
Trendy przemijają,
jakość pozostaje!
25 lat CulumNATURA®

Wydanie jubileuszowe
Magazyn o konsekwentnie naturalnej uważności.
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Jako mistrz fryzjerski wiem, jak krótkotrwałe są 
trendy. Kiedy jeszcze codziennie sam pracowałem 
w salonie, co rusz wpadała ta czy inna klientka ze 
zdjęciem w ręku z jakiegoś plotkarskiego maga-
zynu i chciała dokładnie to samo cięcie, bo było 
szczególnie trendy w danym czasie. To nie miało 
znaczenia czy kolor lub fryzura jej pasują - „To 
jest teraz modne!", słyszałem często. Pamiętam 
też bardzo dobrze, kiedy byłem często w dużych 
miastach i w tłumie ludzi na ulicach handlo-
wych mijali mnie przechodnie dokładnie z takimi 
samymi fryzurami. Ale gdzie podziała się różno-
rodność i indywidualność? Dlaczego ludzie ciągle 
podążają za trendem a nie zagłębiają się w swoją 
wyjątkowość?

Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku 
produktów kosmetycznych dla skóry i włosów. 
Reklama i media przewijają trendy przed naszymi 
nosami i sprawiają, że wierzymy w to, co nam 
narzucają. Nie byłem nigdy entuzjastą takiego 
kierunku. 

Już w początkach CulumNATURA® w 1996 roku, 
wiedziałem dokładnie, jeśli zrobię jedną rzecz 
dobrze, to nie będę musiał jej ciągle udoskonalać – 
to się nazywa jakość! A poza tym, tutaj chodzi o coś 
więcej niż tylko o trend: Chodzi o nasze zdrowie, 
o nasze środowisko i nasz zawód! W ten sposób 
powstawały stopniowo nasze produkty i unikalna
koncepcja szkoleń dla fryzjerów NATURAlnych. 

CulumNATURA® pozostaje wierna tej filozofii i to 
już od 25 lat – do tego konsekwentnie, naturalnie 
i szczerze!

Ponieważ trendy przemijają… A jakość pozostaje!

Trendy przemijają…

wraz z zespołem redakcyjnym

Willi Luger
Założyciel & dyrektor zarządzający firmy

Od 1996 roku jesteśmy producentem konsekwentnie naturalnych bio certyfikowa-
nych produktów do skóry i włosów jak również szczerym partnerem fryzjerów 
 NATURAlnych oraz certyfikowanych praktyków skóry i włosów CulumNATURA®. 
Są oni holistycznie kształceni przez Akademię CulumNATURA® w odznaczonym 
przez państwo przedsiębiorstwie z siedzibą w Ernstbrunn (okolice Wiednia). Łączy-
my piękno z naturalnością chroniąc przy tym wszystkie stworzenia i Matkę Ziemię. 
Konsekwentnie. Naturalnie. Szczerze.
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Fryzjerzy 
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CulumNatura® To My
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Wcześnie było dla Williego jasne – „Zostanę 
fryzjerem, tak jak mój tata i moje rodzeństwo!” 
A wszyscy znamy samozaparcie Williego. I tak po 
ukończeniu szkoły podstawowej zaczęła się jego 
nauka w zawodzie fryzjera. 

Już wtedy stało się jasne, że młody Willi odbiera
rzeczy inaczej niż większość – w wieku 14 lat prze-
prowadził się do Niemiec do swojego brata i
 tam ukończył pierwsze dwa lata nauki pracy jako 
fryzjer. Egzamin na czeladnika zdawał już jednak 
w Austrii, ponieważ w przeciwnym razie zawód 
nie zostałaby uznany w jego ojczystym kraju.
Willi chciał czegoś więcej – samo bycie czeladni-
kiem mu nie wystarczało. Wyruszył więc w drogę 
obierając sobie za cele Salzburg, Zillertal i Norym-
bergię. Z nabytą wiedzą i dużą dawką pracowito-
ści, w 1975 r. zdał egzamin mistrzowski.
2 stycznia 1976 roku w młodym wieku 24 lat otwo-
rzył swój pierwszy salon w Ernstbrunn (niedaleko 
Wiednia). Nastąpiły ekscytujące i burzliwe lata 
które płynęły pod znakiem udziału w konkursach 
fryzjerskich, szkolenia praktykantów a następnie 
otwarcia drugiego salonu.
Jednak w ciągu upływu czasu zaczęły w nim nara-
stać różne przemyślenia. Zdecydowanie odpowie-
dzialne za to były przypadki dolegliwości kolegów 
z jego branży, którzy coraz częściej cierpieli z 
powodu chorób skóry i płuc, przez to zmuszeni byli 
do rezygnacji i porzucenia swojego ukochanego 

zawodu. W poszukiwaniu odpowiedzi na tę pro-
blematykę i podstawowej wiedzy na temat składu, 
działania składników kosmetycznych w
produktach fryzjerskich, Willi prawie doszedł do 
granic swojej wytrzymałości próbując dowiedzieć 
się czegoś od swoich ówczesnych dostawców. Jed-
nak nie mogli oni (lub raczej nie chcieli) udzielać 
mu żadnych informacji na ten temat.
Mimo wszystko ciekawskiego fryzjera nie dało się 
tak łatwo zniechęcić. Na szkoleniach, u terapeu-
tów, uzdrowicieli i chemików, chłonął całą wiedzę, 
której szukał. Po krótkim czasie nie mógł już z 
czystym sumieniem doradzać swoim klientom ani 
oferować zabiegów fryzjerskich. Chciał pozbyć się 
wszystkich konwencjonalnych chemicznych pro-
duktów ze swego salonu. Pomimo intensywnych, 
dwuletnich poszukiwań nie udało mu się znaleźć 

Jak to się wszystko zaczęło…
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odpowiedniego dostawcy konsekwentnych kosme-
tyków NATURAlnych, który spełniałby jego wysokie 
wymagania. W ten sposób Willi, wykorzystując 
swoją szeroką i dogłębną wiedzę, zdecydował się 
opracować i wytworzyć dla swoich dwóch salonów 
konsekwentnie NATURAlne produkty. 

