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FÖRSTER'S
Försterjevii naravni izdelki so resnično posebni, saj ne zagotavljajo le nege in udobja za ljudi, temveč pomagajo
tudi varovati in ohranjati okolje! Z našimi ljubeznivimi izdelki želimo svojim strankam zagotoviti občutek
dobrega počutja. Za razliko od masovno izdelanih izdelkov so naši izdelki izredni: edinstveni predmeti iz ročno
izdelanega materiala, razkošni, trpežni in čudoviti - preprosto posebni! Förster's Natural Products združuje tri
generacije v eno družinsko podjetje. Skupaj z našim osebjem smo močna firma, ki vsak dan dela, da bi našim
strankam ponudili popoln paket naravnih, okolju prijaznih izdelkov za osebno nego. S ponosom lahko rečemo,
da sta se naša firma in naša proizvodnja v Nemčiji ohranila kljub trendu globalizacije. V zadnjih desetletjih smo
razvili posebej izdelane wellness in izdelke za savne, ki dopolnjujejo tekstilne masažne izdelke, ki so naša strast.
V sodelovanju z mojstrom in strokovnjaki iz svoje trgovine smo razvili nove inovativne vrhunce za vaše dobro
počutje.
VREDNOTE
Naša dejanja ne vodijo samo naša ljubezen do posebnih izdelkov, da se dotaknemo srca in pomirimo kožo,
temveč tudi skrb za okolje. Verjamemo, da je mogoče poskrbeti za poslovanje in proizvodnjo izdelkov, medtem
ko skrbimo za planet. Zato svojim strankam ponujamo možnost, da delujejo ekološko brez kompromisov.
Försterjevi naravni izdelki so namenjeni tako ljudem kot okolju. Zato ponujamo nego za telo s čisto vestjo. Naša
ponudba vsebuje izključno ekološke in naravne izdelke, ki so bili certificirani ali vestno obdelani in skrbno
izdelani. V naše izdelke postavljamo enako misel, kot bi si izbrali posebno darilo za dobrega prijatelja, katerega
cilj je ponujati vam poseben, čarobni trenutek v harmoniji s telesom in naravo, naj bo to stimulativna masaža,
občutek lepote med uporabo naše ščetke za ličenje ali sproščujoče wellness doživetje.
OBLJUBE
V skladu z našo filozofijo so vsi naši izdelki razviti in izdelani z ljubeznijo - z njihovimi uporabniki in naravo v
mislih. Naši materiali vsebujejo izključno trajnostne, naravne surovine in veganska vlakna. Skrb za okolje in
izredna kakovost izdelkov zajemata vse vidike našega dela.
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FÖRSTERJEVA MASAŽA
Försterjevi izdelki za naravno masažo so izdelani v njihovi tekstilni tovarni blizu Kölna. Izkušnje zaporednih
generacij in tradicionalnih veščin, ki uporabljajo pletilne stroje in statve, ki jih razvija družba sama že 150 let, so
zagotovile, da Försterjevi tekstilni masažni izdelki izpolnjujejo najvišje standarde kakovosti po vsem svetu.
Raznolikost različnih materialov, barv in oblik naših tekstilnih izdelkov je prispevala k neprimerljivi kakovosti, ki
je narejena v Nemčiji.
MATERIALI
Materiali Försterjevih izdelkov za naravno masažo so zasnovani tako, da ustrezajo zahtevam vseh kupcev.
Posledično se raztezajo od nežnih, pomirjujočih masaž z ženiljskimi ali bambusovimi vlakni ali z zmerno močno
masažo z mešanico bombaža in lana do intenzivnih masaž z grobim indijskim lanom.
BIO / ORGANSKO
Försterjeve ekološke masažne izdelke potrjuje GOTS - Global Organic Textile Standards. Ta oznaka kakovosti
jamči, da so vsi proizvodi, označeni z BIO / Organic, narejeni iz več kot 95% vlaken, ekološko pridelanih pod
nadzorovanimi pogoji. Na ta način v Försterju dejavno pomagamo varovati okolje in ohranjati raznolikost vrst.
