
Olja Sveto Telo
ZA TELO IN DUŠO

Olja Šakti Detoks 
ZA TELO IN DUŠO

AJURVEDSKA OLJA  
ZA KOŽO OBRAZA IN TELESA

AJURVEDSKA OLJA ZA REGENERACIJO  
POSAMEZNIH DELOV TELESA

Certificirana naravna kozmetika  
COSMOS NATURAL. 

Male farme in pravična trgovina!  
Ljubimo rastline, živali in ljudi.   
100 % NARAVNO. VEGANSKO.

Linija je namenjena delom telesa,  
ki potrebujejo več pozornosti in energije.  

Koži omogočajo prenovo.  

Odlična alternativa običajnim negovalnim  
kremam in losjonom za telo. Prodrejo globje!

Živa Center d.o.o., Bioveganska trgovina, alternativni 
center in ekološki frizerski ter lepotilni salon,  
Tomačevo 27, Ljubljana • T: 01 4364671 
 
• M: 041 404 773 • www.zivacenter.si • www.bitizenska.org  
• fb: Živa Center • Zdravi laszje • ig: ziva.center  
• zdravilasje • Spletna trgovina: www.zivacenter.org

AJURVEDSKI ELIKSIRJI v obliki negovalnega olja. 
Ajurvedska medicina ima večtisočletno tradicijo.  
Rastlinske eliksirje pripravljajo iz zdravilnih zelišč  

v bakrenih loncih. Zaradi medsebojne sinergije rastline  
med pripravo razvijejo popolno učinkovino.

AJURVEDSKI ELIKSIRJI v obliki negovalnega olja. 
Ajurvedska medicina ima večtisočletno tradicijo.  
Rastlinske eliksirje pripravljajo iz zdravilnih zelišč  

v bakrenih loncih. Zaradi medsebojne sinergije rastline  
med pripravo razvijejo popolno učinkovino.



Olje za kožo VEDNO MLAD SHATAVARI
Linija Sveto telo za suho, utrujeno in zrelo kožo 
ter mladostnega duha. Kožo obnavlja, mehča, 
ohranja njeno prožnost, povečuje njeno odpor-
nost, jo gladi, pomirja in odpravlja pigmetacijo. 
Daje občutek mladosti in holistično regenerira. 
Ima ajurvedski anti-ageing učinek. Izžarevajte 
vašo vitalnost s pomočjo regenerativne receptu-
re šatavarija (indijski beluš), ašvagande, sandalo-
vine, bramija, likoricije, vrtnice, centele in arjune. 
Izkusite tudi notranjo aktivacijo sedme - kron-
ske čakre. Šatavari je pravi šangrila, ki v vas 
prebuja dolgoživost.

Olje za kožo LJUBEČA VRTNICA
Linija Sveto telo za vse vrste kože in srčne-
ga duha. Kožo gladi, vlaži, globinsko obnavlja 
celice, učvrsti, pomlajuje, daje sijaj, razvaja in 
izdatno hrani. Krepi kapilare in pajkaste vene. 
Vrtnica, kraljica rastlin vam prinaša perfekcijo 
radosti. Okusite blaženo razkošnost in ljubezen 
s pomočjo vrtnice, sapanovine (brazilski les), rde-
če sandalovine, turmerika (kurkuma) in žafrana. 
Izkusite tudi notranjo aktivacijo pete - srč-
ne čakre. Afrodizična lepota vrtnice bo v vas 
vzpodbudila ljubezen in radost.

Olje za kožo ČUTNI ROŽNATI LOTUS
Linija Sveto telo za mešano, razdraženo in zre-
lo kožo ter čutnega duha. Uravnoveša in čisti 
kožo, preprečuje izbruh mozoljev, pomlajuje in 
gladi kožo. Pomirja tudi razdraženo in pretira-
no suho lasišče. Izžarevajte delikatno senzual-
nost s pomočjo harmonizirajoče recepture loto-
sa, brahmija, ilang ilanga, himalajske cedre, siv-
ke, neema, mimoze in ciperusa (indijska ostrica). 
Izkusite tudi notranjo aktivacijo druge - spolne 
čakre. Lepota rožnatega lotosa bo v vas prebu-
dila igrivo zapeljivost in ženstvenost.

