosować go na noc bądź w 
mniejszym stężeniu, np. jako dodatek do kremu. Pielęgnuje skórę o nierównym kolorycie. 
Doskonałe źródło Niezbędnych Nienasyconych Kwasów Tłuszczowych, szczególnie 
oleinowego (Omega-9) oraz linolowego (Omega-6). 
 
arganowy olej zimnotłoczony Organic 
To jeden z najbardziej znanych olei roślinnych, zwany skarbem Maroka. Polecany do skóry 
suchej, delikatnej, podrażnionej, problemowej, o obniżonej elastyczności. Jako emolient, 
pomaga ograniczyć nadmierne odparowywanie wody ze skóry. Świetnie sprawdzi się także do 
osłabionych paznokci oraz włosów. Polecany jako wsparcie w pielęgnacji ukierunkowanej na 
zmniejszenie widoczności zmarszczek i poprawę ujędrnienia oraz elastyczności skóry.  
 
arnika macerat 
Powstaje w procesie maceracji (moczenia) suchych kwiatów arniki górskiej (Arnica montana) 
w oleju słonecznikowym. Arnika często wykorzystywana jest jako składnik kosmetyków do 
pielęgnacji cery reaktywnej, skłonnej do zaczerwienień i w profilaktyce cery naczynkowej. Olej 
z arniki poleca się do skóry dojrzałej, mieszanej i tłustej, reaktywnej. 

http://yournaturalside.eu/produkty/drogocenne-oleje/olej-abisynski/
http://yournaturalside.eu/produkty/drogocenne-oleje/olej-acai-nierafinowany/
http://yournaturalside.eu/produkty/drogocenne-oleje/olej-arganowy-nierafinowany-organic/
http://yournaturalside.eu/produkty/drogocenne-oleje/olej-z-arniki/
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awokado olej nierafinowany 
Posiada intensywny zielony kolor oraz specyficzny, mocny aromat. Przeznaczony jest 
szczególnie do skóry dojrzałej, suchej i wrażliwej. Polecany także do osłabionych paznokci, 
włosów i skalpu skłonnego do podrażnień. To bogactwo kwasów tłuszczowych, szczególnie 
oleinowego (Omega-9). Jako emolient, pomaga ograniczyć nadmierne odparowywanie 
wody ze skóry. 
 
babassu olej rafinowany 
Olej babassu przeznaczony jest do pielęgnacji każdego typu cery, szczególnie suchej, 
zniszczonej, dojrzałej - ze względu na sporą zawartość nasyconych kwasów tłuszczowych, np. 
laurynowego. Jako emolient, pomaga ograniczyć nadmierne odparowywanie wody ze skóry. 
Świetny także do pielęgnacji skłonnego do podrażnień skalpu oraz włosów. Polecany w 
profilaktyce rozstępów. 
 
baobab olej nierafinowany 
Olej z baobabu nazywany jest „nowym olejem arganowym”. Idealnie nadaje się do 
pielęgnacji cery suchej, dojrzałej, problemowej, zniszczonej i delikatnej. Często spotykany w 
kosmetykach anti-aging. Jako emolient, pomaga ograniczyć nadmierne odparowywanie 
wody ze skóry. Świetny także do pielęgnacji skalpu skłonnego do podrażnień, zniszczonych 
włosów czy w profilaktyce rozstępów. 
 
buriti olej nierafinowany 
Olej buriti powstaje w wyniku tłoczenia na zimno owoców palmy buriti (Mauritia flexuosa), tzw. 
„drzewa życia”. Jest przeznaczony do pielęgnacji cery dojrzałej, suchej, zniszczonej 
długotrwałym działaniem promieni słonecznych, wymagającej ujędrnienia i regeneracji. W 
zależności od partii może posiadać kolor złoty aż po ciemnopomarańczowy. Partii o 
intensywnej barwie nie zaleca się nakładać na skórę bez rozcieńczenia. Olej buriti pielęgnuje 
skórę o nierównym kolorycie, z wyraźnymi oznakami starzenia oraz mało elastyczną. 
 
cacay olej nierafinowany 
Olej cacay jest polecany do pielęgnacji zarówno cery zniszczonej, suchej, jak i normalnej, 
mieszanej czy z nadprodukcją sebum. To bogate źródło kwasu linolowego (Omega-6). Idealny 
do cery z widocznymi oznakami starzenia, mało elastycznej, problemowej, a także suchych 
zniszczonych włosów i łamliwych paznokci. Wykorzystywany w profilaktyce rozstępów. 
Pielęgnuje skórę o nierównomiernym kolorycie. 
 
czarnuszka olej nierafinowany 
Olej uzyskuje się poprzez tłoczenie na zimno nasion czarnuszki siewnej. Polecany jest do skóry 
zniszczonej, mało elastycznej, delikatnej, skłonnej do podrażnień, problemowej, zarówno 
suchej jak i przetłuszczającej się. Olej ma kolor płynnego złota i mocny, korzenny zapach. 
Wspomaga pielęgnację zarówno ukierunkowaną na normalizację cery problemowej, jak i 
profilaktykę przeciwstarzeniową 
 
jojoba olej nierafinowany Organic 
Olej jojoba posiada jeden z najbardziej unikatowych składów pod względem zawartości 
kwasów tłuszczowych. Polecany jest do pielęgnacji zarówno cery suchej, jak i przetłuszczającej 
się. Świetny do cery dojrzałej, łuszczącej się, delikatnej, skłonnej do podrażnień, a także w 
profilaktyce przeciwstarzeniowej. Jako emolient chroni skórę przed nadmierną utratą wody. 
Może być stosowany także na przetłuszczający się skalp oraz w profilaktyce łupieżu czy 
rozstępów. 
 
 

http://yournaturalside.eu/produkty/drogocenne-oleje/olej-awokado-nierafinowany/
http://yournaturalside.eu/produkty/drogocenne-oleje/olej-babassu-organic/
http://yournaturalside.eu/produkty/drogocenne-oleje/olej-z-baobabu-nierafinowany/
http://yournaturalside.eu/produkty/drogocenne-oleje/olej-buriti-nierafinowany/
http://yournaturalside.eu/produkty/drogocenne-oleje/olej-cacay-nierafinowany/
http://yournaturalside.eu/produkty/drogocenne-oleje/olej-z-czarnuszki-nierafinowany/
http://yournaturalside.eu/produkty/drogocenne-oleje/olej-jojoba-nierafinowany-organic/
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kameliowy olej nierafinowany Organic 
Olej kameliowy powstaje w wyniku tłoczenia na zimno nasion Camellia oleifera. Polecany jest 
do pielęgnacji skóry dojrzałej, suchej, delikatnej bądź mieszanej. Olej ten doskonale pielęgnuje 
włosy puszące się, zniszczone, osłabione oraz problemową skórę głowy. Olej kameliowy to 
doskonałe źródło Nienasyconych Kwasów Tłuszczowych, szczególnie kwasu oleinowego 
(Omega-9). 
 
kokosowy olej nierafinowany Organic 
Olej kokosowy to jeden z najbardziej popularnych olei kosmetycznych. Bogaty jest w nasycone 
kwasy tłuszczowe, dzięki czemu idealnie nadaje się do pielęgnacji skóry suchej, delikatnej i 
dojrzałej. Jako emolient chroni skórę przed nadmierną utratą wody. Polecany do problemowej 
skóry głowy oraz w profilaktyce rozstępów. 
 
konopny olej nierafinowany Organic 
Olej konopny bogaty jest w Nienasycone Kwasy Tłuszczowe, zwłaszcza z grupy Omega-6 oraz 
Omega-3. Polecany jest szczególnie w pielęgnacji skór problemowych, zanieczyszczonych, 
nadmiernie przetłuszczających się, skłonnych do powstawania zmian trądzikowych. Idealny 
do problemowej skóry głowy i osłabionych paznokci, a także skóry całego ciała skłonnej do 
podrażnień.  
laurowy olej nierafinowany 
Olej laurowy powstaje w wyniku tłoczenia na zimno owoców wawrzynu szlachetnego. Posiada 
intensywny zapach liści laurowych oraz ciemnozielony bądź zielono-brązowy kolor. Znajduje 
zastosowanie w pielęgnacji skóry problemowej,  nadmiernie przetłuszczającej się, z 
rozszerzonymi porami, skłonnej do powstawania zmian trądzikowych. Polecany w profilaktyce 
łupieżu oraz przy problemie nadmiernego pocenia się. 
 