Narodziła się marka CulumNATURA®
Po kilku niepowodzeniach i siedmioletnim finan-
sowym zaciskaniu pasa, w końcu jego wytrwałość 
i konsekwencja w rozwoju produktów zaczęła przy-
nosić owoce. Praca z nowo opracowanymi natural-
nymi produktami w salonie zadziałała wspaniale. 
Wieść ta rozeszła się wśród zainteresowanych 
kolegów z branży, którzy pytali o naturalne pro-
dukty Lugera. Od początku było dla Williego jasne 
– jego NATURAlne produkty mogły być nabyte 
tylko po gruntownym przeszkoleniu. Spostrzeżenia 
Williego w ekologicznie zrównoważonych kontek-
stach, medycyna alternatywna, jej całe 
zaplecze oraz związane z tym poznanie skutków 
stosowania składników chemicznych w produk-
tach kosmetycznych wstrząsnęły nim i skłoniły go 

do całkowitego zwrócenia się ku konsekwentnej 
kosmetyce NATURAlnej. W ten sposób po 27 latach 
pracy jako fryzjer postanowił zrezygnować ze 
swoich salonów. Ze względu na rosnące zapotrze-
bowanie na jego produkty, Willi Luger w 1996 roku 
założył markę CulumNATURA®. Wizja kosmetyki 
NATURAlnej według własnych, wysokiej jakości 
standardów stała się rzeczywistością. Równolegle 
do tego, z dużej puli wiedzy na temat natural-
nej i zrównoważonej pielęgnacji skóry i włosów 
powstała pierwsza seria szkoleń.

HistoriaHistoria

1952
Narodziny 
Williego Lugera

1970
Egzamin czeladniczy 
w Grazu / Austria

1975
Egzamin mistrzowski 
Williego

1976
Otwarcie 1.- go salonu 
w Ernstbrunn

1996
Oficjalne wprowadzenie marki 
CulumNATURA® na rynek wsród
kolegów fryzjerów

1997
Rozpoczęcie sprzedaży 
w Niemczech a w 1999
w Szwajcarii

2001
Opracowanie myjki 
fryzjerskiej CulumNATURA®

2002
zaprojektowana przez Williego 
szczotka CulumNATURA® wcho-
dzi na rynek

2008
Przeniesienie siedziby firmy do aktualnej 
lokalizacji w Ernstbrunn (okolice Wiednia) 
w Parku Przyrodniczym Leiser Berge 

2010
Rozpoczęcie sprzedaży w Polsce.
Kooperacja ze szkołą zawodową w 
Hollabrunn w dziedzinie wellnes & zdrowie

Otwarcie centrum szkoleniowego 
i ekologicznego pensjonatu Luger.

CulumNATURA® jest na drodze 
socjokracji. Wspaniała przygoda. Jestem 

wdzięczny za to, że mogę Wam towarzyszyć 
i czuję się bardzo dobrze wśród Was. Żyjecie 
tym, o czym głosicie i przed tym chylę czoła!

Christian Rüther
Doradca ds. socjokracji 
& trener komunikacji



Redesign produktów 
Kiedy pierwsze produkty zostały wprowadzone na 
rynek w 1996 roku, były napełniane, zgodnie z ideą
 ekologii, do szklanych butelek z porcelanowym 
korkiem – w Austrii nawet do zwrotu na zasadzie 
kaucji. Jednak wkrótce okazało się, że produkcja 
szkła, (pusty) transport i zalecane czyszczenie che-
miczne nie mają wiele wspólnego z ochroną zaso-
bów i ochroną środowiska.
Obecne butelki w kształcie kostki zostały wykre-
owane przez samego Williego. O ile nam wiadomo, 
ten kształt nie był wcześniej dostępny na rynku. 
Zalety tej nietypowej formy są jasne jak słońce – są 
lekkie, oszczędzają miejsce przy transporcie i prze-
chowywaniu. Ponadto, materiał ten nadaje się do 
recyklingu.
Obecny indywidualny wzór kwiatów na
na każdym opakowaniu symbolizuje połączenie z 
naturą i pokazuje rośliny, które są zawarte w produk-
cie. Każda poszczególna roślina jest
specjalnie ręcznie rysowana dla 
CulumNATURA® przez
rosyjską artystkę.

Ewolucja logo
Powstanie logo zawdzięczamy rzuconemu na 
ścianie i odrysowanemu cieniowi profilu Williego. 
Początkowo jeszcze szare i czarne, następnie zielone 
a dla Akademii CulumNATURA® wypełnione 
pomarańczowym kolorem.

Ewolucja magazynu
Od pomysłu na stworzenie magazynu do czasu 
pierwszej gotowej do druku wersji z powodów 
finansowych trwało 5 lat. Pierwsze wydanie 
ówczesnego „CulumNATURA® Info” ukazało się w 
2002 roku w 4000-nym nakładzie. Tak mogli być 
osiągnięci wszyscy austriaccy fryzjerzy. Z upływem 
czasu nakład zwiększył się do 200.000 pomnożony 
przez 4-krotne wydania w roku. 

Od samego początku podstawową ideą własnego 
magazynu był transfer wiedzy i edukacja. Już 
tutaj widać, że CulumNATURA® podąża szczególną 

drogą. Stylowe zdjęcia fryzur i pochwały marke-
tingowo-techniczne produktów schodzą na dalszy 
plan. Zamiast tego koncentruje się na krytycznej 
analizie składników i naświetlanie różnych strate-
gii sprzedaży w branży kosmetycznej i fryzjerskiej. 

Szata graficzna magazynu była na przestrzeni lat 
aktualizowana i modernizowana, a nazwa była 
kilkakrotnie zmieniana. Od dwóch lat nasz maga-
zyn nosi nazwę atento – co oznacza „uważność".

