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Kwestia skóry
Wywiad z Anją Bäsch

Ftalany
Składnik NO-GO

Zielony ślub
Naturalna równowaga  
w najpiękniejszym dniu

TEN NAJPIEKNIEJSZY
  DZIEN JEST ZIELONY!´
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DROGA CZYTELNICZKO! DROGI CZYTELNIKU!
Ma zaledwie kilka milimetrów grubości a chroni nas 
przed zewnętrznymi wpływami środowiska, takimi jak 
zimno, ciepło, kurz & brud – nasza skóra! Każdego dnia 
ten największy organ ludzkiego ciała poddawany jest 
przeróżnym obciążeniom. Nie bez powodu też 
nazywa się „zwierciadłem duszy": jeśli jesteś szczęśliwy, 
ona promienieje; jeśli jesteś zły, czerwienieje; jeśli jesteś 
smutny, to może wydawać się blada. Powiedzenia takie 
jak „zaleźć komuś za skórę" lub „wychodzić ze skóry" 
wskazują na związek między wyglądem skóry a stanem 
emocji. Często zwracamy uwagę na naszą zewnętrzną 
warstwę ciała dopiero wtedy, gdy istniejąca równowaga 
zostaje zachwiana. 

Przed szczególnie ważnymi dniami, takimi jak na 
przykład śluby, skupiamy się na tym, aby nasza skóra 
wyglądała nieskazitelnie. Twarz powinna być wolna od 
krostek, wyprysków i zaczerwienień. Produkty kosme-
tyczne, które zgodnie z reklamą obiecują cuda, są kupo-
wane masowo. Reklamy deklarują czystą skórę już po 

jednokrotnym zastosowaniu. Jednak szczególnie ważne 
jest dokładne przyjrzenie się liście INCI*. 
W tym numerze znajdziesz liczne odpowiedzi oraz  
informacje dotyczące skóry jak rownież jej powiązań  
z odżywianiem i pielęgnacją. 

Konsekwentnie naturalne składniki wspierają skórę we 
wszystkim, czego potrzebuje ona w danej chwili. Dwa 
nowe produkty uzupełniają gamę pielęgnacyjną  
CulumNATURA®: facialis MASKA DO TWARZY dla skóry 
suchej & dojrzałej lub facialis MASKA DO TWARZY dla 
skóry tłustej & zanieczyszczonej. Ich składniki są niczym 
spacer po naturalnej łące pełnej polnych kwiatów i ziół, 
które dopasowane są do tych typów skóry.
Ciesz się kojącym działaniem maski i poczuj się dobrze  
w swojej skórze!

 
Mag Helene Žugčić
CulumNATURA® Dyrektor Zarządzająca

Czasem Twoja skóra potrzebuje więcej uwagi. Dzięki nowej facialis MASCE DO TWARZY 
w dwóch wariantach – dla tłustej & zanieczyszczonej oraz suchej & dojrzałej skóry, 

w przyjaznych dla środowiska papierowych puszkach, Twój typ skóry otrzymuje 
to, czego właśnie potrzebuje. Kwiaty dzikiego niebieskiego ślazu i czerwonej koniczyny troszczą 

się o równowagę nawilżenia, a fiołek trójbarwny i lawenda są szczególnie pomocne przy 
podrażnieniach skóry.

Badz dobry dla swojej skóry,  
  poniewaz.  nosisz ja kaz. dego dnia... 
                                 przez cale z. ycie

´

´ Już 
dostępne!

´
´

facialis MASKA DO TWARZY

Jesteśmy certyfikowanym przedsiębiorstwem w dziedzinie wspólnego dobra, pro-
wadzonym socjokratycznie. Od 1996 roku jesteśmy producentem konsekwentnie 
naturalnych bio certyfikowanych produktów do skóry i włosów, jak również szcze-
rym partnerem fryzjerek i fryzjerów NATURAlnych oraz certyfikowanych prakty-
ków skóry i włosów CulumNATURA®. Są oni holistycznie kształceni przez Akademię 
CulumNATURA® w odznaczonym przez państwo przedsiębiorstwie z siedzibą  
w Ernstbrunn (okolice Wiednia). Łączymy piękno z naturalnością chroniąc przy 
tym wszystkie stworzenia i Matkę Ziemię. Konsekwentnie. Naturalnie. Szczerze.

konsekwentnie

naturalnie szc
ze
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Muśnięcie kwiatów dla skóry 