lniany olej nierafinowany Organic 
Jeden z najbardziej bogatych w kwasy Omega-3 olei roślinnych. Polecany szczególnie do skóry 
suchej, delikatnej, łuszczącej się i pozbawionej elastyczności, ale również nadmiernie 
przetłuszczającej się, z rozszerzonymi porami. Idealny do problemowej skóry głowy, puszących 
się, zniszczonych włosów oraz osłabionych paznokci. Znajduje zastosowanie także w 
pielęgnacji cery dojrzałej. 
 
makadamia olej nierafinowany Organic 
Olej makadamia jest idealny do pielęgnacji starzejącej się, mało elastycznej i szorstkiej skóry 
całego ciała. Jako emolient ogranicza nadmierną utratę wody ze skóry. Nadaje się do 
pielęgnacji zniszczonych, suchych włosów oraz problemowej skóry głowy. Polecany w 
profilaktyce rozstępów oraz do słabych, kruchych paznokci. Pielęgnuje cerę suchą, mieszaną, 
z pierwszymi oznakami starzenia. 
 
marakuja olej rafinowany 
Olej marakuja tłoczony jest z pestek owocu marakui (męczennicy). To płynny olej o 
bladożółtym odcieniu, pozbawiony zapachu. Jest idealny do pielęgnacji skóry dojrzałej z 
oznakami starzenia, problemowej, delikatnej, skłonnej do zaczerwienień. Poleca się go również 
do suchych, zniszczonych i łamliwych włosów, także kręconych oraz do osłabionych paznokci. 
Znajduje zastosowanie również w pielęgnacji skóry z nadprodukcją sebum i przebarwieniami. 
 
  

http://yournaturalside.eu/produkty/drogocenne-oleje/olej-kameliowy-nierafinowany-organic/
http://yournaturalside.eu/produkty/drogocenne-oleje/olej-kokosowy-nierafinowany-organic/
http://yournaturalside.eu/produkty/drogocenne-oleje/olej-konopny-nierafinowany-organic/
http://yournaturalside.eu/produkty/drogocenne-oleje/olej-laurowy-nierafinowany/
http://yournaturalside.eu/produkty/drogocenne-oleje/olej-lniany-nierafinowany-organic/
http://yournaturalside.eu/produkty/drogocenne-oleje/olej-makadamia-nierafinowany-organic/
http://yournaturalside.eu/produkty/drogocenne-oleje/olej-marakuja/
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marula olej nierafinowany 
Olej marula polecany jest do pielęgnacji cery suchej, dojrzałej, z widocznymi oznakami 
starzenia. Pielęgnuje skórę delikatną, łuszczącą się, o nierównym kolorycie. Odpowiedni do 
zniszczonych włosów i delikatnej skóry głowy. Znajduje zastosowanie w profilaktyce anti-aging 
oraz rozstępów. Zawiera cenne kwasy tłuszczowe, szczególnie z grupy Omega-9. 
 
meadowfoam olej nierafinowany 
Olej meadowfoam powstaje w wyniku tłoczenia na zimno nasion piany łąkowej 
(meadowfoam). Polecany jest do cery suchej, dojrzałej, poszarzałej, z przebarwieniami, 
zniszczonej, mało elastycznej, a także zniszczonych i pozbawionych blasku włosów. Sprawdzi 
się również w pielęgnacji paznokci. 
 
monoi macerat 
Olej monoi powstaje w procesie maceracji kwiatów gardenii tahitańskiej w oleju kokosowym. 
Posiada przyjemny, kwiatowy aromat. Polecany jest do pielęgnacji skóry suchej, delikatnej i 
dojrzałej. Jako emolient ogranicza nadmierną utratę wody ze skóry. Polecany do 
problemowego skalpu oraz w profilaktyce rozstępów i łupieżu. Może być stosowany do 
masażu. 
 
moringa olej nierafinowany 
Olej moringa posiada średnio gęstą konsystencję oraz zieloną barwę. Polecany do cery suchej, 
dojrzałej, mało elastycznej, ale również mieszanej, z rozszerzonymi porami i nierównomiernym 
kolorytem. Pielęgnuje delikatną skórę szyi, dekoltu i dłoni. Może być stosowany także na 
delikatną skórę głowy. 
nasiona brokułu olej nierafinowany Organic 
Olej z nasion brokułu polecany jest szczególnie do pielęgnacji cery normalnej, mieszanej, 
suchej oraz zniszczonych, suchych włosów. Posiada bladożółtą barwę oraz charakterystyczny 
„zielony” aromat. Jako emolient pomaga ograniczyć nadmierną utratę wody ze skóry. 
 
nasiona marchwi olej nierafinowany 
Olej z nasion marchwi nadaje się do pielęgnacji każdego typu cery, zwłaszcza skóry dojrzałej, 
przesuszonej, zniszczonej nadmierną ekspozycją na promienie słoneczne czy o nierównym 
kolorycie. Doskonałe źródło kwasu oleinowego (Omega-9). Polecany do suchych, 
zniszczonych włosów czy osłabionych paznokci. 
 
nasiona ogórka olej nierafinowany 
Olej z nasion ogórka to doskonałe źródło Niezbędnych Nienasyconych Kwasów Tłuszczowych. 
Szczególnie bogaty jest w cenny kwas linolenowy (Omega-3) oraz linolowy (Omega-6). 
Polecany do pielęgnacji cery nadmiernie przetłuszczającej się, problemowej, 
zanieczyszczonej, z przebarwieniami. Odpowiedni do delikatnej cery z pierwszymi oznakami 
starzenia. 
 
nasiona pietruszki olej nierafinowany 
Olej z nasion pietruszki posiada odcień złoty bądź delikatnie wpadający w zieleń i wyczuwalny 
aromat typowy dla tego warzywa. Jest odpowiedni dla cery mieszanej, zanieczyszczonej, z 
nadprodukcją sebum, rozszerzonymi porami, ale także dojrzałej, mało elastycznej, o 
nierównym kolorycie i tendencją do zaczerwienień. Polecany do skalpu skłonnego do 
podrażnień, w profilaktyce łupieżu i rozstępów. Nie stosować w ciąży. 
 
  

http://yournaturalside.eu/produkty/drogocenne-oleje/olej-marula-nierafinowany/
http://yournaturalside.eu/produkty/drogocenne-oleje/olej-meadowfoam/
http://yournaturalside.eu/produkty/drogocenne-oleje/olej-monoi/
http://yournaturalside.eu/produkty/drogocenne-oleje/olej-moringa-nierafinowany/
http://yournaturalside.eu/produkty/drogocenne-oleje/olej-z-nasion-brokulu-nierafinowany-organic/
http://yournaturalside.eu/produkty/drogocenne-oleje/olej-z-nasion-marchwi-nierafinowany/
http://yournaturalside.eu/produkty/drogocenne-oleje/olej-z-nasion-ogorka-nierafinowany/
http://yournaturalside.eu/produkty/drogocenne-oleje/olej-z-nasion-pietruszki-nierafinowany/
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nasiona pomidora olej nierafinowany 
Olej z nasion pomidora to dobre źródło cennych kwasów tłuszczowych, szczególnie linolowego 
(Omega-6) oraz oleinowego (Omega-9). Polecany do cery mieszanej, z nadprodukcją sebum, 
skłonnej do zaczerwienień, ale także suchej z pierwszymi oznakami starzenia, dojrzałej. 
Pielęgnuje suche i zniszczone włosy oraz osłabione paznokcie. 
 