GOTS spremlja vsak korak v proizvodni verigi od gojenja vlaken z nadaljnjo obdelavo do končnega izdelka. To
zagotavlja, da so proizvodni postopki trajnostni in okolju prijazni. Posebno pomemben del smernic GOTS so
socialni standardi. Izdelke, ki nosijo pečat GOTS, proizvaja pošteno in dobro usposobljeno osebje. Försterjevi se
lahko s temi smernicami identificirajo. Te standarde ohranjajo vsako leto in ponosni so, da lahko prispevajo svoj
delež k pravičnemu in okolju prijaznemu trgovanju.
NARAVNO IZ NARAVE
Poleg certificiranih ekoloških izdelkov izdelujemo tudi veliko masažnih izdelkov iz čistih naravnih materialov. Te
skrbno gojene, obnovljive surovine se pridobivajo na trajnosten, naraven način, preden se ekološko predelajo v
neobdelane naravne vlaknine.
UČINEK
Področja uporabe so tako raznolika kot širok spekter materialov: poleg mehkih rokavic za nego obraza vključuje
tudi rokavice za stimulativno masažo telesa ali masažne pasove za težje dosegljive dele telesa, kot so hrbet ali
boki. Dajte svojemu telesu hitro in preprosto zdravilni tretma z Försterjevimi naravnimi masažnimi izdelki.
Försterjev učinek lahko vidite in občutite s samo nekaj minutami masaže na dan: ojača cirkulacijo, sprošča
napetosti in tonira kožo z osnovnim maščobnim tkivom.
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ALI JE EKOLOŠKO VEDNO EKOLOŠKO?
Försterjeve ekološke masažne izdelke lahko upoštevate kot resnično ekološke, če je omenjeno na embalaži.
Förster je potrdil GOTS, ki zagotavlja sledljivo in pregledno proizvodno verigo, brez kemikalij in strupenih
dodatkov. Vsi naši proizvodi, certificirani z uredbo EU za ekološke proizvode, vsebujejo izključno ekološke žetve
iz trajnostnih načinov pridelave. Förster izpostavlja bioizdelke, da bi ugodil ljudem in okolju.
4
GLOBALNI STANDARDI ZA ORGANSKI TEKSTIL ALI GOTS
GOTS je oznaka kakovosti, ki potrjuje tekstilna vlakna v skladu s strogimi smernicami. Surovine so testirane in
certificirane od gojenja, skozi vse proizvodne korake, do končnega izdelka. GOTS spoštuje oba okolja: prijazna
in trajnostna pridelava in nadaljnja predelava ter visoki socialni standardi. GOTS certificirajo samo tiste, ki
spoštujejo vse specifikacije.
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ZGODOVINA FÖRSTER
Družina Förster že od leta 1862 proizvaja tekstilne izdelke v Nemčiji. Tradicionalno so bila pri proizvodnji
wellness in masažnih izdelkov uporabljena naravna vlakna. Försterova masaža ne prinaša samo udobja in
blaginje, njihovi izdelki so prav tako 100% naravni, biološki in ekonomsko trajnostno in proizvodno v ravnovesju
z okoljem. Pri skrbi za vašo kožo skrbite za mati naravo. Veliko Försterovih izdelkov potrjuje GOTS, drugi pa so iz
naravnih obnovljivih surovin tudi v skladu z okoljem, četudi brez certifikata in potrdila.
ZAGOTAVLJANJE DOSLEDNE VISOKE KAKOVOSTI FÖRSTERJEVIH NARAVNIH PROIZVODOV
Försterjeve masažne rokavice in masažni trakovi so izdelani na osnovi njihovega dizajna in lastnoročno izdelanih
krožno pletilnih strojev. To tehnično znanje se odraža v dnevni proizvodnji in zagotavlja zadovoljne uporabnike
po vsem svetu. Naši naravni izdelki navdihujejo naše stranke na vseh celinah v več kot 80 državah.