Dla skóry:
suchej & doj rzalej
t lus tej & zanieczyszczonej.
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DZIEŃ ŚLUBU POWINIEN BYĆ NAJPIĘKNIEJSZYM DNIEM 
W ŻYCIU. ALE Z JEGO POWODU TRZEBA CZASAMI GŁĘBIEJ 
SIĘGNĄĆ DO KIESZENI. JEDNAK W CIĄGU OSTATNICH 
LAT WIDAĆ, ŻE OBRAZ WESELA, JAKO DROGIEJ IMPREZY 
BEZ ZASTANAWIANIA SIĘ NAD ZASOBAMI I Z WIELKIM 
ROZMACHEM, STOPNIOWO STAJE SIĘ CORAZ BARDZIEJ 
KRUCHY. PRESTIŻ PRZEDE WSZYSTKIM? TAK BYŁO  WCZO-
RAJ! DZIEŃ TEN MOŻE BYĆ RÓWNIEŻ NIEZAPOMNIANY, 
PRZEDE WSZYSTKIM DZIĘKI SZCZEGÓŁOWEMU PLA-
NOWANIU Z UWZGLĘDNIENIEM EKOLOGII I OCHRONY 
ZASOBÓW. ZEBRALIŚMY DLA CIEBIE INFORMACJE, JAK 
MOŻNA TO ZROBIĆ.

Zaledwie decyzja o ślubie została podjęta, a już zaczy-
namy myśleć o jego planowaniu: Jak udekorujemy? 
Jakie jedzenie powinno się tam znaleźć? Jaka sukien-
ka? Pomysły piętrzą się, pojawia się stres. Wesela 
często przypominają „DUŻY EVENT”, któremu zazwy-
czaj brakuje nadziei na kiełkującą w ludziach cnotę 
skromności. Ale, jak to mówią – miłość jest skromna. I to, 
co często pozostaje nowożeńcom, to dzień pozbawiony 
przyjemności i błogości. A do tego utrudnia zachować 
czyste sumienie z powodu pozostawienia po wydarzeniu  
wielkiego „śladu ekologicznego”!

Nadszedł czas na naturalną równowagę! 
Fundament chciwości się chwieje. Świadczy o tym fakt, 
że NATURA odzyskuje to, co do niej należy – we wszyst-
kich możliwych dziedzinach życia, także podczas ślubu. 
Tak zwane „zielone wesela" lub „eko-wesela" tworzą 
nową świadomość niezbędną do planowania ślubu. Ich 
celem jest szczegółowe działanie w zgodzie z NATURĄ. To 
zatacza coraz szersze kręgi w społeczeństwie.

Na co należy zwrócić uwagę przy organizacji eko wesela?
W zasadzie każdy szczegół od A do Z można zaplanować 
zgodnie z Naturą i naturalną równowagą. Ale przede 
wszystkim należy zadać sobie pytanie: „Czy ja tego wszyst-
kiego NAPRAWDĘ potrzebuję?” Są jednak klasyki, które po 
prostu powinny się znaleźć podczas tej uroczystości. Oto 
nasza lista kontrolna dla wesel oszczędzających zasoby:

1. OBRĄCZKI: Nawet jeśli chodzi o obrączki ślubne lub 
zaręczynowe można zwrócić uwagę na to, skąd pochodzą 
surowce. Czy były one przedmiotem sprawiedliwego 
handlu? Czy wyprodukowano je z poszanowaniem praw 
człowieka? Albo inny dobry pomysł: Może masz obrączki 
rodziców lub dziadków? Możesz też zlecić przerobienie tej 
biżuterii z korzyścią dla środowiska i portfela. 
2. DEKORACJA: Kupić coś nowego? Zakupy na pchlim targu 
albo wykorzystanie tego, co już wcześniej zostało kupio-
ne – jest pożądane! Tak zwane „slow flowers" to kwiaty 
sezonowe i lokalne, z własnego ogrodu lub z ekologicznych 
farm kwiatowych. Innymi słowy, bierzmy to, co Natura 
ma do zaoferowania. Stworzenie samemu dekoracji lub 
kompozycji kwiatowych może być świetną zabawą. Przy 
zakupie kwiatów, a także bukietu ślubnego ważne jest, aby 
były oznaczone symbolem Fairtrade!
3. PREZENTY: Zastanów się, czego naprawdę potrzebujesz. 
Czy wolisz prezent pieniężny? A może piękną roślinę do 
Twojego domu? Coś, co zostaje długo jest w równowadze. 