Olje za kožo OGNJENI CELL-LITE
Linija Šakti detoks za aktivacijo metabolizma 
in izgorevanje toksinov v maščobnih celicah. 
ADIJO CELULIT! Aktivira zdravo cirkulacijo. 
Prižgite svoj ogenj in se počutite lahko in osvobo-
jeno. Oblikujte telo s pomočjo ognjene recepture 
ingverja, ciperusa (ostrice), popra, ajovan kumina, 
kurkume, dolgega poprovca, cimeta in nageljno-
vih žbic. Izkusite tudi notranjo aktivacijo tretje 
- čakre; solarnega pleksusa in sprostite vse, kar 
vas obremenjuje.

Olje za kožo TRITOKS TRIPHALA
Linija Šakti detoks kot ultimativno detoks orožje, 
ki razgradi toksine ujete v tkivih in pomaga lim-
fi pri izločanju. OMOGOČA RAZSTRUPLJANJE! 
ADIJO ZASTAJANJE VODE!
Očistite se in se počutite lahki in osvobojeni s po-
močjo domače Pančakarme. Oblikujte telo s po-
močjo čistilne recepture triphale, sarshapad (8 či-
stilnih rastlin) in seethodaka olja (5 regenerativnih 
rastlin), navadne zobačice (bindii), kafre, neema 
ter koriandra. Izkusite tudi notranjo aktivacijo še-
ste čakre - tretjega očesa in popeljite svoje celice 
v harmonijo.

Olje za kožo CENTELLA NEW-CELL
Linija Šakti detoks obnavlja čvrstost kože, jo rege-
nerira in spodbuja sintezo kolagena. OMOGOČA 
ČVRSTO VEZIVNO TKIVO! ADIJO STRIJE!
Centela poživi celice in jih ponovno poveže v novo 
celoto, samo olje pa poživi duha in zaupanje v in-
teligenco vaših kožnih celic. S pomočjo tradicio-
nalnega Rasajana tretmaja, kjer centela skupaj s 
sarsaparilo, tulsijem, rubio in vetiverom, učinkovito 
regenerira vezivno tkivo ter kožo. Amla zaradi vi-
sokih koncentracij vitamina C omogoča sintezo 
kolagena. Izkusite tudi notranjo aktivacijo prve - 
korenske čakre in obudite občutke varnosti. 

Shatavari, Vrtnica in Lotos so odlična alternativa običajnim negovalnim kre-
mam in losjonom za telo. Prodrejo globje in kožo oskrbijo s hranilnimi snov-
mi. Hitro se vpijejo v kožo. Rezultat je svilnata, intenzivno negovana, uravno-
teženo navlažena in zaščitena koža brez mastnega filma. Tako kot navzven, 
delujejo tudi navznoter. Spodbujajo specifična čustva in stimulirajo čakre.

Olje uporabljajte na koži obraza in telesa zjutraj in zvečer. Po tuširanju ga 
vmasirajte v vlažno kožo. 15-minutna masaža pred umivanjem pa deluje te-
rapevtsko. 

Šakti je indijska boginja, ki simbolizira primarno moč stvarstva. Cell-lite 
je v kombinaciji s Triphalo in Centelo zmagovalni trojček linije Šakti de-
toks. Linija je namenjena delom telesa, ki potrebujejo več pozornosti in 
energije. Pomaga regenerirati ravnovesje kožnih celic in koži omogoča 
prenovo.  

Zjutraj uporabite anticelulitno olje Ognjeni Cell-lite, zvečer končajte tret-
ma z nanosom olja Tritoks Triphala, da obudite svojo limfo in jo čez noč 
prečistite. Kožo pa lahko obnovite in učvrstite z oljem Centella New-cell!  

OLJA SVETO TELO OLJA ŠAKTI DETOKS 