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LOOFAH JE TROPSKA RASTLINA IN JE VEČNAMENSKA
Notranjost loofah je uporabna in sestavljena iz trdnega stebla. Ta del rastline se očisti in posuši. Potem se lahko
uporabi za 100% naravno nego telesa. Loofah v vodi postane mehkejša in se prilagaja oblinam telesa. Ko se
posuši, postane ponovno trda.
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FÖRSTERJEVA SAUNA IN IZDELKI ZA NEGO ROK IN LAS
Izbrani avtohtoni gozdovi se uporabljajo za Försterova savna, izdelki za nego rok in las. Visokokakovostni leseni
dodatki za vsakodnevno nego so skrbno obrtni v Nemčiji. Posebno pozornost posvečamo izbiri različnih vrst
lesa, kot so oljka, bambus, bukev in hruška, ki se nato kombinirajo z naravnimi ščetinami, rastlinskimi vlakni ali
lesenimi ščetinami. Za vsakodnevno uporabo obrtniki združujejo lepo oblikovano leseno podlago z optimalno
naravno ščetko za zadevno aplikacijo. Rezultat je umetniško oblikovana blagovna znamka - za vidno negovan
videz.
BIO/ ORGANIC
Försterjevi izdelki za savno, izdelki za nego rok, nog in las nudijo našim strankam vsakodnevno nego v harmoniji
z naravo. Zato pripisujemo velik pomen uporabi FSC certificiranega lesa, ki prihaja iz trajnostnih dobro
upravljanih gozdov pri katerih se posekana drevesa naknadno zasadijo. Na ta način lahko zagotovimo, da se
naši visoko kakovostni leseni pripomočki proizvajajo v skladu z razpoložljivimi viri in nikoli na račun okolja.
NARAVNO IZ NARAVE
Ves naravni les, ki se uporablja za Försterove izdelke za savno, izdelke za nego rok in las, prihajaj iz regionalnega
gozda. Tudi tukaj skrbna in preudarna uporaba razpoložljive lokalne ponudbe lesa, pomaga ohranjati naše
okolje.
UČINEK
Försterjeve ščetke za savno skrbno združujejo različne materiale, tako da lahko izbirate med različnimi učinki in
stopnjami trdote za vašo masažo - z zmerno poživljajočimi naravnimi ščetinami ali močnejšimi ščetinami sisala
ali zelo poživljajočimi lesenimi pini. V kombinaciji z lesom, ki ima zelo dolg rok uporabe, vam bodo ti izdelki z
zadovoljstvom služili več let.
Ščetke za roke in stopala zagotavljajo temeljito čiščenje in skrb za vse mogoče namene. Paleta izdelkov
vključuje naravne ščetine za vsakodnevno čiščenje, kot tudi ščetine sisala za zelo umazane roke ali stopala
(umazana dela, vrtnarstvo). Njihova ergonomsko oblikovana lesena podlaga omogoča, da je mogoče z njimi
udobno in učinkovito rokovati.
Försterjeve ščetke za lase dajejo lasem lep mehak, žameten sijaj. Ščetine divjih prašičev prenašajo naravna olja
iz lasišča v lase, da jih zaščitijo pred vplivi okolja. Lesene ščetine učinkovito razčešejo lase in spodbujajo lasišče,
da dajejo lasem sijoč zdrav videz.
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NAŠI LESENI IZDELKI, KI NOSIJO FCS CERTIFIKAT
Les je iz dobro upravljanih gozdov. Certifikat zagotavlja, da naš les, obdelan za Försterjeve proizvodne linije
izdelkov za savno, nego rok in las ni bil pridelan iz prekomerno posekanih gozdnih površin, ampak iz trajnostnih
dobro upravljanih gozdov. Po sekanju so površine na novo zasajene s sadikami dreves. Bodite prepričani, da se
z razvajanjem z našimi izdelki hkrati razvaja tudi okolje.

NA FÖRSTERJU UPORABLJAJO RAZLIČNE VRSTE LESA
Za izdelke uporabljajo les domačih gozdov kot tudi eksotičnih gozdov, kot je bambus. Pri izbiri lesnih sort
morajo zagotoviti, da les prihaja iz FSC certificiranega gozdarstva ali pa prihaja iz nasadov. Les hruške ali oljke
očara z zelo posebnim vzorčkom - vsak kos je edinstven - in tudi brez FSC-certifikata je trajnosten, saj vsak
lastnik nasada spoštuje svoj stalež dreves.