4. LOKALIZACJA: Istnieją już ekologiczne hotele lub 
restauracje z oznaczeniem „przyjazne dla środowiska”.  
Są one ukierunkowane na planowanie ekologicznie 
zrównoważonych wydarzeń i mogą bardzo Cię odciążyć  
w tym zakresie. A co powiesz na przeżycie tego wydarze-
nia w plenerze? Z pewnością jest wystarczająco dużo eko 
rozwiązań.
5. DOJAZD: Im bliższa lokalizacja, tym mniejszy ślad 
węglowy. Oczywiście, idealnym rozwiązaniem jest trans-
port publiczny lub zaoferowanie  shuttle-service.
6. JEDZENIE: Podczas planowania menu pamiętaj, aby  
z jednej strony korzystać z żywności ekologicznej, regional-
nej i sezonowej, a z drugiej tak zaplanować ilość, aby nie 
zostało za dużo. Jeśli już do tego dojdzie, należy zapewnić 
naczynia wielokrotnego użytku do podawania gościom 
jedzenia na wynos lub wykorzystać je przy śniadaniu, 
ewentualnie oddać do specjalnych punktów żywieniowych. 
7. STROJE WESELNE MŁODEJ PARY: Przy zakupie nowej su- 
kni, panna młoda można wybrać materiały ekologiczne 
i wyprodukowane Fairtrade lub używaną sukienkę. Pan 
młody powinien kupić to, co potem będzie mógł jeszcze 
nosić.
8. STYLIZACJA: Szczególnie w dniu ślubu, Para Młoda 
chce wyglądać wyjątkowo pięknie.
NATURAlne produkty kosmetyczne długofalowo pielęgnują 
skórę i włosy i chronią środowisko. W ten sposób dodatko-
wo podkreślają Twoje naturalne piękno.
9. PODRÓŻ POŚLUBNA: Czy musi to być zawsze na końcu 
Świata, a może coś w pobliżu? Podróż pociągiem jest za- 
wsze lepsza od lotu. I bądźmy szczerzy: czego więcej potrze-
ba po ślubie niż powietrza i miłości?

Lista mogłaby być jeszcze dłuższa, ale już wiadomo,  
że ważnym jest, aby sprawdzić każdy etap planowania  
w odniesieniu do ekologii i ochrony zasobów. 
Co jest niezbędne i jak można to zapewnić w duchu dobra 
dla środowiska? Bądźcie kreatywni i pomysłowi, ponieważ 
to w nas tkwi głęboka wiedza o tym, co jest najlepsze dla 
nas i dla Matki Ziemi.

NATURALNA STYLIZACJA:
z firmus LAKIEREM DO 

WŁOSÓW nadasz Twoim 
upięciom potrzebnego 

utrwalenia i połysku – i to 
wszystko całkowicie natu-

ralnymi biologicznymi 
składnikami. 
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ZAPACH RÓŻY:
oczaruj swojego wybranka 

wonią róży dzięki 
amorosa EAU DE TOILETTE.

ZIELONY 
  SLUB
Naturalna równowaga 
w najpiękniejszym dniu

Zielony Ślub

´
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DLACZEGO I JAK POWSTAJĄ NIECZYSTOŚCI  SKÓRY? 
Najczęstsze przyczyny powstawania wykwitów skór-
nych to wahania hormonalne, takie jak dojrzewanie, 
menopauza, ciąża lub zaprzestanie stosowania table-
tek antykoncepcyjnych. Innymi przyczynami może być 
niezdrowe odżywianie (np. utwardzone tłuszcze, cukier, 
biała mąka itp.), alkohol i nikotyna, a także stres.
Bagatelizowane są również syntetyczne produkty 
„pielęgnacyjne", które są produkowane na bazie oleju 
mineralnego. Mogą one zatykać pory, a tym samym 
sprzyjać powstawaniu zanieczyszczeń.

JAK DZIAŁA KOSMETYKA NATURALNA NA SKÓRĘ W 
PORÓWNANIU DO SYNTETYCZNYCH KREMÓW, MYDEŁ ,  ITP.?
Podczas gdy syntetycznie wytwarzane produkty kosme-
tyczne sprawiają , że skóra staje się leniwa i ociężała,  
a pory zamykają się upośledzając jej naturalne funkcje, 
kosmetyki NATURAlne mają działanie wspierające  
i pielęgnujące. Co więcej,  sprzyjają naturalnej samo-
regulacji skóry. Oznacza to, że pory są tylko delikatnie 
oczyszczane, dzięki czemu naturalna produkcja łoju nie 
jest zatrzymana lub ograniczona, ale wspierana.
Skóra z NATURY wie, co jest dla niej dobre i tworzy 
optymalną warstwę ochronną.
I jeszcze jeden plus: Dzięki zastosowaniu biologicznych 
składników, wody odpływowe (ścieki) i środowisko są 
chronione.