nasiona rokitnika olej nierafinowany 
Olej z nasion rokitnika bogaty jest w Nienasycone Kwasy Tłuszczowe, szczególnie linolowy 
(Omega-6) i oleinowy (Omega-9). Posiada intensywną, pomarańczową barwę, dlatego radzi 
się go stosować w rozcieńczeniu – mieszając z innym olejem bazowym. Polecany do skóry 
dojrzałej, mało elastycznej, delikatnej, suchej, reaktywnej, a także z nadprodukcją sebum czy 
o nierównym kolorycie. Znajduje zastosowanie w pielęgnacji skalpu skłonnego do podrażnień 
oraz osłabionych paznokci. 
 
opuncja figowa olej nierafinowany Organic 
Olej z opuncji figowej to najbardziej luksusowy olej na świecie. Idealny do cery mało 
elastycznej, z widocznymi oznakami starzenia, suchej, o nierównym kolorycie, ale także 
nadmiernie przetłuszczającej się, problemowej. Znajduje zastosowanie także w pielęgnacji 
delikatnej skóry szyi czy dekoltu. Polecany do suchych, zniszczonych włosów oraz osłabionych 
paznokci. 
 
pestki arbuza olej rafinowany 
Olej z pestek arbuza to bogactwo nienasyconych kwasów tłuszczowych, szczególnie 
linolowego (Omega-6) oraz oleinowego (Omega-9). Posiada bladożółty kolor i pozbawiony 
jest zapachu. Polecany do cery mieszanej, z nadprodukcją sebum, delikatnej, suchej. 
Pielęgnuje suche, zniszczone włosy, także kręcone. 
 
pestki czarnego bzu olej nierafinowany 
Olej z czarnego bzu jest idealny do pielęgnacji suchych i zniszczonych rąk, łokci, pięt oraz 
łuszczącej się skóry. Polecany do cery suchej, delikatnej, dojrzałej, ale także tej z nadprodukcją 
sebum, problemowej, mieszanej. Bogaty w nienasycone kwasy tłuszczowe, szczególnie 
linolowy (Omega-6), a także linolenowy (Omega-3). Sprawdzi się również do pielęgnacji 
suchych, zniszczonych włosów (zwłaszcza ciemnych, ze względu na zieloną barwę oleju) oraz 
problemowego skalpu. 
 
pestki dyni olej nierafinowany Organic 
Olej z pestek dyni przeznaczony jest do pielęgnacji skóry o obniżonej elastyczności, 
nierównomiernym kolorycie, suchej, łuszczącej się, dojrzałej, ale także przetłuszczającej się, 
zanieczyszczonej. Znajduje zastosowanie w profilaktyce skóry naczynkowej, rozstępów i 
trądziku. Sprawdzi się także jako dodatek do maseczek na problemową skórę głowy czy do 
olejowania suchych, zniszczonych włosów i osłabionych paznokci. 
 
pestki granatu olej nierafinowany Organic 
Olej z pestek granatu polecany jest do skóry problemowej, przesuszonej, dojrzałej z widocznymi 
oznakami starzenia oraz mało elastycznej. Znajduje zastosowanie także w pielęgnacji cery z 
nadprodukcją sebum oraz suchych, zniszczonych włosów i osłabionych paznokci. Polecany w 
profilaktyce cery naczynkowej. Posiada bladożółtą barwę oraz gęstą konsystencję. Może  być 
stosowany jak serum – dodatek do innego oleju bądź kremu. 
 
  

http://yournaturalside.eu/produkty/drogocenne-oleje/olej-z-nasion-pomidora-nierafinowany/
http://yournaturalside.eu/produkty/drogocenne-oleje/olej-z-nasion-rokitnika-nierafinowany/
http://yournaturalside.eu/produkty/drogocenne-oleje/olej-z-opuncji-figowej-nierafinowany-organic/
http://yournaturalside.eu/produkty/drogocenne-oleje/olej-z-pestek-arbuza/
http://yournaturalside.eu/produkty/drogocenne-oleje/olej-z-czarnego-bzu-nierafinowany/
http://yournaturalside.eu/produkty/drogocenne-oleje/olej-z-pestek-dyni-nierafinowany-organic/
http://yournaturalside.eu/produkty/drogocenne-oleje/olej-z-pestek-granatu-nierafinowany-organic/
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pestki jeżyn olej nierafinowany 
Olej z pestek jeżyn polecany jest do cery mieszanej, tłustej, zanieczyszczonej, o 
nierównomiernym kolorycie, reaktywnej. Stosowany także w pielęgnacji cery suchej, dojrzałej, 
z widocznymi oznakami starzenia, mało elastycznej. Znajduje zastosowanie w pielęgnacji 
suchych, zniszczonych włosów i w profilaktyce cery naczynkowej. 
 
pestki malin olej nierafinowany 
Olej z pestek malin polecany jest do cery problemowej, o nierównym kolorycie, zarówno 
suchej, dojrzałej, jak i przetłuszczającej się czy narażonej na ekspozycję słoneczną. Znajduje 
zastosowanie w pielęgnacji zniszczonych włosów. Posiada złotą barwę. 
 
pestki moreli olej nierafinowany Organic 
Olej z pestek moreli to bogactwo kwasu oleinowego (Omega-9). Polecany do skóry suchej, 
dojrzałej, łuszczącej się, z widocznymi oznakami starzenia. Znajduje zastosowanie w pielęgnacji 
włosów zniszczonych, suchych, łamliwych czy osłabionych paznokci. Polecany w profilaktyce 
rozstępów. Olej posiada jasną barwę i delikatny migdałowo-orzechowy aromat. 
 
pestki śliwki olej nierafinowany 
Olej z pestek śliwki to jeden z nielicznych olei posiadających tak intensywny, naturalny aromat. 
Charakteryzuje go przyjemny marcepanowo – migdałowy zapach. Przeznaczony do 
pielęgnacji każdego typu skóry, zwłaszcza mieszanej, suchej, delikatnej i dojrzałej. Polecany 
do włosów suchych, matowych, łamliwych oraz zniszczonych paznokci. 
 
pestki truskawek olej nierafinowany 
Olej z pestek truskawek polecany jest do pielęgnacji każdego typu skóry - mieszanej, suchej, 
dojrzałej, skłonnej do podrażnień, a także z nadprodukcją sebum czy problemowej. Dostarcza 
niezbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych – zwłaszcza linolowego (Omega-6) i 
linolowego (Omega-3). Polecany do suchych, matowych i zniszczonych włosów. 
 
pestki winogron olej nierafinowany 
Olej z pestek winogron jest polecany do cery dojrzałej o obniżonej elastyczności, suchej, 
delikatnej, jak i z nadprodukcją sebum, problemowej. Odpowiedni dla każdego typu włosów. 
Bogaty jest w kwas oleinowy (Omega-9). Jako emolient zapobiega nadmiernej utracie wody 
ze skóry. Idealny jako olej bazowy – do mieszania z innymi olejami. 
 
różany olej nierafinowany 
Olej różany posiada bursztynową barwę. Polecany jest do skóry suchej, delikatnej, dojrzałej z 
widocznymi oznakami starzenia, ale także problemowej, z nadprodukcją sebum, o nierównym 
kolorycie. Polecany w profilaktyce skóry naczynkowej oraz przeciwstarzeniowej. Pielęgnuje 
suche, zniszczone włosy. 
 
rycynowy olej nierafinowany Organic 
Głównym składnikiem oleju rycynowego jest kwas rycynolowy, wykorzystywany powszechnie 
także w przemyśle. W kosmetyce, olej ten jest stosowany m.in. w popularnej metodzie OCM 
(Oil Cleansing Method). Polecany w profilaktyce nadmiernego wypadania włosów oraz 
łupieżu. Znajduje zastosowanie w pielęgnacji skóry suchej, łuszczącej się, zrogowaciałej, a 
także brwi, rzęs oraz osłabionych paznokci. 
 