1996

2009

HistoriaHistoria
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2004

2007

2011
Produkty otrzymują 
certyfikat Austria Bio 

2012
Wprowadzenie satuscolor ROŚLINNEJ FARBY 
DO WŁOSÓW & sporządzenie 1.-go bilansu 
Ekonomii wspólnego dobra

2013
Astrid Luger zostaje
zastępcą dyrektora
zarządzającego

2016
Jubileusz 20-lecia
Ogłoszenie 1.Międzynarodowego
Dnia Fryzjerów NATURAlnych 

2017
Otrzymanie odznaczenia 
„Promocja zdrowia w 
miejscu pracy”

2018
Otrzymanie odznaczenia Austriac-
kiego Godła Państwowego & 
otwarcie Akademii CulumNATURA®

2019
Certyfikacja Akademii CulumNATURA®  
w Polsce & wprowadzenie
socjokracji

2020
Certyfikacja Akademii 
CulumNATURA® przez 
TÜV Nord według ISO29990

2011

2021

2017

 2020 – 2022
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Wszystko co dobre, spotkało mnie 
podczas pracy w tak wspaniałej firmie, pracy, 

którą mogę realizować z młodzieżą Zespołu Szkół 
Zawodowych nr 5 we Wrocławiu. Dzięki Wam, wzboga-

cam swój warsztat pracy, doświadczam nowych, zdrowych 
rozwiązań dla moich klientów i samej siebie. Jestem 

szczęśliwa, że jestem w Waszym zespole i dziękuję z całego 
serca za życzliwość, uśmiech, wsparcie.

Życzę kolejnych 25 lat… i jeszcze dłużej, powodzenia w 
realizacji tak ważnych, dobrych działań na rzecz zdrowia, 

piękna, dobrego samopoczucia wszystkich klientów 
CulumNATURA® oraz wszystkiego co najlepsze.

Iwona Leńczowska 
Szkoleniowiec  CulumNATURA®

w Polsce
Opiekun salonu NATURAlnego 

w ZSZ nr 5

Marka CulumNATURA®

Czy znasz całą prawdę 
o opakowaniach?

Blog: culumnatura.pl



Ukryte
piękno 
Ludzkie piękno i dążenie do niego zawsze miało 
wysoką wartość w społeczeństwie. Pragnienie 
atrakcyjności nie jest wymysłem współczesno-
ści, lecz już od starożytnych czasów ma ogromne 
znaczenie. Co dokładnie jest postrzegane jako 
szczególnie piękne, zmienia się sukcesywnie na 
przestrzeni czasu, a kulturowe różnice odgrywają 
tu istotną rolę. Szał na piękno jaki obserwujemy 
przez kilka ostatnich lat, staje się coraz bardziej 
ekstremalny. Media i sieci społecznościowe 
narzucają ideał piękna, co stawia wiele osób pod 
ogromną presją. Coraz więcej ludzi dąży do osią-
gnięcia „idealnego wyglądu", są gotowi optycznie 
dostosować się i „zoptymalizować" swój wygląd 
tak, aby odpowiadał temu ideałowi.
Naszym zdaniem, jest to bardzo wątpliwy i nie-
bezpieczny kierunek rozwoju. Za grubą warstwą 
makijażu, sztucznych rzęs i paznokci, przedłużo-
nych włosów, operacji plastycznych, wielu ukrywa 
swoje naturalne piękno. Tendencja, przez którą 
indywidualność i naturalność idą coraz bardziej w 
zapomnienie. Jest to godne pożałowania. Czym w 
ogóle jest piękno? Doskonałą twarzą? Nieskazitel-
nym ciałem?
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Ukryte piękno 

wesprze Cię w wydobyciu oraz 
pokazaniu Twojego indywidualnego 
i naturalnego piękna. 

 
Tip

TWÓJ FRYZJER NATURALNY/TWOJA 
FRYZJERKA NATURALNA
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Naszym zdaniem:
Szczęśliwi ludzie są piękni.
Każda istota ludzka nosi w sobie naturalne piękno
i może również wydobyć je na zewnątrz. Pozy-
tywna charyzma i nastawienie, przyjazny uśmiech 
mają w ogromnym stopniu wpływ na innych 
ludzi. Szczęście, zadowolenie i radość z życia to już 
połowa sukcesu, jeśli chodzi o promienny wygląd. 

Styl życia i pielęgnacja mają działanie wspoma-
gające
Styl życia wpływa na nasz wygląd zewnętrzny
i dobre samopoczucie. Zrównoważone, bogate 
w substancje witalne odżywianie, dużo ruchu i 
wystarczające dostarczanie płynów są przy tym 
ważnymi czynnikami. Mają one oddziaływanie na 
to, jak pięknie wyglądają zadbana skóra i włosy.
Dzięki odżywianiu zaopatrujemy komórki skóry 
w ważne substancje, które są im potrzebne do 
odnowy: witaminy, minerały i woda.
W połączeniu z konsekwentnie stosowaną natu-
ralną pielęgnacją, to gwarancja pięknej, jędrnej, a 
przede wszystkim zdrowej skóry. Wspaniałe wspar-
cie oferuje tu sanare KREM BAZOWY. Utrzymuje 
skórę elastyczną, miękką, nawilża i chroni ją przed 
wpływami środowiska. Wystarczająca ilość snu 
również zapewnia ożywiony i świeży wygląd.
Zdrowe i lśniące włosy są naturalną ozdobą czło-

Ukryte piękno 

wieka i znakiem atrakcyjności. Każdy może mieć 
piękne włosy! 
Oprócz odżywiania należy pamiętać o dobrej oraz 
naturalnej pielęgnacji włosów. Godny polecenia 
jest delikatny szampon do włosów, taki jak np.
corpus DO MYCIA SKÓRY I WŁOSÓW, który deli-
katnie i dokładnie oczyszcza włosy a przy tym 
odbudowuje ich siłę. velare BALSAM PROTEINOWY 
nadaje włosom dodatkowo połysku i witalności.
Możesz podkreślić swoje naturalne piękno pasują-
cym do Ciebie kolorem włosów.
CulumNATURA® satuscolor FARBY ROŚLINNE DO 
WŁOSÓW odżywiają a także wzmacniają struk-
turę włosów i oferują wspaniałą paletę kolorów. 
Wszystkie farby można ze sobą mieszać co umożli-
wia nieograniczoną indywidualną kolorystykę. 

gugler* i CulumNATURA®
łączy nie tylko wieloletni pionierski 

duch, ale również wspólna misja: służyć 
wspólnemu dobru i w ten sposób uczynić nasz świat tro-
chę lepszym. Poprzez konsekwentną ekologizację produk-
tów CulumNATURA® zrewolucjonizowała całą branżę – i 
udowodniła tym samym, że ekonomia i ekologia mogą 
zostać wspaniale połączone, jeśli się tylko chce. Dziękuję 

za to wieloletnie obustronne wsparcie.