DLACZEGO MNIEJ CZĘSTO ZNACZY WIĘCEJ?
Na całym ciele mamy skórę o różnej grubości, lecz to  
jest wciąż ta sama skóra. Nie ma więc potrzeby  

stosowania wielu różnych produktów do twarzy, ciała, 
dłoni czy stóp. Ważna jest analiza skóry i warunki życia. 
Bo między innymi zdrowie, środowisko, odżywianie  
i wiele innych aspektów ma wpływ na jej stan.
Dzięki systemowi modułowemu CulumNATURA®  
można stworzyć indywidualne oczyszczanie  
i pielęgnację za pomocą zaledwie kilku produktów. 
Użycie dodatków takich jak olejki eteryczne uszlachet-
nia produkty pielęgnacyjne i koncentruje ich działanie 
tam, gdzie jest ono potrzebne. W ten sposób fryzjerki 
NATURAlne, fryzjerzy NATURAlni oraz praktycy skóry 
i włosów CulumNATURA® dostosowują produkty do 
potrzeb skóry swoich klientów. 

CO MA WSPÓLNEGO ODŻYWIANIE ZE ZDROWIEM 
SKÓRY?
Jest takie znane powiedzenie: Aby mieć zdrową i piękną 
skórę, zadbaj o jelita!
Dzięki bogatej w substancje witalne i zróżnicowanej 
diecie dostarczamy naszemu organizmowi wszystkich 
niezbędnych składników odżywczych, które są ważne 
dla pięknej skóry. Na przykład tłuste, cukrowe i nie-
zdrowe odżywianie może prowadzić do powstawania 
zanieczyszczeń na skórze, tłustego filmu lub nadmierne-
go wysuszenia. Z kolei, zdrowy nawyk picia – naturalnie 
czystej wody – jest niezbędny dla promiennej, gładkiej 
skóry. Dzięki temu otrzymuje ona wystarczającą ilość 
wilgoci przez co wygląda jędrniej i młodziej.

Oto nasz  
Team

Będąc ogniwem łączącym obsługę klienta
i wysyłkę, mogę kierować wspaniałym 
zespołem i reprezentować go w socjokraty-
cznym kręgu kierowniczym. Dobra komu-
nikacja jest tu niezbędna dla utrzymania 
przepływu informacji, co jest szczególnie 
ważne. 

Razem z moim Teamem zajmuję się głównie
przetwarzaniem zamówień Klientów oraz ich 
fakturowaniem. Wszystkie pytania, wnioski 
i reklamacje napływają różnymi kanałami. 
Edytujemy je z wielką starannością, dzięki 
czemu możemy zaoferować naszym Klientkom 
i Klientom wysokiej jakości doradztwo. Jestem 
również osobą kontaktową dla wszystkich 
koleżanek i kolegów z CulumNATURA® jeśli 
chodzi o zaopatrzenie w materiały biurowe 
oraz o wszystkie sprawy dotyczące codziennego 
funkcjonowania firmy. Na przykład upewniam 
się, czy nowo przybyli do zespołu mają wszyst-
ko, czego potrzebują na start. Obejmuje to 
wyposażenie biurek z wszystkimi niezbędnymi 
materiałami, jak również przygotowanie 
szafek.

Szczególnie miłe jest dla mnie to, że mogłam 
uczestniczyć w procesie rozwoju  
CulumNATURA® w ciągu ostatnich dziesięciu 
lat i co będzie miało miejsce również  
w przyszłości. Wiele pozytywnych opinii Klien-
tek i Klientów potwierdza, że konsekwentnie 
szczere kosmetyki NATURAlne przeżywają 
obecnie swój CZAS.

Eva-Maria
KIERUJĄCA ZESPOŁEM: 
BIURO OBSŁUGI KLIENTA & WYSYŁKA 

JAKIE CZYNNIKI ŚRODOWISKOWE WPŁYWAJĄ NA SKÓRĘ  
I CO MOGĘ ZROBIĆ, ABY UTRZYMAĆ JĄ W ZDROWIU?
Wpływ środowiska, taki jak zmieniające się pory roku, może 
mieć wpływ na skórę. W związku z tym jej potrzeby stale 
się zmieniają. Na przykład wiosną powinniśmy powoli 
przyzwyczajać się do słońca i odpowiednio ją chronić za 
pomocą właściwej odzieży lub letniego balsamu.
Latem skóra często potrzebuje więcej nawilżenia. Podobnie 
zimą, powietrze z systemu grzewczego może powodować  
uczucie ściągania lub pękania z powodu zimna. Wtedy 
ważne jest, aby dostosować pielęgnację do potrzeb skóry.
Klimatyzacja, spaliny samochodowe oraz wszelkiego rodzaju 
zanieczyszczenia środowiska i tym podobne czynniki również 
mają wpływ na zdrowie naszego największego organu.
Dlatego warto regularnie spędzać czas na świeżym powie-
trzu, co również obniża poziom stresu. Twoja skóra będzie Ci 
za to wdzięczna.