PALETA IZDELKOV FÖRSTER SE OSREDOTOČA TUDI NA OBDELAVO RAZLIČNIH VRST LESA
Domači gozd ponuja široko paleto lepega lesa. Skrbno in trajnostno ravnanje z naravo je nujna za Försterjev
lesni proces. Glavni dejavnik je, da upoštevamo, da različne vrste lesa ustrezajo našim visokim okoljskim
standardom, neodvisno od estetske privlačnosti.

LESENI IZDELKI FÖRSTER SO FSC CERTIFICIRANI ALI PRIHAJAJO IZ TRAJNOSTNIH GOZDOV
Naravni viri so podlaga za naše strokovnjake, da izberejo vrhunski les z FSC certifikatom ali necertificiran les iz
zajamčenega trajnostnega gozdarstva. Na primer, kupimo samo les iz oljčnih dreves, ki so postali neproduktivni,
da bi podprli harmonijo v naravi, jih je treba zamenjati z novimi drevesi.
7
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FÖRSTERJEVI GLAVNIKI IZ LESA
Glavniki iz lesa so primerni za ustvarjanje pozornost vzbujajočih frizur. Obstajajo različne velikosti glavnikov z
različnimi širinami in dolžinami zob, torej posebni pripomočki za vsako frizuro.

FÖRSTERJEV LESNI GLAVNIKI SO ROČNO IZDELANI V NEMČIJI
Nadležni leseni drobci, ki bi lahko poškodovali lase, so bili previdno odstranjeni.
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ŠČETKE Z ŠČETINAMI SO IZJEMNE
Primerne so za nego vsake vrste las, brez cukanja in so kot nalašč za debele in dolge lase. Ščetine imajo
edinstven učinek naravne nege na lase: ščetine razporedijo naravni sebum, ki povečuje sijaj, od korenin do
konic las in s tem se izognemo suhosti las. To je razlog, zakaj uporaba ščetke s prašičjimi dlakami upočasni
masten videz. Zakaj ne ščetkate las v nasprotni smeri ali tako, da jih vržete preko glave? Učinkovit učinek
negovalnih konic doseže vsak posamezen las in masaža stimulira vašo lasišče. Izpadanje las se lahko zmanjša,
lasne mišice bodo aktivirane - brez uporabe škodljivih kemičnih izdelkov za oblikovanje las.
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ALI SO VAŠI LASJE SKODRANI, RAVNI, DEBELI ALI TANKI, FÖRSTER'S IMA PRIMERNO KRTAČO ZA VSAKO VRSTO
LAS
Krtače z okroglimi lesenimi pini ukrotijo trdovratne lase in hkrati nudijo udobno masažo lasišča. Leseni pini
zagotavljajo česanje brez statične elektrike in letenja las.
Ravni, koničasti leseni pini so kot nalašč za tanke in ravne lase. Pini drsijo skozi lase brez elektrenja.
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FÖRSTERJEVA LEPOTA
Izkusite trenutek popolne lepote iz dneva v dan s Försterjevimi naravnimi lepotnimi pripomočki. Čopiči za
ličenje in ščetke za britje so v Nemčiji ročno izdelane, posebej za Försterjeve, ki vam v vsakem trenutku
omogočajo popoln in brezhiben videz.
KOZMETIČNI ČOPIČI
Lepi in elegantni čopiče so visokokakovostno individualno proizvedeni lepotni pripomočki. Naša velika paleta
vseh najpomembnejših pripomočkov za lepoto ustrezajo vsem vašim zahtevam po popolnem videzu. Asortima
od čopičev za tekočo ali kremno podlago do čopičev za puder v prahu in čopiča za rdečilo do čopičev za senčila
za oči in kot tudi za ustnice, zajema vse oblike za vse potrebe!