Ernst Gugler
Założyciel i dyrektor zarządzający

drukarni Gugler*
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Paleta produktów

Paleta produktówProdukty według Zasady Modułowej

Indywidualnie & unikalnie 
Produkty według zasady modułowej
Od 1996 roku CulumNATURA® oferuje konsekwent-
nie naturalne kosmetyki do pielęgnacji skóry 
i włosów z korzyścią dla ludzi i środowiska i stawia 
przy tym na przejrzysty asortyment produktów 
w systemie modułowym.
Wszystkie produkty można ze sobą mieszać. 
Za sprawą kilku kosmetyków CulumNATURA®
można dostosować całkowicie indywidualną 
pielęgnację do każdego rodzaju skóry oraz wło-
sów, a tym samym oszczędzić sobie niezliczonych 
rodzajów i kategorii produktów dla wszystkich 
możliwych typów włosów oraz skóry. W ten sposób 
spełniamy powszechne życzenie minimalizmu 
i redukcji a jednocześnie potrzebę indywidualno-
ści. Lista składników jest również mocno zawę-
żona, zgodnie z mottem: tyle, ile jest konieczne i 
tak mało jak to tylko możliwe. Oczywiście wyłącz-
nie z konsekwentnie naturalnych składników. 

Z naszymi czysto naturalnymi ETERYCZYNYMI 
MIESZANKAMI OLEJKÓW sublimare można szcze-
gólnie efektywnie wyjść naprzeciw indywidual-
nym warunkom oraz potrzebom skóry i włosów. 
Kilka kropli tych cennych olejków uszlachetni 
każdy produkt CulumNATURA®. Obok mieszanek 
z sublimare, są możliwe inne niezliczone kompo-
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Ta seria CulumNATURA® składa się z konsekwent-
nie naturalnych roślinnych komponentów, oferuje 
wysoką siłę pokrycia jak i pełną blasku paletę 
kolorów z idealnie dobranymi do siebie farbami. 
Dzięki temu, że wszystkie farby są ze sobą mie-
szalne – umożliwia nieograniczoną różnorodność 
niuansów kolorystycznych.

zycje najróżniejszych produktów CulumNATURA®. 
Na przykład umor SPRAY NAWILŻAJĄCY Z ALOESEM 
zwiększa zawartość nawilżenia w Twojej pielę-
gnacji skóry i włosów a dodatek cutem OLEJKU DO 
PIELĘGNACJI CIAŁA zapewnia szczególnie uczucie 
aksamitnej skóry. 

CulumNATURA® pokrywa całe zapotrzebowanie na asortyment materiałów fryzjerskich – 
oferuje też dużo więcej:

Ta seria CulumNATURA® odpowiada za delikatne 
i gruntowne oczyszczanie włosów i skóry a także 
zawiera najłagodniejsze tensydy jakie istnieją. 
Oferuje nawet produkt bez tensydów.

Ta seria CulumNATURA® wspaniale nadaje się dla 
każdego typu skóry i włosów, zapewnia zdrową, 
promienną  skórę jak również błyszczące, pełne 
życia oraz aksamitności włosy – z siłą NATURY. 

Ta seria CulumNATURA® jest dowodem na to, że 
także produkty z wyłącznie naturalnych składni-
ków mogą dostarczyć włosom mocnego utrwale-
nia i pełnej objętości.

PIELEGNACJA 

OCZYSZCZANIE

STYLIZACJA

FARBY 
ROSLINNE DO 

WLOSÓW 

MIESZANKI 
OLEJKÓW 

ETERYCZNYCH
-

Sprawia mi ogromną 
przyjemność gotowanie dla CulumNATURA® – 

i to już od 15 lat. Jako doradca zdrowia 
GGB żyje zgodnie z wartościami Dr M.O. Brukera 

i wprowadzam do przedsiębiorstwa pełnowartościowo 
wegańskie oraz organiczne produkty. W związku z tym, 
że  CulumNATURA® opiera się na tym samym podejściu 

żywieniowym i przekazuje tą wiedzę w szkoleniu „ Odży-
wianie bogate w składniki witalne”, bardzo docenia mój 

catering.

Gerlinde Mahr
Ekologiczny catering 

pełnowartościowy



Ponieważ 
Twoja edukacja 
będzie przynosiła 
owoce. 

Kosmetyka NATURAlna działa inaczej niż ta kon-
wencjonalna. Dlatego też kompetentne doradz-
two dla klientów, zwłaszcza w fazie przejściowej, 
jest niezmiernie ważne. Dogłębna wiedza na 
temat skóry i włosów, jak również o zastosowa-
niu i działaniu produktów jest niezbędna, aby 
móc pracować jako fryzjer NATURAlny  z naszymi 
konsekwentnie NATURAlnymi produktami. Z tego 
powodu od 1996 roku produkty CulumNATURA® 
są dostępne dla fryzjerów NATURAlnych wyłącz-
nie po kompleksowym przeszkoleniu, i tak po 
dzień dzisiejszy.

25 lat temu fryzjerzy NATURAlni byli osobiście 
szkoleni w swoich salonach przez założyciela firmy
Williego Luger. Już wtedy w centrum uwagi znaj-
dowały się przekazywanie specjalistycznej wiedzy 
oraz wzmocnienie świadomości na rzecz holistycz-
nego, zrównoważonego sposobu pracy i życia. Ze 
względu na stale rosnące zainteresowanie tą alter-
natywną i jedyną w swoim rodzaju koncepcją, 
szkolenia w salonie rozwijały się szybko i wkrótce 
powstał ośrodek szkoleniowy „Balans – Instytut 
zarządzania ciałem”. Zakres modułów szkolenio-
wych stawał się coraz bardziej rozbudowany do 
tego stopnia, że oprócz Williego Lugera, najlepiej 
przeszkoleni fachowi szkoleniowcy teoretyczni i 
praktyczni dołączyli do kadry wykładowców. W ten 
sposób rozwinęło się centrum szkoleniowe, które 
od 2019 przybrało postać  Akademii CulumNA-
TURA®.
Jest to centrum kompetencji dla fryzjerów
NATURAlnych, w którym fryzjerzy podczas różnych  
modułów zostają wykształconymi certyfikowa-
nymi praktykami skóry i włosów CulumNATURA®.  