Poranne szczo t kowanie 
Rozpocznij dzień od masażu twarzy szczotkami  

pielęgnacyjnymi CulumNATURA®. Podczas delikatnego  
masażu  usuwany jest martwy naskórek i pobudzone 

ukrwienie skóry. To zapewnia świeżą cerę 
i łagodzi zmarszczki.

Rada

Kwestia Skóry
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Kwestia skóry
Co ma znaczenie dla zdrowia skóry
WYWIAD Z ANJĄ BÄSCH
SZKOLENIOWCEM MODUŁU PIELĘGNACJA SKÓRY I WŁOSÓW 



PrawoŚlaz lekarski & Recepta Porady Pielęgnacyjne & Stylizacyjne
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Prozdrowotne działanie prawoślazu jest znane od 
starożytności – jego kojące i łagodzące podrażnienia 
substancje śluzowe zostały opisane już w IX wieku. Ta 
roślina z rodziny ślazowych jest do dzisiaj ceniona  
w medycynie ludowej jako roślina lecznicza i w języku 
potocznym nazywana „zielem na kaszel” lub „korze-
niem śluzu”. Co ciekawe, jego nazwa rodzajowa  
„Althaea” pochodzi od greckiego słowa "althein", które 
oznacza „leczyć". Dawniej słynne słodkie pianki produ-
kowano  właśnie z prawoślazu (Marshmallow), dlatego 
jego angielska nazwa to "Common Marshmallow".

Ta odporna bylina ma mięsiste, głębokie kołkowate 
korzenie, które zawierają cenne śluzy, mogące działać 
przeciwzapalnie i przeciwbólowo.

Dlatego też z korzeni prawoślazu często robi 
się maści, które dobroczynnie wpływają na 
uszkodzenia skóry, wysypki skórne, ropnie, 
drobne oparzenia słoneczne lub rany. Suszone 
kwiaty i liście są często używane do parzenia 
herbaty na chrypkę, ból gardła, kaszel czy 
zapalenie oskrzeli.

CulumNATURA® wykorzystuje lecznicze właściwości 
korzenia prawoślazu w nowej facialis
MASCE DO TWARZY.

Fachowi szkoleniowcy różnych modułów szkoleniowych Akademii CulumNATURA® przekazują wiedzę o natu-
ralnej pielęgnacji skóry i włosów. Są to również osoby, które dobrze znają nasze produkty i z biegiem czasu 
zgromadziły repertuar osobistych wskazówek. Na tej stronie dzielimy się z Tobą tymi cennymi radami i życzymy  
Ci dużo radości przy ich wypróbowaniu! 

BOGATA PIELĘGNACJA, od Rebecci Weiß

         Dzięki tej recepturze optymalnie pielęgnujesz swoją skórę po  
               zimie: wymieszać 1-2 łyżki lutum KURACJI MINERALNEJ, 1 łyżeczkę 
sanare BALSAMU DO SKÓRY I WŁOSÓW, 1 łyżeczkę adulare 2-FAZOWEJ PIELĘGNACJI, 
a następnie nałożyć na twarz i dekolt. Pozostawić do działania po czym spłukać 
wodą. To nadaje Twojej skórze różowawy koloryt i bogato ją odżywia. Jeśli zostały  
Ci jeszcze resztki maski, możesz wymieszać je z ciepłą wodą i wziąć w niej kąpiel stóp.

 

UTRWALENIE I POŁYSK, od Moniki Kürrer-Dittrich

           firmus LAKIER DO WŁOSÓW perfekcyjnie zadba o Twoje upięcia. 
Aby ujarzmić nawet bardzo krótkie włosy, wystarczy kilkakrotnie 

spryskać pędzel kosmetyczny CulumNATURA® i przy wykończeniu fryzury 
wygładzić nim pożądane pasma. Dzięki temu Twoja fryzura balowa czy ślubna 

będzie wyglądać schludnie i czysto. Oprócz tego firmus LAKIER DO WŁOSÓW  
nada Twoim włosom pięknego połysku.  