  

http://yournaturalside.eu/produkty/drogocenne-oleje/olej-z-pestek-jezyn-nierafinowany/
http://yournaturalside.eu/produkty/drogocenne-oleje/olej-z-pestek-malin-nierafinowany/
http://yournaturalside.eu/produkty/drogocenne-oleje/olej-z-pestek-moreli-nierafinowany-organic/
http://yournaturalside.eu/produkty/drogocenne-oleje/olej-z-pestek-sliwki-nierafinowany/
http://yournaturalside.eu/produkty/drogocenne-oleje/olej-z-pestek-truskawek-nierafinowany/
http://yournaturalside.eu/produkty/drogocenne-oleje/olej-z-pestek-winogron/
http://yournaturalside.eu/produkty/drogocenne-oleje/olej-rozany-nierafinowany/
http://yournaturalside.eu/produkty/drogocenne-oleje/olej-rycynowy-nierafinowany-organic/
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ryżowy olej rafinowany 
Olej ryżowy to bogactwo nienasyconych kwasów tłuszczowych, szczególnie oleinowego 
(Omega-9) oraz linolowego (Omega-6). Polecany do cery suchej, delikatnej, skłonnej do 
podrażnień, dojrzałej, mało elastycznej, a także mieszanej, problemowej, o nierównym 
kolorycie. Znajduje zastosowanie w pielęgnacji suchych, zniszczonych włosów, a także 
osłabionych paznokci i delikatnego skalpu oraz w profilaktyce przeciwstarzeniowej. 
 
słodkie migdały olej nierafinowany Organic 
Olej ze słodkich migdałów polecany jest do skóry suchej, delikatnej, skłonnej do podrażnień, 
łuszczącej się, a także dojrzałej, mało elastycznej. Znajduje zastosowanie w pielęgnacji włosów 
suchych, zniszczonych, matowych, problemowej skóry głowy, a także w profilaktyce 
rozstępów. 
 
słodkie migdały olej rafinowany 
Olej ze słodkich migdałów polecany jest do skóry suchej, delikatnej, skłonnej do podrażnień, 
łuszczącej się, a także dojrzałej, mało elastycznej. Znajduje zastosowanie w pielęgnacji włosów 
suchych, zniszczonych, matowych, problemowej skóry głowy, a także w profilaktyce 
rozstępów. 
 
tamanu olej nierafinowany Organic 
Olej tamanu doskonale pielęgnuje każdy rodzaj skóry – od suchej, zniszczonej, dojrzałej, 
skłonnej do podrażnień, poprzez mieszaną i delikatną, aż po tę z nadprodukcją sebum czy 
nierównym kolorytem. Posiada ciemnozieloną barwę oraz mocny, korzenny aromat. Polecany 
do problemowego skalpu, w profilaktyce łupieżu czy rozstępów. Nie stosować na wrażliwą 
skórę okolic oczu. 
 
wiesiołek olej nierafinowany Organic 
Olej z wiesiołka polecany jest do skóry delikatnej, suchej, dojrzałej, mało elastycznej, ale także 
problemowej, z nadprodukcją sebum czy zanieczyszczonej. Pielęgnuje także włosy suche, 
zniszczone, matowe oraz osłabione paznokcie. Dostarcza skórze nienasyconych kwasów 
tłuszczowych, szczególnie oleinowego (Omega-9) oraz gamma-linolowego (Omega-6). 
 
 
zielona kawa olej nierafinowany 
Olej z zielonej kawy polecany jest do skóry suchej, problemowej, o obniżonej elastyczności, 
dojrzałej oraz w profilaktyce cellulitu i rozstępów. Jako emolient pomaga ograniczyć 
nadmierną utratę wody ze skóry. Znajduje zastosowanie także w pielęgnacji suchych, 
zniszczonych włosów czy paznokci i problemowej skóry głowy. 
  

http://yournaturalside.eu/produkty/drogocenne-oleje/olej-ryzowy/
http://yournaturalside.eu/produkty/drogocenne-oleje/olej-ze-slodkich-migdalow-nierafinowany-organic/
http://yournaturalside.eu/produkty/drogocenne-oleje/olej-ze-slodkich-migdalow-nierafinowany-organic/
http://yournaturalside.eu/produkty/drogocenne-oleje/olej-tamanu-nierafinowany-organic/
http://yournaturalside.eu/produkty/drogocenne-oleje/olej-z-wiesiolka-nierafinowany-organic/
http://yournaturalside.eu/produkty/drogocenne-oleje/olej-z-zielonej-kawy-nierafinowany/
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Naturalne masła 
 
awokado masło 
Masło Awokado to miękkie masełko o delikatnym, naturalnym zapachu, które powstało 
poprzez połączenie oleju z awokado z utwardzonym olejem sojowym i witaminą E. Znajduje 
zastosowanie w kompleksowej pielęgnacji ciała, szczególnie suchej, łuszczącej się, mało 
elastycznej skóry, a także w profilaktyce rozstępów. 

 
kakaowe masło 
Masło kakaowe produkowane jest poprzez tłoczenie nasion kakaowca właściwego. 
Wykorzystywane nie tylko w kosmetyce, ale również przemyśle spożywczym. To częsty składnik 
produktów do pielęgnacji anti-aging czy posłonecznej. Masło kakaowe naszej marki posiada 
wygodną formę pastylek, żółtą barwę oraz subtelny zapach. Polecane do starzejącej się, mało 
elastycznej i szorstkiej skóry całego ciała. Pielęgnuje skórę narażoną na intensywne 
rogowacenie, jak pięty, łokcie czy kolana. Jako emolient ogranicza nadmierną utratę wody 
ze skóry. Nadaje się do pielęgnacji zniszczonych, suchych włosów oraz problemowego skalpu. 
Polecane w profilaktyce rozstępów oraz do słabych, kruchych paznokci. 
 
kawowe masło 
Masło kawowe zostało stworzone na bazie doskonałej jakości olei roślinnych. Zawarty w nim 
olej z kawy arabskiej, zapewnia kompleksową pielęgnację suchej, mało elastycznej, dojrzałej, 
cienkiej, łuszczącej się skóry całego ciała, jednocześnie otulając ją przyjemnym kawowym 
zapachem. Doskonale sprawdzi się w profilaktyce rozstępów oraz pielęgnacji paznokci czy 
delikatnej skóry ust. 

 
makadamia masło 
Masło makadamia jest idealne do starzejącej się, mało elastycznej i szorstkiej skóry całego 
ciała. Pielęgnuje skórę narażoną na intensywne rogowacenie, jak pięty, łokcie czy kolana. 
Dzięki zawartości emolientów, ogranicza nadmierną utratę wody ze skóry. Nadaje się do 
pielęgnacji zniszczonych, suchych włosów oraz problemowego skalpu. Polecane w 
profilaktyce rozstępów oraz do słabych, kruchych paznokci. Posiada niemal niewyczuwalny 
zapach, postać stałą, białą barwę i konsystencję umożliwiającą bezproblemową aplikację. 

 
shea masło Organic 
Masło shea to 100% naturalny, nierafinowany produkt tłoczenia orzechów masłosza parka. 
Posiada konsystencję stałą, ale pod wpływem ciepła dłoni, łatwo się rozprowadza. Masło 
shea charakteryzuje się jasnożółtą barwą oraz orzechowym aromatem. Polecane do 
pielęgnacji skóry całego ciała, a także włosów.  Sprawdzi się zwłaszcza przy cerze suchej, 
dojrzałej, odwodnionej, delikatnej i zniszczonej. Wspaniale nadaje się jako kosmetyk do 
popękanej skóry na piętach, łokciach oraz dłoniach czy w profilaktyce rozstępów. Znajduje 
zastosowanie nawet w pielęgnacji skóry skłonnej do podrażnień. 
  

http://yournaturalside.eu/produkty/aksamitne-masla/maslo-awokado/
http://yournaturalside.eu/produkty/aksamitne-masla/maslo-kakaowe-rafinowane-organic/
http://yournaturalside.eu/produkty/aksamitne-masla/maslo-kawowe/
http://yournaturalside.eu/produkty/aksamitne-masla/maslo-makadamia/
http://yournaturalside.eu/produkty/aksamitne-masla/maslo-shea-nierafinowane-organic/
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Wody roślinne 
 

Wody roślinne szerzej znane są także pod nazwą hydrolatów. Powstają w procesie destylacji 
parą wodną - głównie liści i kwiatów rozmaitych roślin. Stanowią produkt uboczny wytwarzania 
olejków eterycznych, dzięki czemu zawierają ich śladowe ilości oraz wyróżniają się zbliżonymi 
do nich właściwościami pielęgnacyjnymi. Doskonale sprawdzają się w roli toniku, a te 
charakteryzujące się przyjemnym zapachem – także mgiełki zapachowej do ciała czy włosów. 
Są doskonałą bazą wodną do samodzielnie wykonywanych kosmetyków, dostarczającą 
dodatkowych, cennych składników.  