Ta filozofia oraz cel przekazywania sprawdzonej 
wiedzy pozostały niezmienione do dziś. Jakość 
szkolenia jest dla nas nadrzędna. W małych gru-
pach uczestnicy są szkoleni przez fachowców w 
teorii i praktyce w ciągu 2 ½ dni. Absolwenci otrzy-
mują profesjonalnie i holistyczne wykształcenie, 
co jest czymś więcej niż tylko dodatkową kwalifi-
kacją – odzwierciedla całościową postawę wobec 
życia a także oferuje zupełnie nowe perspektywy 
zawodowe.
 
Szczególnie ważne jest dla nas ciągłe doskonalenie 
się oraz utrzymanie jakości szkoleń na wysokim 
poziomie. Z tego powodu naszą Akademię pod-
daliśmy dwukrotnej kontroli: przez firmę Dekra 
w Polsce i TÜV Nord w Austrii. W konsekwencji 
w 2019 i  2020 roku pomyślnie przeszliśmy certy-
fikacje zgodnie ze standardami SUS 2.0 oraz ISO 
29990. To daje Ci wielką ogromną korzyść: Możesz 
złożyć wniosek w swoim regionie o dofinasowania 
na Twoje wykształcenie.
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Na start polecamy 
moduł Pielęgnacja 
skóry i włosów lub Farby 
roślinne. Dostarczą one 
bazowej wiedzy dla 
pozostałych.

Twoje wykształcenie na 
praktyka skóry i włosów 

 CulumNATURA® 

Odżywianie 
bogate w 

składniki witalne
Obudzenie 

i pielęgnowanie 
w sobie ducha 

życia

Masaż głowy 
Magiczna 
moc dłoni

 Skóra 
Zwierciadło 

duszy

Włosy  
Co nam  

zdradzają

Świadomie(j) żyć 
Zdrowo i witalnie  

w salonie 
i w domu

Moduł 
certyfikujący 

Trening doradczy

Holistyczne  
kompetencje

Moduł startowy 
Pielęgnacja skóry 

i włosów
 

Lekkość i dobre
samopoczucie 

z NATURAlnymi 
kosmetykami

Moduł startowy
CulumNATURA® 

Farby roślinne do 
włosów

Od indywidualnego 
do naturalnego 

wyglądu

Certyfikowany   
praktyk skóry 

i włosów 
CulumNATURA®

Moduły dokształcające 
Kolejność tych modułów możesz 

wybrać dowolnie

Fit Up 
dla praktyków 
skóry i włosów 

CulumNATURA®

CulumNATURA® 
Farby roślinne 
do włosów dla 

zaawansowanych

Fryzjerzy NATURAlni 
strzygą inaczej

Certyfikowana przez TÜV 
Nord według ISO 29990.

Ponieważ wiedza staje się większa 
gdy się nią – od 1996 – dzieli. 

Certyfikowana przez Dekra
według SUS 2.0   
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Akademia CulumNATURA®Akademia CulumNATURA®

25 LAT CZYNIENIA DOBRA,
PRZEKAZYWANIA WIEDZY, UŚWIADAMIANIA –  

JAK NATURA JEST MĄDRA I WIELKA
Składam Państwu Astrid i Wilhelmowi Luger oraz całemu 
zespołowi CulumNATURA®, gratulacje, podziękowania za 
współpracę pomiędzy naszymi szkołami, życzę trwania w 
dobrym, radości, zdrowia, pomyślności – na każdy dzień 

działalności Akademii CulumNATURA®.

Wiesław Filipiak
Dyrektor Zespołu Szkół 

Zawodowych nr 5 we Wrocławiu



Chroni Cię przed upałem, chłodem, oferuje Twoim 
oczom, uszom jak i nosowi ochronę przed potem i 
kurzem – Twój włos. Każdy człowiek posiada śred-
nio 25.000 włosów na ciele. Ile z nich dodatkowo 
znajduje się na twoje głowie, jest zależne od 
naturalnego koloru włosów. Jesteś blondynką / 
typem nordyckim, masz około 140.000 włosów na 
głowie. Charakteryzuje Cię brunatna czupryna, 
wtedy możesz liczyć się ze 100.000 a jeśli promie-
niejesz czerwoną grzywką i piegami, liczba ta 
mieści się w około 90.000.

Każdy włos na głowie rośnie codziennie pomiędzy 
0,3 a 0,5 mm. Jeśli policzysz wszystkie razem, daje 
to sumę wzrostu 50 m dziennie! Po tygodniu byłby 
to obwód  boiska sportowego. 
Następna szczególna cecha to nadzwyczajna 
wytrzymałość na rozrywanie. Pojedynczy zdrowy 
naturalny włos może unieść ciężar 90g. Z tego 
wynika średnie, teoretyczne obciążenie Twoich 
włosów na głowie wynoszące 99 ton! Oprócz 
swojej pierwotnej funkcji ochronnej, włosy zawsze 
były uważane za najpiękniejszą biżuterię czło-
wieka. Cesarzowe i królowe używały swoich buj-
nych włosów, aby zademonstrować swoją godność 
i siłę. Inni ukrywają je z religijnych powodów pod 
turbanem lub chustą.

Ogolone głowy żołnierzy jak i u więźniów symboli-
zują ich służalczość. 
Bez względu na fryzurę czy cięcie jakie nosisz, 
żadne dwa włosy nie są takie same – podobnie jak 
twój odcisk palca. Ich struktura może się na nowo 
zmieniać pod wpływem faktorów zewnętrznych i 
wewnętrznych, dlatego też indywidualna i dopaso-
wana pielęgnacja odgrywa ważną rolę. 