100 POCIĄGNIĘĆ SZCZOTKĄ od Sabriny Bandinu
                             Do codziennego porannego rytuału należy 100 pociągnięć szczotką 
                   CulumNATURA®. Dzięki temu zostają pobudzone: ukrwienie oraz mięśnie 
przywłośne, a warstwa hydrolipidowa (sebum, woda, komórki warstwy rogowej itp.) deli-
katnie otula się wokół włosa i tym samym służy mu jako naturalna pielęgnacja. Następnie 
jako uzupełnienie można zmieszać vitalis SPRAY WITALIZUJĄCY z sublimare do pobudzenia 
skóry, zaaplikować na skórę głowy i wmasować. Jest to pomocne przy wypadaniu włosów. 

Prz yc iagaja wzrok
na prz y jec iach  
i  urocz ys t osc iach´

Prawoślaz lekarski 
jest zawarty  

w facialis 
MASCE DO TWARZY Bujnie kwitnąca

starożytna roślina lecznicza: prawoślaz lekarski
TEKST: SABRINA EDELBAUER

Porady p ielegnacyjne 
i s tylizacyjne na wiosne

Szkoleniowca modułu Odżywianie bogate w składniki witalne
Kwiecis te kamu towe kruche cias teczka

od Ursul i  Schneider

Przygotowanie:

Wymieszać mąkę kamutową, sól, miód, śmietanę, wodę i wraz z  masłem 

zagnieść na gładkie ciasto. Następnie pozostawić w lodówce na około  

4 godziny, aby odpoczęło. Rozwałkować ciasto na lekko podsypanym mąką 

blacie. Wyciąć krążki i ułożyć je na blaszce, a następnie piec na środkowym 

ruszcie w temperaturze 200 stopni (góra – dół) przez około  10-12 minut. 

Dobrze ostudzić, posmarować rozbełtanym białkiem lub wodą po fasoli  

i udekorować jadalnymi kwiatami (np.  fiołkami, prawoślazem, koniczyną, 

stokrotkami, nagietkami) i jeszcze raz posmarować białkiem. Następnie 

wsunąć ponownie na 2 minuty do wyłączonego, ale ciepłego jeszcze pie-

karnika do podsuszenia.

Składniki: 

→ 250 g drobno zmielonego kamutu

→ 1 szczypta soli, niejodowanej

→ 60 g miodu akacjowego

→ 30 g śmietany słodkiej (do ubijania)

→ 30 g wody

→ 60 g zimnego masła

→ jadalne kwiaty 

→ białko lub woda po fasoli



VIGOR
Składnik No-Go Vigor & Fundacja
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Wszechstronny dla 
Twojej codziennej pielęgnacji

Z RODZIMYM 
KORZENIEM ĹOPIANU ORAZ
DROGOCENNA

‘
 WODA

‘
 RÓZ

.
ANA

‘
 

...i wieloma  
wartościowymi roślinami 

KIEDY NADCHODZI TEN WIELKI DZIEŃ, KAŻDA PANNA 
MŁODA CHCE PROMIENIEĆ. JEDNAK OSTROŻNIE  
Z PRODUKTAMI KOSMETYCZNYMI, TAKIMI JAK SPRAYE 
DO WŁOSÓW LUB KREMY DO SKÓRY, KTÓRE ZAWIERAJĄ 
"FTALANY".

Kiedy panna młoda idzie do ołtarza lub urzędu stanu 
cywilnego, jej życzeniem jest perfekcyjny wygląd – 
lśniące włosy i gładka skóra.
W szczególności produkty kosmetyczne, takie jak toniki 
do twarzy, spraye, żele do włosów, dezodoranty  
w sprayu oraz perfumy mogą zawierać ftalany, któ-
rych zadaniem jest nadanie produktom szczególnie 
miękkiej, elastycznej konsystencji. Fakt, że są one 
również używane do zmiękczania tworzyw sztucz- 
nych, takich jak wykładziny podłogowe, tapety, kable 
i uszczelki, plandeki samochodowe, zasłony pryszni-
cowe, wiele artykułów sportowych, rekreacyjnych itp., 
pozostawia nieprzyjemne uczucie. Powszechnie znana 
nazwa materiału to „miękkie PCV". Znane konwencjo-
nalne opakowania z tworzyw sztucznych dla produktów 
kosmetycznych mogą też zawierać ftalany. W ten sposób 
trafiają do samych kosmetyków, ale też dostają się przez 
skórę do krwioobiegu – zwłaszcza przez produkty, które 
dłuższy czas pozostają na powierzchni skóry, jak np. kre-
my do skóry lub po goleniu. I tak oto mogą długofalowo 
przemycać do organizmu szkodliwe działanie.
W składzie produktu można je rozpoznać po skrótach 
takich jak DEP (ftalan dietylu), DMP (ftalan dimetylu), 
czy też przez zakończenia z "-ftalan".