Stosuj je na oczyszczoną skórę twarzy bądź w ciągu dnia w celu odświeżenia oraz mieszaj 
dowolnie z glinkami, serum czy olejami tworząc wybrane kompozycje do pielęgnacji skóry, 
włosów oraz paznokci. 

 
champaka magnolia woda 
Woda champaka powstaje w procesie destylacji kwiatów magnolii odmiany champaca. 
Posiada intensywny kwiatowy zapach, dzięki czemu z powodzeniem może być stosowana jako 
aromatyczna mgiełka do ciała i włosów. Polecana do cery suchej, mieszanej, zniszczonej, 
dojrzałej z widocznymi oznakami starzenia i pozbawionej blasku. Znajduje zastosowanie w 
pielęgnacji każdego typu włosów oraz skóry (również głowy) skłonnej do podrażnień. Ze 
względu na zapach i wyjątkowe właściwości może być wykorzystywana w aromaterapii. 

 
eukaliptus gałkowy woda 
Woda eukaliptusowa powstaje w procesie destylacji parą wodną liści drzewa 
eukaliptusowego. Jest polecana do cery problemowej, mieszanej, zanieczyszczonej, z 
nadprodukcją sebum oraz skłonnej do wyprysków. Idealna na letnie, gorące dni. Sprawdzi się 
także do problemowej skóry głowy, skłonnej do łupieżu. Posiada bardzo złożony zapach. W 
pierwszej chwili wyczuwalny jest świeży zapach eukaliptusa, który stopniowo przeradza się w 
leśny aromat mchu. 

 
gorzka pomarańcza woda 
Woda pomarańczowa powstaje w procesie destylacji parą wodną kwiatów gorzkiej 
pomarańczy, zwanej także neroli. Posiada przyjemny kwiatowy zapach, dzięki czemu z 
powodzeniem może być wykorzystywana jako aromatyczna mgiełka do ciała i włosów. 
Polecana do skóry mieszanej, nadprodukcją sebum, rozszerzonymi porami czy 
przebarwieniami. Znajduje zastosowanie także w pielęgnacji cery dojrzałej, delikatnej, skłonnej 
do zaczerwienienia. Wykorzystywana w profilaktyce cery naczynkowej, trądziku czy anti-aging. 

 
jaśmin woda 
Woda jaśminowa powstaje w procesie destylacji parą wodną kwiatów jaśminu wielkolistnego. 
Posiada intensywny kwiatowy zapach, dzięki czemu z powodzeniem może być stosowana jako 
aromatyczna mgiełka do ciała i włosów. Polecana do każdego typu skóry - od suchej, 
dojrzałej, po tą z nadprodukcją sebum, problemową, delikatną. Znajduje zastosowanie także 
w pielęgnacji problemowego skalpu. 

 
  

http://yournaturalside.eu/produkty/roslinne-wody-2/woda-champaca/
http://yournaturalside.eu/produkty/roslinne-wody-2/woda-eukaliptusowa/
http://yournaturalside.eu/produkty/roslinne-wody-2/woda-z-kwiatow-gorzkiej-pomaranczy/
http://yournaturalside.eu/produkty/roslinne-wody-2/woda-jasminowa/
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lawenda woda Organic 
Woda lawendowa powstaje w procesie destylacji parą wodną lawendy wąskolistnej. 
Polecana do pielęgnacji skóry skłonnej do podrażnień, zanieczyszczonej, z rozszerzonymi 
porami oraz nadprodukcją sebum. Wspiera pielęgnację ukierunkowaną na normalizację cery 
oraz profilaktykę anti-aging. Znajduje zastosowanie w pielęgnacji skóry po depilacji i goleniu, 
a także po ukąszeniach owadów i drobnych skaleczeniach. Może być stosowana jako mgiełka 
do ciała i włosów  ciągu dnia. Idealna do problemowego skalpu, skłonnego do podrażnień, 
przetłuszczania czy łupieżu, a także zniszczonych, farbowanych włosów. Lawenda znajduje 
także zastosowanie w aromaterapii. Woda lawendowa może okazać się wyjątkowo przydatna 
latem, ponieważ sporo insektów nie lubi jej zapachu. 
 
melisa lekarska woda 
Woda z melisy powstaje w procesie destylacji parą wodną liści melisy lekarskiej. Posiada 
przyjemny zapach typowy dla tej rośliny. Może służyć jako aromatyczna mgiełka do ciała czy 
włosów, szczególnie w letnie dni. Polecana do cery mieszanej, z nadprodukcją sebum, 
problemowej, zanieczyszczonej, a także skłonnej do podrażnień. Stosowana również w 
pielęgnacji cery delikatnej, suchej, dojrzałej, o nierównym kolorycie. Melisa to roślina często 
wykorzystywana w aromaterapii. 
 
mięta pieprzowa woda 
Woda miętowa powstaje w procesie destylacji parą wodną liści mięty pieprzowej. To 
doskonała propozycja na lato. Dzięki świeżemu aromatowi, może być stosowana jako 
zapachowa mgiełka do ciała i włosów. Polecana szczególnie do cery mieszanej, 
zanieczyszczonej, z nadprodukcją sebum, rozszerzonymi porami, przebarwieniami, a także na 
partie ciała o nadmiernej potliwości. Znajduje zastosowanie jako preparat odświeżający jamę 
ustną. Sprawdzi się w pielęgnacji skalpu skłonnego do podrażnień, łupieżu czy nadmiernego 
przetłuszczania się. Idealna na dobre rozpoczęcie dnia. 

 
oczar wirginijski woda 
Woda oczarowa powstaje w procesie destylacji części krzewu oczaru wirginijskiego. Polecana 
jest do cery mieszanej, zanieczyszczonej, z nadprodukcją sebum, rozszerzonymi porami, 
przebarwieniami, a także szarej, dojrzałej czy z bliznami. Posiada charakterystyczny “słony” 
zapach. Znajduje zastosowanie w profilaktyce cery naczynkowej oraz trądzikowej. Pielęgnuje 
problemowy skalp, skłonny do podrażnień, łupieżu czy nadmiernego przetłuszczania się. 

 
rozmaryn lekarski woda 
Woda rozmarynowa powstaje w procesie destylacji parą wodną liści rozmarynu lekarskiego. 
Posiada delikatny ziołowy aromat, dzięki czemu doskonale sprawdzi się jako mgiełka 
stosowana o poranku czy w ciągu całego dnia, szczególnie latem. Polecana do pielęgnacji 
cery dojrzałej, mało elastycznej, ale także normalnej, mieszanej, zanieczyszczonej, z 
nadprodukcją sebum czy rozszerzonymi porami. Stosowana także do problemowego skalpu 
oraz suchych, zniszczonych włosów - szczególnie ciemnych. 
 
róża damasceńska woda Organic 
Woda różana powstaje w procesie destylacji parą wodną kwiatów róży damasceńskiej. 
Posiada subtelny kwiatowy zapach, dzięki czemu może być z powodzeniem stosowana jako 
aromatyczna mgiełka do ciała i włosów. Uznawana za najdelikatniejszą wodę roślinną, 
przeznaczoną nawet do cienkiej, problemowej, skłonnej do zaczerwienienia cery. Polecana 
szczególnie dla skóry suchej, dojrzałej, zniszczonej, reaktywnej, wiotkiej. Sprawdzi się także w 
pielęgnacji problemowej skóry głowy oraz suchych, zniszczonych włosów. 
 