Oprócz zrównoważonej diety oraz stosowania
wyłącznie czysto naturalnych produktów, 
codzienne szczotkowanie szczotką CulumNATURA® 
z NATURAlnym włosiem jest sposobem na 
ekologiczną pielęgnację włosów i skóry głowy.
Płaszcz hydro lipidowy (kwaśny płaszcz ochronny)
składa się z łoju i potu. Dzięki regularnemu szczot-
kowaniu są one równomiernie rozprowadzane na 
całą długość włosa. Tam pielęgnują włos i utrzy-
mują go naturalnie elastycznym i miękkim.
Zalecane 100 pociągnięć szczotką dziennie dodat-
kowo pobudzają krążenie krwi. Zapewnia to 
dostarczanie składników odżywczych do korzenia 
włosa. Jednocześnie pozostałości produktów i 
kurz są usuwane. Z tej wiedzy korzystały już nasze 
prababcie.

Włos 

1  https://www.zentrum-der-gesundheit.de/sonnencreme-ia.html, 21.2.2019 
(w j. niem.)
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Skóra

SkóraWłos 

Oczy nazywane są zwierciadłem naszej duszy.
Ale jest jeszcze jeden organ do którego odnosi 
się niniejsze powiedzenie.Gdy jesteśmy smutni, 
zmęczeni lub zdenerwowani, nasza skóra również 
odzwierciedla te uczucia. Wszystko, czego dostar-
czamy naszemu organizmowi (wewnętrznie 
i zewnętrznie), ma wpływ na nasz metabolizm 
oraz wpływa na wygląd skóry. Pieczenie, swędze-
nie i napięcie mogą  być przejawami negatywnych 
emocji, niedożywienia lub bodźców zewnętrznych 
– takich jak ubranie, kontakt ze zwierzętami, 
deficyt ruchu lub syntetyczne składniki.

Jako osłona ochronna obejmuje u dorosłych
około 1,5 do 2 m2 w zależności od wielkości ciała. 
Składa się ona z  trzech warstw, a jej kolor różni się 
w zależności od osoby do osoby. Wspomaga meta-
bolizm naszego ciała i jest ważną częścią systemu 
immunologicznego.

Jeśli chcesz chronić ten wspaniały organ, powinie-
neś unikać intensywnego promieniowania UV 
i zwracać uwagę na odpowiednią pielęgnację 
przed i po opalaniu. 

Czy wiesz, że od czasu wprowadzenia kremów 
przeciwsłonecznych z chemicznie - syntetycz-
nymi filtrami, wzrósł na całym świecie wskaźnik 
zachorowań na raka skóry? 1 Jeśli chcesz zrobić 
coś dobrego dla swojego największego organu i 
wspierać go w jego naturalnej funkcji, to po prostu 
sięgnij po konsekwentnie naturalne produkty do 
skóry!
Do codziennej pielęgnacji wspaniale nadaje się 
sanare BALSAM DO SKÓRY I WŁOSÓW. Pozwala on 
utrzymać skórę elastyczną i gładką, gospodarka 
nawilżenia jest zrównoważona, a funkcja skóry
i wartość pH skóry są wspierane w naturalny 
sposób. 

Co cenię w CulumNATURA®,  to 
fakt , że produkty są naturalnie czyste  a zarazem 
skuteczne. Jasno zadeklarowane, uczciwe i konse-

kwentne. Jest to ogromny krok w kierunku bardziej 
zrównoważonej pracy fryzjera. Dla mnie  Culum-

NATURA® oznacza, że zawód fryzjera może być 
wykonywany wreszcie w zdrowy, naturalny sposób. 

Na  szczęście dla nas, również w Szwajcarii.

Sarah Lindt
Haarbutik Rapperswil BE/Szwajcaria
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Listy składników produktów kosmetycznych są 
zazwyczaj bardzo skomplikowane i często trudne 
do rozszyfrowania. Mimo to opłaca się je wziąć 
pod lupę. Wiele produktów zawiera składniki, 
które sprawiają, że Twoja skóra i włosy chwilowo 
wyglądają promiennie. Jednak przy bliższej ana-
lizie i dłuższym stosowaniu okazuje się, że nie są 
one dobre dla Ciebie i Twojego środowiska.

Kto chce być po bezpiecznej stronie, sięga po 
NATURAlne kosmetyki i oszczędza sobie żmud-
nego przesiewania składników – to myśl wielu 
osób. Samo to rzadko wystarcza, ponieważ pojęcie 
„kosmetyk NATURAlny" nie jest jednoznacznie zde-
finiowany prawnie. Pomimo wszystko mogą być 
stosowane substancje, których sposób działania 
jest wątpliwy. 

Przykładem tego jest gliceryna. Ze względu na 
swoje właściwości nawilżające, stosowana jest w 
kosmetykach, a po niektórych skóra na pierwszy 
rzut oka wydaje się gładsza. W wysokim stęże-
niu i przy częstym stosowaniu występuje efekt 
odwrotny do zamierzonego działania: gliceryna 
uszczelnia pory, odbiera wilgoć z powierzchni 
skóry i zapobiega wchłanianiu innych ważnych 
składników odżywczych.
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CulumNATURA® rezygnuje z takich składników jak
gliceryna i dodatku szkodliwych substancji.
Używamy tylko to co najlepsze z Natury dla skóry 
i włosów. Przy wyborze surowców, jakość ma naj-
wyższy priorytet. Na drugim miejscu znajduje się 
faktor regionalności. Cena surowców odgrywa tutaj 
podrzędną rolę.

Tam, gdzie to możliwe, sięgamy po certyfikowane 
surowce organiczne, dlatego większość naszych 
produktów to certyfikowane kosmetyki zgodnie 
z wytycznymi dla produktów ekologicznych. Pod-
czas corocznych inspekcji bio przestrzeganie tych 
wytycznych jest bardzo dokładnie kontrolowane.