FSC-certificiran les Förster-jevih čopičev s klasično zasnovo so izdelane v Nemčiji iz bukovega lesa, ki ga gojijo v
lokalnih gozdovih. Certificiranje FSC ne samo prispeva k popolnemu videzu, temveč tudi zagotavlja, da se naši
gozdovi upravljajo v skladu z naravnimi, trajnostnimi standardi. Funkcionalnost in ekološka združljivost sta tudi
poseben vidik, ko gre za ščetine naših čopičev za ličenje. Veganska toray vlakna, posebej razvita za naše lepotne
izdelke, so neverjetno lepa in ekstra mehka, tako da se lahko s posebno skrbnostjo in natančnostjo nanaša
puder, rdečilo in ličila - za popoln končni videz. Sintetična vlakna, izdelana brez surovosti nad živalmi, so zelo
higienske in njena uporaba ne povzroča alergij na dlake. Zato so čopiči primerni tudi za profesionalno rabo.
Kozmetične čopiče Förster je potrdilo Vegansko društvo. Pečat veganskega društva izpostavlja proizvode, ki so
popolnoma brez živalskih sestavin. Zaradi tega Försterjevi lepotni izdelki niso opremljeni s konvencionalno
živalsko dlako, ampak z veganskimi alternativami, ki so posebej razvite za nego obraza. In najboljša stvar:
Försterjevi čopiči za ličenje nanašajo kozmetične izdelke še posebej natančno..
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EDINSTVENI KOZMETIČNI ČOPIČI FÖRSTER
Posebej so jih za vas razvili mojstri te obrti, vsak kos je skrbno in ročno izdelan v Nemčiji. Praznik za oči je
kombinacija klasičnih črnih ročajev, izdelanih iz FSC lesa in izbranih veganskih vlaken, skrbno izdelanih in
vgrajenih v satenasti okvir. Na mat satenastihh okvirjih ne boste imeli nadležnih prstnih odtisov. Vrhunec
Försterjeve lepote čopičev so popolnoma gladka sintetična vlakna Toray v platinastem barvnem odtenku. So
super higienske in ne povzročajo alergijske reakcije na živalsko dlako. Visokokakovostne ščetine zagotavljajo
vrhunsko učinkovitost - vpliv na enostavnost in učinek aplikacije ličil za izboljšanje vašega privlačnega videza.
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FÖRSTERJEVI MEHURČKI, SPUŽVE IN VULKANSKI KAMNI
V morjih na svetu je skoraj pet tisoč različnih vrst naravnih spužev. Potapljačem je dovoljeno nabiranje samo
sedmih vrst, količina in kraji žetve so zakonsko določeni. Gobice so skrbno ročno rezane, da zagotovijo, da
osnova gobice ostane nedotaknjena. To zagotavlja obnovo in ponovno rast do njihove polne velikosti.
Försterjeve spužve prihajajo iz Sredozemlja ali Karibov. V Karibih spužve rastejo v globokih kolenih blizu
površine. Sredozemske gobice rastejo v večjih globinah, potapljači jih najdejo do globine 30 m.

NARAVNA NEGA - SPA SPUŽVA
Pred uporabo naj se gobica popolnoma napije z vodo: postane super mehka in skoraj dvakrat večja kot v suhem
stanju. Po uporabi jo sperite z veliko hladne tekoče vode in pustite, da se temeljito posuši. Tako bo ponovno
postala trda in manjša. Gobo položite v slano vodo, da se sama očisti. Če postane trda jo namočite za 10-30 min
v vodo s sodo (2 jedilni žlici na 1 l vode). Potem jo temeljito sperite s hladno vodo, nikoli pa z vročo.
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NARAVNA NEGA - SPA FÖRSTERJEVI PLOVČKI
Försterjevi plovčki so naravno penjeni vulkanski kamni, imenovani rioliti iz strjene lave. Försterjevi vulkanski
kamni niso obdelani kemikalijami kot so obdelani standardni plovci. Vsak kos je edinstveno oblikovan.
Karakteristična struktura tega kamna omogoča učinkovito nego kože. Poroženelo, kalozno ali trdo kožo zlahka
odstranite z drgnenjem. Z vodo namočite plovec in nežno drgnite.
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