  

http://yournaturalside.eu/produkty/roslinne-wody-2/woda-z-kwiatow-lawendy-waskolistnej-organic/
http://yournaturalside.eu/produkty/roslinne-wody-2/woda-melisa/
http://yournaturalside.eu/produkty/roslinne-wody-2/woda-z-miety-pieprzowej/
http://yournaturalside.eu/produkty/roslinne-wody-2/woda-z-oczaru-wirginijskiego/
http://yournaturalside.eu/produkty/roslinne-wody-2/woda-rozmarynowa/
http://yournaturalside.eu/produkty/roslinne-wody-2/woda-z-kwiatow-rozy-damascenskiej-organic/
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rumianek woda Organic 
Woda rumiankowa powstaje w procesie destylacji parą wodną kwiatów rumianku 
szlachetnego, nazywanego także rzymskim. Posiada charakterystyczny aromat, zbliżony do 
zapachu świeżego siana. Polecana w pielęgnacji cery skłonnej do podrażnień, problemowej, 
suchej, łuszczącej się, ale także mieszanej, z nadprodukcją sebum i rozszerzonymi porami.  
Idealna do włosów naturalnie jasnych bądź rozjaśnianych. Znajduje zastosowanie także w 
pielęgnacji problemowej, skłonnej do podrażnień i łupieżu skóry głowy. 
 
trawa cytrynowa woda 
Woda z trawy cytrynowej powstaje w procesie destylacji parą wodną źdźbeł trawy cytrynowej. 
Posiada intensywny, świeży zapach, dzięki czemu z powodzeniem może służyć jako  
aromatyczna mgiełka do ciała czy włosów - szczególnie latem. Polecana jest do cery 
normalnej, mieszanej, z nadprodukcją sebum, problemowej. Znajduje zastosowanie w 
pielęgnacji skalpu skłonnego do podrażnień, łupieżu czy nadmiernego przetłuszczania się. 
 
ylang ylang woda 
Woda Ylang Ylang powstaje w procesie destylacji kwiatów tropikalnego drzewa o nazwie 
jagodlin wonny. Charakteryzuje ją uwodzicielski, egzotyczny i słodki aromat, dzięki czemu z 
powodzeniem może być stosowana jako aromatyczna mgiełka do ciała czy włosów. 
Polecana jest do skóry suchej, delikatnej, normalnej, ale także mieszanej czy ze skłonnością do 
podrażnień bądź nadprodukcji sebum. Może być także stosowana w pielęgnacji 
problemowego skalpu ze skłonnością do łupieżu, nadmiernego przetłuszczania się czy 
wypadania włosów. Zapach ylang ylang często bywa wykorzystywany także w aromaterapii 
czy przemyśle perfumeryjnym. 

 
zielona herbata woda 
Woda roślinna pozyskiwana z liści zielonej herbaty jest produktem o uniwersalnym 
zastosowaniu. Polecana do każdego typu skóry, szczególnie wymagającej, problemowej, 
skłonnej do podrażnień czy wyprysków, ale także suchej i delikatnej. Pielęgnuje skórę dojrzałą, 
jak i z pierwszymi oznakami starzenia i wrażliwy skalp. Dzięki przyjemnemu świeżemu zapachowi 
może być stosowana jako mgiełka aromatyczna do ciała i włosów. Zielona herbata znajduje 
także zastosowanie w ziołolecznictwie. 
  

http://yournaturalside.eu/produkty/roslinne-wody-2/woda-z-kwiatow-rumianu-szlachetnego-organic/
http://yournaturalside.eu/produkty/roslinne-wody-2/woda-z-trawy-cytrynowej/
http://yournaturalside.eu/produkty/roslinne-wody-2/ylang-ylang-woda/
http://yournaturalside.eu/produkty/roslinne-wody-2/woda-z-zielonej-herbaty/
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Pielęgnacyjne serum 
 

Maksimum korzyści w jednym produkcie. Siła naturalnej pielęgnacji tkwi w prostocie – 
przekonaj się o tym na własnej skórze.  Pięć odmiennych serum stworzonych z myślą o 
podstawowych problemach pielęgnacyjnych, po które bez obaw sięgnąć może zarówno 
cera sucha, delikatna, jak i dojrzała, reaktywna oraz problemowa, z nadprodukcją sebum. 

Dodawaj do swoich ulubionych kosmetyków, łącz i dowolnie mieszaj ze sobą dla najlepszych 
rezultatów i dostarczenia skórze wyjątkowych składników. 

 
aloes serum Organic 
Aloes – niezastąpione serum dla skóry suchej, zniszczonej, podrażnionej, dojrzałej, 
wymagającej regeneracji i odżywienia, a także problemowej, zaczerwienionej i 
zanieczyszczonej. Bogate w wiele cennych składników aktywnych. Polecane w profilaktyce 
trądziku oraz do problemowej skóry głowy. 

 
gliceryna roślinna 
Gliceryna (glicerol) to naturalny związek organiczny z grupy cukroli. Powstaje m.in. jako produkt 
uboczny produkcji mydeł. Ma postać gęstej, lepkiej cieczy, niemal przezroczystej. Jest silnie 
higroskopijna. Posiada zdolność wiązania wody w skórze. To jeden z najczęściej stosowanych 
humektantów i fundament wielu kosmetyków - szczególnie nawilżających. Wspiera także skórę 
w jej naturalnych procesach odnowy. Jest doskonałą bazą dla złożonych kosmetyków 
naturalnych (również domowej roboty). Stosowana w kosmetykach do pielęgnacji włosów, 
mających na celu nawilżenie i podkreślenie naturalnego skrętu. Zalecane stężenie w 
kosmetyku to 5 – 15%. 

 
kwas hialuronowy 3% 
Kwas hialuronowy to 3% serum pielęgnacyjne zawierające: kwas hialuronowy oraz sól sodową 
kwasu hialuronowego, zbudowane z cząsteczek o trzech różnych wielkościach. Kosmetyk 
niezwykle uniwersalny i niezastąpiony w codziennej pielęgnacji. Polecany do cery suchej, 
dojrzałej, delikatnej, ale również mieszanej czy z nadprodukcją sebum. Znajduje zastosowanie 
również w pielęgnacji włosów oraz skóry głowy skłonnej do podrażnień. 

 
skwalan z oliwy z oliwek serum 
Skwalan to 100% naturalne i uniwersalne serum olejowe otrzymywane z oliwy z oliwek. Polecane 
do pielęgnacji cery suchej, dojrzałej, mało elastycznej, reaktywnej, łuszczącej się, z 
nadprodukcją sebum. Znajduje zastosowanie także w profilaktyce przeciwstarzeniowej. 
Odpowiednie do pielęgnacji skóry po długotrwałej ekspozycji słonecznej oraz zniszczonej 
działaniem czynników zewnętrznych. 

 
witamina E 
Witamina E to doskonały składnik kosmetyków do cery suchej, zniszczonej, dojrzałej, z 
widocznymi oznakami starzenia. Wspiera skórę w walce z wolnymi rodnikami i naturalnych 
procesach odnowy. Polecana w profilaktyce przeciwstarzeniowej oraz do skóry narażonej na 
niekorzystne działanie czynników zewnętrznych. Pielęgnuje skórę wymagającą, szarą, 
zmęczoną i o nierównym kolorycie. Serum stanowi mieszaninę czterech rodzai tokoferoli: alfa-, 
beta-, gamma-, delta- oraz oleju z nasion słonecznika. 
  

http://yournaturalside.eu/produkty/odzywcze-sera-2/aloes-koncentrat/
http://yournaturalside.eu/produkty/odzywcze-sera-2/gliceryna-roslinna/
http://yournaturalside.eu/produkty/odzywcze-sera-2/kwas-hialuronowy-3/
http://yournaturalside.eu/produkty/odzywcze-sera-2/skwalan/
http://yournaturalside.eu/produkty/odzywcze-sera-2/witamina-e/
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Naturalne glinki 
 

Sproszkowane minerały wprost od Matki Natury, posiadające bogate właściwości 
pielęgnacyjne. W zależności od rodzaju - bogate w krzemionkę, tlenki żelaza oraz związki 
licznych cennych pierwiastków – takich jak: glin, mangan, sód, wapń czy potas. Wspierają 
naturalne procesy oczyszczania oraz regeneracji skóry.  