Ryzyko zdrowotne większe dla kobiet
Badania amerykańskie wykazały, że ftalany mogą 
prowadzić do uszczerbku na zdrowiu zwłaszcza u ko-
biet. Brigham and Women's Hospital na Uniwersytecie 
Harvarda przedstawił badania z udziałem 2 350 uczest-
ników, które wykazały, że kobiety obciążone ftalanami 
przez dłuższy okres czasu mają 60-70% wyższe ryzyko 
zachorowania na cukrzycę. Inne badanie wykazało 
wcześniejszy początek menopauzy i większe ryzyko 
chorób sercowo-naczyniowych oraz osteoporozy.
Dotyczy to również mężczyzn, ponieważ
ftalany wywierają negatywny wpływ na produkcję 
testosteronu, a tym samym na jakość nasienia. 

W ostatnich miesiącach często byliśmy pytani, co będzie 
z CulumNATURA® w przyszłości, gdy jej założyciel 
Willi Luger wycofał  się z aktywnej działalności firmy. 
Wartości, filozofia i zasady stworzone przez Williego  
będą kontynuowane przez założoną fundację 
i są utrwalone w formie pisemnej w tzw. akcie 
założycielskim fundacji.
Produkcja konsekwentnie naturalnych produktów do 
pielęgnacji skóry i włosów dla dobra wszystkich żyjących 
istot oraz środowiska, jak również odpowiedzialność 
przedsiębiorstwa za działanie w sposób zrównoważony 
ekologicznie zostały zabezpieczone na przyszłość.  
W celu zachowania tych wartości i ich treści z gro-
na fachowych szkoleniowców zostały powołane trzy 
strażniczki, które same mają do czynienia z codzienną 
praktyką w salonie.
Nasza filozofia mówi między innymi, że produkty  
CulumNATURA® są dystrybuowane tylko i wyłącznie  

w specjalistycznym zakresie i po wcześniejszym holisty-
cznym szkoleniu. Zapewnia to utrzymanie wysokiej 
jakości, a także przekazywanie know-how naszym klien-
tom. Doradztwo jest ponad wszystkim.
Mimo, że Willi wycofał się z bieżącej działalności,
jest w razie jakichkolwiek pytań do dyspozycji dwóch 
doświadczonych dyrektorów zarządzających Astrid 
Luger i Helene Žugčić, jako doradca i twórca produktów. 
Zarząd dba również wraz z odpowiadającymi za dany 
obszar zespołami, o codzienne zadania wokół  
CulumNATURA®, Akademii CulumNATURA® i ekologicz-
nego pensjonatu Luger.
Fundacja jest zatem bardzo dobrym fundamentem,  
który będzie chronić istniejącą filozofię CulumNATURA®  
a także konsekwentnie nieść ją w przyszłość. 

Zalecenia różnych urzędów promujących zdrowie, 
aby przejść na mniej szkodliwe alternatywy, pozostają  
w dużej mierze bez echa.

Na szczęście istnieją rozwiązania dla rozważnych Par 
Młodych z konsekwentnie NATURAlnej kosmetyki, które 
zapewnią dobrze ułożone włosy i zadbaną skórę.
Produkty stylizacyjne CulumNATURA®, jak firmus 
LAKIER DO WŁOSÓW, stabilis USZTYWNIACZ DO 
WŁOSÓW  lub solidus ŻEL DO WŁOSÓW, nadają włosom 
elastyczność, objętość i połysk. Zawierają one wyłącznie 
naturalne składniki, jak na przykład pokrzywę, skrzyp 
czy nagietek.
Szelak zawarty w firmus LAKIERZE DO WŁOSÓW lub
piwo zawarte w solidus ŻELU DO WŁOSÓW i stabilis 
USZTYWNIACZU DO WŁOSÓW, uelastyczniają włosy  
i jednocześnie nadają im utrwalenie. Dodany bio 
alkohol ma działanie konserwujące – bez szkodliwych 
środków zmiękczających.
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Spojrzenie w przyszlosc
Fundacja zapewnia trwanie CulumNATURA®

Składnik NO-GO: Ftalany
Szkodliwe plastyfikatory

´ ´´

• do skóry i włosów
• poprawia wygląd skóry 
• wspomaga skórę w regeneracji (np. po goleniu)
• działa obkurczająco i łagodzi łuszczenie się skóry

vigor TONIK DO CIAŁA 
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za artykuły oznaczone nazwiskiem. Zastrzega się możliwość wystąpienia 
zmian oraz błędów w druku!  
Ze względu na łatwiejszą czytelność, czasem radzimy sobie bez 
sformułowania uwzględniającego specyfikę płci. Wszystkie treści odnoszą 
się jednak w równym stopniu do kobiet i mężczyzn.

