
 

 

 

 

 

 

 

 

  

oleje kosmetyczne 



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. 
Doskonałe źródło Niezbędnych Nienasyconych Kwasów Tłuszczowych, szczególnie 
oleinowego (Omega-9) oraz linolowego (Omega-6). 
 
arnika macerat 
Olej z arniki 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. 
 
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. 
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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. 
 
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.  
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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. 
 
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. 
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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. 
 
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. 
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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. 
 
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. 
 

http://yournaturalside.eu/produkty/drogocenne-oleje/olej-z-czarnego-bzu-nierafinowany/
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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. 
 
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). 
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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-z-zielonej-kawy-nierafinowany/