Doskonałe uzupełnienie naturalnej pielęgnacji. Wykorzystywane jako dodatek do kąpieli, 
kataplazmy, a także jako baza masek do ciała, twarzy oraz problemowego skalpu. 

 
biała glinka 
Uznawana za jedną z najdelikatniejszych glinek. Biała glinka zawiera liczne mikroelementy oraz 
sole mineralne, takie jak np. aluminium, krzem, wapń, żelazo, potas i sód. Znajduje 
zastosowanie w pielęgnacji skóry suchej, delikatnej, z rozszerzonymi porami, jak również 
dojrzałej z widocznymi oznakami starzenia, wymagającej ujędrnienia, w także w pielęgnacji 
włosów. Pomaga delikatnie oczyścić skórę, wspiera ją w naturalnych procesach odnowy. 

 
czerwona glinka 
Czerwona glinka Illite swoją brunatną barwę zawdzięcza obecności tlenków żelaza. Znajduje 
zastosowanie w pielęgnacji skóry wrażliwej, skłonnej do zaczerwienień, jak również mieszanej, 
tłustej, wymagającej ujędrnienia, a także w profilaktyce cellulitu. Wpływa na krążenie krwi i 
limfy. Wykorzystywana jako dodatek do kąpieli wyszczuplających. Świetna jako maska do 
twarzy, ciała i włosów, a także jako peeling do skóry głowy. 

 
fioletowa glinka 
Glinka fioletowa Kaolin swoją niezwykłą barwę zawdzięcza wydobywaniu jej poprzez 
szlifowanie wyselekcjonowanych skał bogatych w naturalne pigmenty. Posiada wyjątkowe 
właściwości pielęgnacyjne, zbliżone do glinki czerwonej. Jest niezwykle delikatna, dzięki czemu 
znajduje zastosowanie w pielęgnacji skóry wrażliwej, suchej, normalnej, tłustej, mieszanej oraz 
wymagającej ujędrnienia. Polecana także do cery zanieczyszczonej, podrażnionej, 
problemowej, o nierównym kolorycie. Wpływa na mikrokrążenie krwi. 

 
niebieska glinka 
Niebieska glinka bogata jest w niezbędne dla skóry mikroelementy, przede wszystkim: krzem, 
wapń, magnez, cynk, miedź. Znajduje zastosowanie w pielęgnacji skóry delikatnej, wrażliwej, 
suchej, o nierównomiernym kolorycie oraz mieszanej, tłustej, dojrzałej z oznakami starzenia, 
wymagającej ujędrnienia, a także w profilaktyce cellulitu. Pomaga delikatnie oczyścić skórę i 
wspiera jej naturalne procesy odnowy. 

 
rassal glinka 
Glinka Rassal to naturalny surowiec bogaty w wyjątkowe właściwości. Wspomaga 
oczyszczanie, detoksykację oraz remineralizację skóry. Bywa stosowana jako mydło, szampon 
czy odżywka do włosów. Polecana do pielęgnacji każdego rodzaju skóry, szczególnie z 
rozszerzonymi porami, nadprodukcją sebum czy mało elastycznej. Sprawdza się również jako 
baza do masek na problemową skórę głowy. 
 
  

http://yournaturalside.eu/produkty/naturalne-glinki-2/glinka-biala/
http://yournaturalside.eu/produkty/naturalne-glinki-2/glinka-czerwona/
http://yournaturalside.eu/produkty/naturalne-glinki-2/glinka-fioletowa/
http://yournaturalside.eu/produkty/naturalne-glinki-2/glinka-niebieska/
http://yournaturalside.eu/produkty/naturalne-glinki-2/glinka-rassal/
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różowa glinka 
Różowa glinka jest optymalnym połączeniem właściwości glinki białej oraz czerwonej. 
Polecana do pielęgnacji cery wrażliwej, reaktywnej, problemowej (ze skłonnością do 
powstawania zaskórników i podrażnień), o nierównomiernym kolorycie, a także dojrzałej z 
widocznymi oznakami starzenia, wymagającej ujędrnienia i wygładzenia. 

 
zielona glinka 
Zielona glinka Montmorillonite wydobywana jest ze skał krzemionkowo- aluminiowych. 
Wykazuje najsilniejsze działanie spośród wszystkich dostępnych glinek. Znajduje zastosowanie 
w pielęgnacji skóry problemowej, mieszanej, tłustej, wymagającej ujędrnienia. Polecana w 
profilaktyce cellulitu i rozstępów. Stosuje się ją również w pielęgnacji włosów i problemowej 
skóry głowy. 

 
żółta glinka 
Glinka żółta swój kolor oraz cenne właściwości zawdzięcza wysokiemu stężeniu żelaza i 
krzemionki. Znajduje zastosowanie w pielęgnacji skóry zmęczonej, problemowej, mieszanej, 
przetłuszczającej się, zanieczyszczonej, jak również dojrzałej z oznakami starzenia, 
wymagającej ujędrnienia i wygładzenia. Wpływa na krążenie krwi i limfy. Wykorzystywana jako 
dodatek do kąpieli wyszczuplających. 
 
 
  

http://yournaturalside.eu/produkty/naturalne-glinki-2/glinka-rozowa/
http://yournaturalside.eu/produkty/naturalne-glinki-2/glinka-zielona/
http://yournaturalside.eu/produkty/naturalne-glinki-2/glinka-zolta/
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Delikatne mydła 
 

Naturalne, wydajne i skuteczne – mydła w kostce oparte na wysokiej jakości olejach roślinnych 
zapewniają dokładne oczyszczenie skóry, a jednocześnie ją pielęgnują. Pod wpływem wody 
zmieniają się w przyjemną emulsję, którą wystarczy nanieść na skórę, lekko masować, 
a następnie spłukać letnią wodą. 

 

afrykańskie czarne mydło 
Afrykańskie Czarne Mydło to wyjątkowe, ręcznie wytwarzane mydło wykonane z naturalnych 
składników, pochodzące z zakątków zachodniej Afryki. W jego składzie znajdziemy wysokiej 
jakości: masło shea, olej palmowy, olej kokosowy i popiół ze strąków kakaowca, dzięki czemu 
tworzy ono delikatną pianę. Jest odpowiednie do pielęgnacji każdego typu skóry – szczególnie 
delikatnej, suchej, o nierównomiernym kolorycie,  dojrzałej z oznakami starzenia – oraz włosów 
i skóry głowy. 
 
aktywny węgiel mydło 
Mydło z węglem aktywnym to w 100% naturalne, ręcznie wyrabiane mydło, które w swoim 
składzie posiada najwyższej jakości nierafinowane oleje, takie jak: kokosowy, z pestek 
winogron, awokado, jak również oliwę z oliwek oraz aktywny węgiel kosmetyczny. Polecane 
do pielęgnacji skóry tłustej, mieszanej, zanieczyszczonej, z zaskórnikami, wymagającej 
oczyszczenia. 

 
biała glinka mydło 
Mydło z białą glinką to w 100% naturalne, ręcznie wyrabiane mydło, które w swoim składzie 
posiada najwyższej jakości nierafinowane oleje, takie jak: kokosowy, z pestek winogron, 
awokado, jak również oliwę z oliwek oraz glinkę białą. Polecane do pielęgnacji skóry delikatnej, 
wrażliwej i  skłonnej do podrażnień. 

 
czerwona glinka mydło 
Mydło z czerwoną glinką to w 100% naturalne, ręcznie wyrabiane mydło, które w swoim 
składzie posiada najwyższej jakości nierafinowane oleje, takie jak: kokosowy, z pestek 
winogron, awokado, jak również oliwę z oliwek oraz czerwoną glinkę i dwutlenek tytanu. 
Polecane do pielęgnacji skóry dojrzałej, z widocznymi oznakami starzenia, o nierównomiernym 
kolorycie. 

