Stimulativne dišave, koncentrirana moč ind skih zelišč in različna bazična rastlinska hladno stiskana olja so skrbno in uravnoteženo izbrana za
različne tipe in stanja kože. Tradicionalna pridelava v skladu z ajurvedsko naturopat o. Olja vas harmonizirajo z dišavami in negujejo vašo kožo
obraza in telesa.vas in vašo kožo obraza in telesa.

ROŽNATI LOTOS

U O

Revitalizirajoča
intenzivna nega za
suho in zrelo kožo

Na nežen način
uravnoveša
in neguje
problematično in
mešano kožo

Nežna in blago
hranilna nega za
vse vrste kož

U A
ZOL

BELA LIL A

V OLICA

Daje energ o
in vlažnost
suhi koži

Normalni koži
daje prožnost
in jo vlaži

U A

O OA UZ

Aktivira presnovo
kože, jo napenja in
gladi

Kožo regenerira,
utrjuje vezivno tkivo
in ji daje elastičnost,
neguje kožo s str ami
in kožo po britju

t UA

A A N
Pomirjajoča,
harmonizirajoča
nega za
občutljivo kožo

Naslonite se, sprostite in razvajajte kožo! Čista moč ind skih zeli in cvetov. Stoodstotni ni rastlinski puder, ki ga zmešamo s hidrolatom oziroma
ekološkim tonikom. Zmlete rastline kožo glad o, čist o, hran o, glad o in jo ohranjajo elastično.

U OZ AU
Nežno čiščenje
in uravnovešanje
občutljive in suhe kože

t UA

POMARANČA

Intenzivna, rožna
negovalna maska za
suho in zrelo kožo

Dišeča svežina in
blago uravnoteženje
mešane kože

A t

U T

Pomirjajoče globinsko
čiščenje in čiščenje nečiste
in problematične kože

Osvežujoče čiščenje, blago
umirjanje in uravnovešanje
normalne in mastne kože

Ajurvedski geli za tuširanje, umivanje las in kopanje ter Ajurvedska trda mila
Veganski rastlinski geli za tuširanje in trda mila za telo in obraz so narejena po starodavnih tradicionalnih recepturah in ne vsebujejo sintetičnih
sulfatov, barvil, dišav in konzervansev. Ajurvedska zelišča nežno ekstrahirajo na počasnem ognju, dokler ne dob o visoko učinkovitega prevret
ka in ga za vsak tip kože posebej, harmonizirajo z naravnimi olji. Izdelki so narejeni v procesu hladne saponi kac e.
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Živa Center

TO

U tZOA

Energ sko uravnovešanje: blago
čiščenje in vitalnost za vse vrste
kož; za tuširanje in kopanje
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Naravno milo za
telo, um in dušo s
toplimi in senzualnimi
vonjavami drevesnih
smol ter z čistilnim
aktivnim ogljem
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O
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GRANATNO JABOLKO & POMARANČA

U T

Regenerac a: intenzivno negovalno
čiščenje občutljive kože; za tuširanje,
kopanje, umivanje las

Proti celulitu: svežina in
razstrupljanje, za tuširanje
in kopanje

U tZOA

Naravno milo za
telo, um in dušo
s svežim sladkim
vonjem nerol a
ter čistilnim
oljem sivke

t UA N

O A L TtZ
Detox: živahno čiščenje
za svežo, čisto kožo, za
tuširanje in kopanje

ekološkim certi katom
ajurvedska masaža lasišča, detoks maske, krtačenje
las, striženje in oblikovanje las, svečane frizure
• naravni certi cirani ekološki: šamponi, barve,
maske, regeneratorji, stajlingi, toniki, olja
na alternativni način se ukvarjamo
z vsemi težavami lasišča in las:
tanjšanje, alopecija,
in premastno lasišče
Mirjam M. Korez,
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ZELENI ČAJ
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BERGAMOTKA ŽAJBELJ

T
AT O L NA NtA

Naravno milo za
telo, um in dušo s
poživljajočo meto
in vlažilno alojo ter
antioksidanti iz
zelenega čaja

Naravno milo za
telo, um in dušo
s sadno sončnim
vonjem mandarine in
bergamotke ter svežim
žajbljem za čisto kožo

Naravno milo za
telo, um in dušo
z blagodejnim
nežnim pilingom in s
pomembnimi minerali
himalajske soli

O

Živa center, ekološka veganska trgovina, vele in maloprodaja: www.zivacenter.si
Izdelke najdete v spletni trgovini: www.zivacenter.org
O naravni negi las in rastlinskem barvanju: www.bitizenska.org

nego las in kože ter
umetnica ličenja
termin: 041 404 773

ŽIVA CENTER • Nega telesa, odnosov in okolja
Tomačevo 27, 1000 Ljubljana • info@zivacenter.si
tel.: 051 454 355
Lasje
ZivaCenter

VAŠ KHADI SVET • NEGA LAS • 100 % naravno, certi cirano in vegansko!
Barve KHADI z intenzivno in s očo pigmentac o, po naravni poti pobarvajo lase z živahnimi barvnimi odtenki. Stodostotne rastlinske barve za lase KHADI imajo veliko moč
prekrivanja – rastlinski barvni pigmenti prekr ejo tudi sive lase. Barve so v vseh barvnih odtenkih. Rastlinski pigmenti lase ov ejo kot zaščitni plašč in jih s tem zaščit o in
okrep o. Za s oče, zdrave lase, močne lasne korenine in zdravo lasišče.