Dla kilku produktów, takich jak satuscolor FARB 
ROŚLINNYCH DO WŁOSÓW,  trudno jest pozyskać 
źródła regionalnych surowców.  Większość z tych 
roślin rośnie wyłącznie w innych strefach klimatycz-
nych. Zwracamy tu szczególną uwagę na warunki 
produkcji i dostawy, aby człowieka a także  
Naturę obciążać jak najmniej, jak to tylko jest 
możliwe.
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Kamienie węgielne naszej filozofii 

FilozofiaSkładniki No-Go

Za filozofią CulumNATURA® kryje się znacznie wię-
cej niż „tylko" konsekwentnie naturalne składniki 
i holistyczna edukacja. My dostosowujemy naszą 
strategię i cały kierunek działania zgodnie z zasa-
dami ekologii, etyki, zrównoważonego rozwoju i 
staramy się, aby we wszystkich dziedzinach nasz 
ślad ekologiczny był tak mały jak to tylko możliwe. 
Poza zrównoważonym rozwojem i ochroną śro-
dowiska to także godność i sprawiedliwość wobec 
wszystkich żyjących istot są bardzo bliskie naszym 
sercom. Od W 2012 roku jesteśmy członkiem GWÖ. 
Ekonomia wspólnego dobra jest alternatywą dla 
konwencjonalnej gospodarki rynkowej. Zamiast 
korzyści finansowych, wartości takie jak godność 
ludzka, społeczna sprawiedliwość, przejrzystość, 
solidarność i ekologiczny zrównoważony rozwój 
stoją na pierwszym planie. Wartości które pokry-
wają się w 100% z naszymi i które nami kierują. 
Podobnie socjokracyjna kultura przedsiębiorstwa 
należy do codziennego życia zespołu CulumNA-

TURA®. Daje to wszystkim koleżankom i kolegom 
możliwość być aktywnie zaangażowanym w dzia-
łalność firmy, wyrażanie swoich opinii, pomysłów, 
sugestii, rozwiązywanie nieporozumień i uczestni-
czyć w podejmowanie decyzji. 
Ponieważ dobre samopoczucie oraz zdrowie 
całego teamu z CulumNATURA® ma bardzo wysoki 
priorytet, w 2020 roku już po raz drugi zostało 
nam przyznane odznaczenie „Promocja zdrowia 
w miejscu pracy". Liczne przedsięwzięcia  takie jak 
motywujące wykłady, szkolenia na tematy zdro-
wotne, bezpłatny dostęp dla wszystkich współ-
pracowników do świeżych owoców i wiele więcej. 
Odznaczenie, z którego jesteśmy szczególnie 
dumni, to Austriackie Godło. Ten zaszczyt przysłu-
guje tylko tym przedsiębiorstwom, które przyczy-
niły się wyjątkowymi zasługami dla austriackiej 
gospodarki.

Zrównoważony rozwój w CulumNATURA®
→ Świadomie unikamy nadmiernego opakowa-

nia w naszych produktach do pielęgnacji skóry 

i włosów.

→ Wszystkie odpady kartonowe są przetwarzane 

(cięte) we własnym zakładzie recyklingu i następ-

nie służą jako materiał wypełniający paczki w dzia-

le wysyłkowym. W ten sposób zmniejszamy ilość 

produkowanych przez nas odpadów i oszczędzamy 

poprzez minimalizowanie dodatkowych surowców 

na materiały wypełniające.

→ Nasze całkowite zużycie energii elektrycznej

pokrywamy z własnego systemu fotowoltaicznego.

→ Dla naszych materiałów reklamowych i druków 

używamy papieru przyjaznego dla środowiska jak 

również szczególnie zrównoważone procesy druko-

wania (PEFC, papier z trawy, Cradle to Cradle)

→ Współpracujemy głównie z firmami, które są 

także członkami GWÖ  (Ekonomii wspólnego dobra) 

lub charakteryzują się zrównoważonym zarządza-

niem oraz ekologicznym myśleniem i działaniem.

→ Stawiamy na ekologiczne wyposażenie naszych 

biur w siedzibie firmy w Ernstbrunn i zrównoważo-

ne materiały biurowe.

 
Tip

POMOCNIK PRZY ZAKUPIE
Nasz „Pomocnik przy zakupie” ułatwia 
zakup produktów kosmetycznych i jest 
przewodnikiem przez dżunglę składników.

Do pobrania: culumnatura.pl

Potykanie się o składniki 
Odnajdź się w dżungli komponentów 
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Przyszłość  

Spojrzenie w przyszłość 

CN: Willi, nie jest tajemnicą, że już od dłuższego 
czasu wycofujesz się z życia codziennego firmy 
CulumNATURA®. Co oznacza to dla przyszłości 
przedsiębiorstwa?
Tak, to prawda, dalej będę się usuwał z aktywnej 
roli dyrektora zarządzającego. Oczywiście w dal-
szym ciągu jestem do dyspozycji w razie jakichkol-
wiek pytań. Aby filozofia CulumNATURA®  również 
w przyszłości gdy mnie zabraknie (śmiech) została 
zachowana, jesteśmy właśnie w trakcie zakładania 
fundacji. Często zadaje mi się pytanie czy nie chce 
po  prostu sprzedać CulumNATURA® i tym samym 
zarobić. Odpowiadam na to, że ja też mogę jeść 
tylko jedną łyżką. Nasza filozofia  mówi między 
innymi, że nasze produkty są dostępne wyłącznie u 
fachowego personelu, i to tylko wtedy,  gdy przej-
dzie on gruntowne szkolenie. Dzięki temu pozo-
staje gwarancja utrzymania wysokiej jakości oraz 
przekazania fachowej wiedzy dla Klientów.  Doradz-
two to w tym przypadku alfa i omega.

CN: Czyli pozostaje wszystko po staremu? Po co w 
takim razie potrzebna jest fundacja?
Pozostajemy wierni naszym Klientom, to mówi 
samo za siebie. Firma stale się rozwija. Abyśmy 
mogli wraz z żoną wcześniej czy później wycofać 
się z zarządzania firmą, dlatego znajdujemy się 
teraz w ostrożnym i profesjonalnie prowadzonym 
procesie wzmocnienia socjokracji w naszej firmie. 
Wracając do pytania dotyczącego fundacji: celem 
tej instytucji jest, aby dzieło mojego życia z wszyst-
kimi jego wartościami zostało zachowane i prowa-
dzone dalej. Mamy na przykład wybranych spośród 
szkoleniowców opiekunów, którzy mają za zadanie 
zachować pieczę nad filozofią CulumNATURA®.