 
zielona glinka mydło 
Mydło z zieloną glinką to w 100% naturalne, ręcznie wyrabiane mydło, które w swoim składzie 
posiada najwyższej jakości nierafinowane oleje, takie jak: kokosowy, z pestek winogron, 
awokado, jak również oliwę z oliwek oraz zieloną glinkę i sól himalajską. Polecane do 
pielęgnacji skóry problematycznej, skłonnej do przetłuszczania się i zapychania porów. 
  

http://yournaturalside.eu/produkty/delikatne-mydla-2/afrykanskie-czarne-mydlo/
http://yournaturalside.eu/produkty/delikatne-mydla-2/mydlo-naturalne-aktywny-wegiel/
http://yournaturalside.eu/produkty/delikatne-mydla-2/mydlo-naturalne-biala-glinka/
http://yournaturalside.eu/produkty/delikatne-mydla-2/mydlo-naturalne-czerwona-glinka/
http://yournaturalside.eu/produkty/delikatne-mydla-2/mydlo-naturalne-zielona-glinka/
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Peelingi z pestek 
 

Oryginalne i w pełni naturalne peelingi pestkowe powstałe z myślą o pielęgnacji skóry ciała. 
Zawierają 100% naturalne ścierniwo w postaci zmielonych pestek truskawek bądź malin, 
zanurzone w wysokiej jakości naturalnych olejach i wzbogacone witaminą E oraz woskiem 
pszczelim. Pozbawione  dodatków zapachowych – posiadają naturalny rośliny aromat. 
Doskonałe do pielęgnacji skóry mało elastycznej, szarej, dotkniętej rozstępami czy cellulitem, 
a także dłoni i stóp. Pozostawiają na skórze lekki film, który pielęgnuje Twoją skórę na długo po 
zakończeniu kąpieli.   

Peelingi nakładaj na skórę suchą szpatułką i masuj przez chwilę. Zmyj letnią wodą. 

 
pestki malin peeling gruboziarnisty 
Gruboziarnisty 100% naturalny peeling z pestek malin stworzony został na bazie mielonych 
pestek malin oraz nierafinowanych olejów, wosku pszczelego i witaminy E. Dzięki zastosowaniu 
ścierniwa w formie pestek, peeling nie rozpuszcza się podczas stosowania, co zapewnia 
intensywne oczyszczenie ciała z martwego naskórka oraz wysoką wydajność produktu. 
Najwyższej jakości oleje zawarte w peelingu pielęgnują każdy rodzaj skóry. Produkt posiada 
naturalny pestkowy zapach. Regularne złuszczanie zrogowaciałego naskórka pomaga 
utrzymać ładny wygląd skóry. 
 
pestki truskawek peeling drobnoziarnisty 
Drobnoziarnisty 100% naturalny peeling z pestek truskawek stworzony został na bazie mielonych 
pestek truskawek oraz nierafinowanych olejów, wosku pszczelego i witaminy E. Dzięki 
zastosowaniu ścierniwa w formie pestek, peeling nie rozpuszcza się podczas stosowania, co 
zapewnia intensywne oczyszczenie ciała z martwego naskórka oraz wysoką wydajność 
produktu. Najwyższej jakości oleje zawarte w peelingu pielęgnują każdy rodzaj skóry. Produkt 
posiada naturalny pestkowy zapach. Regularne złuszczanie zrogowaciałego naskórka 
pomaga utrzymać ładny wygląd skóry. 
 
  

http://yournaturalside.eu/produkty/peelingi-z-pestek-2/peeling-z-pestek-malin-gruboziarnisty/
http://yournaturalside.eu/produkty/peelingi-z-pestek-2/peeling-z-pestek-truskawek-drobnoziarnisty/
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Pielęgnacja ust 
 
Maska-serum do ust 
Maska-serum całonocne to wielofunkcyjny kosmetyk stworzony z myślą o idealnie gładkich i 
miękkich ustach. Stanowi połączenie nierafinowanych olejów, m. in. z dzikiej róży, wiesiołka, 
orzecha laskowego czy masła shea z witaminą E oraz woskiem pszczelim. Maska-serum 
znajduje zastosowanie w pielęgnacji suchych, spierzchniętych i popękanych ust. Możesz 
stosować ją jako produkt do zadań specjalnych lub w codziennej pielęgnacji. 
 
Masło do ust awokado 
Masło do ust z olejem awokado to miękkie masełko o delikatnym, naturalnym zapachu, które 
powstało poprzez połączenie oleju z awokado z utwardzonym olejem sojowym. Znajduje 
zastosowanie w kompleksowej pielęgnacji ust, szczególnie bardzo suchych, popękanych, 
łuszczących się oraz wrażliwych, przez co z pewnością zasługuje na miano obowiązkowego 
elementu codziennej pielęgnacji skóry. 
 
Masło do ust kawowe 
Masło do ust z olejem kawowym zostało stworzone na bazie doskonałej jakości olei roślinnych. 
Zawarty w nim olej z kawy arabskiej, zapewnia kompleksową pielęgnację bardzo suchych, 
spierzchniętych i popękanych ust, jednocześnie otulając je przyjemnym kawowym zapachem. 
Jego łatwa aplikacja sprawia, że nakładanie masełka stanie się wyjątkowo przyjemnym 
elementem codziennej pielęgnacji ust. 
 
Masło do ust makadamia 
Masło do ust z olejem makadamia posiada delikatny, naturalny zapach. Powstaje poprzez 
połączenie oleju makadamia z uwodornionym olejem sojowym. Znajduje zastosowanie w 
pielęgnacji przesuszonych, pękających, łuszczących się i wrażliwych ust. Jego łatwa aplikacja 
sprawia, że nakładanie masełka stanie się wyjątkowo przyjemnym elementem codziennej 
pielęgnacji ust. 
 
Peeling do ust z olejem truskawkowym 
Peeling do ust z olejem truskawkowym stworzony został na bazie specjalnie 
wyselekcjonowanych nierafinowanych olei i cukru. Polecany do szorstkiej, spierzchniętej, 
przesuszonej skóry. Pielęgnuje delikatną skórę ust i ich koloryt, otulając je przyjemnym 
aromatem oleju z pestek truskawek. Dzięki zastosowaniu peelingu, skóra ust będzie idealnie 
przygotowana do kolejnych zabiegów pielęgnacyjnych oraz nałożenia kosmetyków 
kolorowych. 
 
Peeling do ust z olejem rokitnikowym 
Peeling do ust z olejem rokitnikowym stworzony został na bazie specjalnie wyselekcjonowanych 
nierafinowanych olei i cukru. Polecany do szorstkiej, spierzchniętej, przesuszonej skóry. 
Pielęgnuje delikatną skórę ust i ich koloryt. Dzięki zastosowaniu peelingu, skóra ust będzie 
idealnie przygotowana do kolejnych zabiegów pielęgnacyjnych oraz nałożenia kosmetyków 
kolorowych. 
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DIY 
 
Produkty Your Natural Side doskonale nadają się do wykonywania kosmetyków DIY, co jest ich 
dodatkowym atutem.  Można dowolnie je ze sobą łączyć  i tworzyć kompozycje 
odpowiadające aktualnym potrzebom skóry. To gwarancja nie tylko dostarczenia jej tego, 
czego w danym momencie najbardziej potrzebuje, ale również oszczędności oraz dobrej 
zabawy. Sprawdź, jak proste jest stworzenie własnego kosmetyku.  

 

• glinka + serum + woda roślinna + olej = maseczka 
• olej + kwas hialuronowy + witamina E = serum 
• woda roślinna + kwas hialuronowy + aloes = lekka wcierka do skóry głowy 
• woda roślinna + kwas hialuronowy + olej = maska do włosów 
• woda roślinna + gliceryna + olej = pielęgnująca mgiełka do włosów 
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