TUZ OZU
UU U
t OU
Brezbarvna
intenzivna
nega za s aj,
volumen in
prožnost

OZ
OZU

O A tA A

Sveža, s oča
pšenično
blond do tople
medeno blond

S oč zlat pridih
od zlato blond
do briljantno
bakrene

N U
Nt U
Žareče bakreno
zlata do ognjeno
bakreno rdeča

Mikavna oranžno
rdeča do
intenzivno s oča
plamenasto
rdeča

Močna temna,
globoko rdeča
do intenzivno
mahagon eva

O Z
tL

t UL
tL

Svetleč
jantar do
žametno
s oče zlato
temno rjava

Živahna, topla
cimetno rjava
do močna,
globoko
srednje rjava

t UL
OZU

SONČNO
OZU
Medeno blond
do bogato
poletno
sončno blond

tL

N U TO
L tZ

Živa srednje
blond do
močno s oča
jagodno blond

Mat, srednje
pepelnata blond
do intenzivno
temno
blond –brez
rdečkastega
s aja

OZ

Svetla, topla,
srnino rjava
z živim
rdečkastim
s ajem

3 KORAKI

1. Čiščenje z masko

tL
O UANZ
tL
S oča
lešnikova rjava
do intenzivno
čokoladno rjava

in umivanje
s šamponom

OU Z

Mat, srednje
pepelnato rjava
do intenzivno
kavna rjava
- brez rdečih
odsevov

TUZ tL

ČRNA

Globoka, s oča
temno rjava
do močne črno
rjava

Izrazito toplo
črna do
intenzivne
grozdno črna

AU A Z

2. Barvanje

Skrivnostna
globoko
črna do
s oče
modro črna

3. Oljenje

Ajurvedski zeliščni šamponi in nega v prahu

Ajurvedski šamponi

Zasnovani so na ajurvedski tradic i in dajejo lasem s aj in zdrav videz.
Intenzivno čist o in negujejo lasišče, predvsem občutljivega. Zmleta zeli
šča prel emo z vrelo vodo in celoten poparek nanesemo na mokre lase.

Skrivnost naših šamponov je v proizvodnih postopkih. Rastline in zelišča nežno ekstrahiramo na počasnem ognju, da nastane snovno bogat prevre
tek. Naravni tenzidi in nizka vrednost pH sta posebej nežna do vaše kože. Ker je vsebnost ajurvedskih zelišč v šamponih visoka, vam priporočamo
redčenje šampona z vodo. Za redčenje šampona uporabljamo dozator KHADI.
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13 ZELIŠČ

Intenzivna
nega,
voluminoznost
in svilnat s aj
za vse vrste las

Negovalno
čiščenje s
pomočjo zelišč
za občutljivo
kožo

AN N A

tA
Temeljito,
nežno,
globinsko
čiščenje
lasišča in las

Blago čiščenje in
nežna krepitev
razdražene
kože, regenerira
lase

TO
Družinski šampon AMLA

A A N
A t
Družinski šampon HIBISKUS Družinski šampon CIPERUS
Prožnost in lahkotnost
Nežno čiščenje in blaga
normalnih in mastnih las,
nega občutljivega lasišča,
tudi za skodrane lase
za otroke

Čvrstost in voluminoznost
za vse vrste las, spodbuja
naravno rast las

AN N A
Družinski šampon
AN N A
Vlaga in s aj za vsako
vrsto las in za vsak dan

t UA
Vlaženje, zaščita
in nega
poškodovanih
in suhih las

U T
Uravnovešeno
čiščenje pri
prhljaju in
srbečem lasišču

Dodatna nega
Tradicionalne ajurvedske recepture skrbno negujejo vaše lase. Natančno usklajena rastlinska olja in sveža ind ska
zelišča zagotavljajo s aj, elastičnost in vitalnost za goste močne lase in zdravo lasišče. Vplivajo na rast las, sivenje,
prhljaj, prekomerno maščenje las in srbečico.

UZ Z

UZ Z

Individualna osebna svetovanja in E-nasvet za rastlinsko barvanje, regenerac o las in uravnovešanje
lasišča ter brezplačno E-določanje barvnega odtenka. Piši na info@zivacenter.si ali pokliči Mirjam M.
Korez na 041 404 773
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Družinski
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Olje za lase AMLA
ZO T U

Olje za lase
A Ot

Olje za lase
NEEM LASIŠČE

Olje za lase VRTNICA
REGENERAC A

Olje za lase
tL UL

Krepi lasne korenine,
ojača lase in podpira
rast las, uravnoveša
delovanje lojnic

Poživi suhe lase,
jim daje poskočno
prožnost in podpira
rast las

Pomirja razdraženo
lasišče in ga
razstruplja. Blaži
srbečico in prhljaj

Hrani lasne korenine
in lase. Globoka
regenerac a suhih in
poškodovanih las

Fiksira rastlinske
pigmente in intenzivira
barvni odtenek. Za s oče,
voljne in mehke lase

t

Kremasta in
intenzivna
nega za
gladke,
svilnate lase,
ki se zlahka
razčešejo

Maska za lase
Z

Sprej za lase
in lasišče
ČUDEŽNI TONIK

Omogoča
intenzivnejše
obarvanje las
z rastlinskimi
pigmenti.
Temeljito očisti
lasišče in daje
lasem lesk.

Čudežni tonik
za močne lasne
korenine, volumen
in oblikovanje
regulira izpadanje
las, izločanje
sebuma, vlaži lase
in jim daje s aj.