Pielęgnacja skóry i włosów
Moduł ten polecamy jako pierwszy krok do świata  
CulumNATURA®, dodatkowo jest bazą dla wszystkich 
pozostałych modułów. Odkryj razem z nami różnorodność 
możliwości zastosowania produktów NATURAlnych. Po pozy-
tywnym ukończeniu tego modułu będziesz uprawniony do 
pracy w swoim salonie z naszymi produktami do pielęgnacji 
skóry i włosów CulumNATURA® oraz do ich sprzedaży klient-
kom i klientom salonu.  
 
13.05.2023 - 15.05.2023, AUT-2115 Ernstbrunn
25.03.2023 - 27.03.2023, PL 50-527 Wrocław
21.10.2023 - 23.10.2023, PL 50-527 Wrocław
 
Roślinne farby do włosów CulumNATURA®
Szara teoria jest dobra i ważna, ale my kładziemy dużą wagę 
na barwną praktykę. Przy tym wspólnie odkryjemy różno-
rodny asortyment czysto roślinnych farb do włosów – oraz 
sposoby pracy z nimi. Będziesz oczarowany ich działaniem. 
Przekonasz się, że praca z roślinnymi farbami do włosów za-
sadniczo różni się od tej z farbami z syntetycznymi dodatka-
mi. Z tego powodu ukończenie tego modułu jest warunkiem 
by móc pracować z roślinnymi farbami do włosów 
CulumNATURA® satuscolor. 
 
03.06.2023 - 05.06.2023, AUT-2115 Ernstbrunn
29.07.2023 - 31.07.2023, AUT-2115 Ernstbrunn
22.04.2023 - 24.04.2023, PL 50-527 Wrocław
18.11.2023 - 20.11.2023, PL 50-527 Wrocław

Skóra
01.07.2023 - 03.07.2023, AUT-2115 Ernstbrunn

Włosy
24.06.2023 - 26.06.2023, AUT-2115 Ernstbrunn
 
Świadomie(j) żyć 
06.05.2023 - 08.05.2023, AUT-2115 Ernstbrunn

Odżywianie bogate w składniki witalne
17.06.2023 - 19.06.2023, AUT-2115 Ernstbrunn

Masaż głowy
04.03.2023 - 06.03.2023, AUT-2115 Ernstbrunn
29.04.2023 - 01.05.2023, AUT-2115 Ernstbrunn

Trening doradczy
09.09.2023 - 11.09.2023, AUT-2115 Ernstbrunn

Akademia
CulumNATURA®  

MODUŁY DOKSZTAŁCAJĄCE
Farby roślinne do włosów 
CulumNATURA® dla zaawansowanych
Wymogi: pomyślne ukończenie modułu  
szkoleniowego Roślinne farby do włosów  
CulumNATURA® satuscolor i 6 miesięcy praktycznego 
doświadczenia z roślinnymi farbami do włosów  
satuscolor.
10.06.2023 - 12.06.2023, AUT-2115 Ernstbrunn
30.09.2023 - 02.10.2023, AUT-2115 Ernstbrunn

Uważne strzyżenie włosów – wszystkimi zmysłami
20.05.2023 - 22.05.2023, AUT-2115 Ernstbrunn

Zapisy: 
culumnatura.pl

Informacje: 
polska@culumnatura.at
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Wydawca:
CulumNATURA®
Wilhelm Luger GmbH
E-Werkgasse 13, 
2115 Ernstbrunn
Austria
Tel.: +43 664 964 59 12
polska@culumnatura.at

culumnatura.pl

Szkolenia są skierowane do fryzjerek/fryzjerów i kosmety-
czek. Koncepcja szkoleń obejmuje przekazywanie rzetelnej 
wiedzy, ćwiczenia praktyczne i otwiera dostęp do naturalne-
go sposobu pracy i życia. Moduły są autonomiczne i mogą 

być rezerwowane indywidualnie.
Czas trwania każdego modułu: 2 1/2 dnia.
UWAGA: na zielono zaznaczyliśmy moduły, które
oferujemy w języku polskim i na terenie Polski!

Wykształcenie na praktyka skóry i włosów CULUMNATURA®

konsekwentnie

naturalnie szc
ze
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