CN: Wspomniałeś o socjokracji. Co to dokładnie 
jest?
Socjokracja to model organizacyjny służący do ste-
rowania i podejmowania decyzji w procesach, 
współdecydowanie na równych prawach, współod-
powiedzialność a także indywidualne i organiza-

cyjne wspieranie
kompetencji samodzielnego uczenia się. Już teraz 
w zespołach odbywa się dużo rozmów, dopaso-
wywanie i widzimy, że działa to wspaniale. W 
przypadku CulumNATURA® jest bardzo płaska 
hierarchia i tak już pozostanie. Poza tym jesteśmy 
bilansowanym członkiem GWÖ (Ekonomii wspól-
nego dobra). Jak sama nazwa wskazuje, dobro 
wspólne jest naszym priorytetem. 

CN: Jak się czujesz z tym, że dzieło Twojego życia 
przekazujesz w inne ręce?  
Czuję się dobrze (śmiech). Chcę, żeby tak było
i powoli schodzę z tego stanowiska. Kroki, które 
podejmujemy, aby to osiągnąć, to po prostu 
socjokracja, zakładanie fundacji, opiekunowie filo-
zofii – wszystko to działa bardzo dobrze 
i cieszę się z tego. Mamy wspaniały zespół i na 
każdym z nich mogę polegać. Ponieważ moim 
konikiem jest rozwój produktów, zwłaszcza w 
dziedzinie roślinnych farb do włosów, w przyszłości 
często będzie można mnie spotkać w laboratorium. 
Więc mogę nadal żyć moją kreatywnością i w tym 
samym czasie pracować dla firmy.

CN: Co zamierzasz zrobić z Twoim nowo zdobytym 
czasem wolnym?
Myślę, że to będzie płynne przejście. 
Mam tak wiele hobby, że zawsze jestem zajęty.
Na przykład, lubię wędrować po okolicy i dużo 
czasu spędzam w ogrodzie. Jak wiele osób wie, 
lubię podróżować po świecie poza utartymi szla-
kami. A tam... jest kilka miejsc na naszej planecie, 
które wciąż są w moim planie podróży. Zobaczmy, 
co przyniesie przyszłość.

WYWIAD Z WILLI LUGEREM

Trendy przemijają,
jakość pozostaje!



Pielęgnacja skóry i włosów
Moduł ten polecamy jako pierwszy krok do świata Culum-
NATURA®, dodatkowo jest bazą dla wszystkich pozostałych 
modułów. Odkryj razem z nami różnorodność możliwości 
zastosowania produktów NATURAlnych. Po pozytywnym 
ukończeniu tego modułu będziesz uprawniony do pracy w 
swoim salonie z naszymi produktami do pielęgnacji skóry 
i włosów CulumNATURA® oraz otrzymasz wyłączność na 
ich dystrybucję.  

20.11.2021 - 22.11.2021, AUT-2115 Ernstbrunn
12.02.2022 - 14.02.2022, AUT-2115 Ernstbrunn
16.10.2021 – 18.10.2021, 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. 
Ponadto przekonasz się, że praca z roślinnymi farbami do 
włosów zasadniczo różni się od tej z farbami z syntetyczny-
mi dodatkami. Z tego powodu ukończenie tego modułu jest 
warunkiem by móc pracować z roślinnymi farbami 
do włosów CulumNATURA® satuscolor. 

23.10.2021 - 25.10.2021, AUT-2115 Ernstbrunn
08.01.2022 - 10.01.2022, AUT-2115 Ernstbrunn
19.02.2022 - 21.02.2022, AUT-2115 Ernstbrunn
13.11.2021 – 15.11.2021, PL 50-527 Wrocław

Skóra
06.11.2021 - 08.11.2021, AUT-2115 Ernstbrunn
05.02.2022 - 07.02.2022, AUT-2115 Ernstbrunn

Włosy
16.10.2021 - 18.10.2021, AUT-2115 Ernstbrunn
29.01.2022 - 31.01.2022, AUT-2115 Ernstbrunn

Świadomie(j) żyć
11.09.2021 - 13.09.2021, AUT-2115 Ernstbrunn

Odżywianie bogate w składniki witalne
02.10.2021 - 04.10.2021, AUT-2115 Ernstbrunn

Masaż głowy
09.10.2021 - 11.10.2021, AUT-2115 Ernstbrunn

Trening doradczy
13.11.2021 - 15.11.2021, AUT-2115 Ernstbrunn

Akademia
CulumNATURA®  

MODUŁY DOKSZTAŁCAJĄCE
Farby roślinne do włosów 
CulumNATURA® dla zaawansowanych
Wymogi: pomyślne ukończenie modułu szkolenio-
wego Roślinne farby do włosów CulumNATURA®
satuscolor i 6 miesięcy praktycznego doświadczenia 
z roślinnymi farbami do włosów satuscolor.
07.08.2021 – 09.08.2021, A-2115 Ernstbrunn

Fryzjerzy naturalni strzygą inaczej
13.11.2021 – 15.11.2021, D-78112 St. Georgen

Zapisy: 
culumnatura.pl

Informacje: 
polska@culumnatura.at
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Wilhelm Luger GmbH nie ponosi żadnej odpowiedzialności za artykuły 
oznaczone nazwiskiem. Ze względu na łatwiejszą czytelność, czasami 
radzimy sobie bez sformułowania uwzględniającego specyfikę płci. 
Wszystkie oznaczenia odnoszą się  jednak w równym stopniu do 
kobiet i mężczyzn. Zastrzega się możliwość wystąpienia zmian oraz 
błędów w druku!

Stopka redakcyjna
CulumNATURA®
Wilhelm Luger GmbH
E-Werkgasse 13, A-2115 Ernstbrunn
Tel.: +43 664 964 59 12
polska@culumnatura.at
Nakład:  45.000 egz.

culumnatura.pl
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Wykształcenie na praktyka skóry i włosów CULUM-

NATURA®

Szkolenia są skierowane do fryzjerów i kosmetyczek. Koncep-
cja szkoleń  obejmuje przekazywanie rzetelnej wiedzy, ćwi-
czenia praktyczne i otwiera dostęp do naturalnego 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!


