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Magazyn o konsekwentnie naturalnej uważności.
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Międzynarodowy Dzień
Fryzjerstwa NATURAlnego 
9 października 

Kąpiel leśna 
Odprężenie & wzmocnienie 
systemu odpornościowego 

Fryzjerzy NATURAlni
Powołanie z historią 



Willi Luger
Założyciel & dyrektor zarządzający fi rmy

Nadzwyczajne czasy są za zarówno za jaki przed
nami. Słowa naszego szkoleniowca, Moniki 
Banzirsch, kiedy żegnała się z ostatnimi uczestni-
kami szkolenia w Ernstbrunn przed ogłoszeniem 
Lock-Down: „To co dobre, zostaje”, dodały niezwykle 
dużo otuchy. Jakże trafnie słowa te opisują ów-
czesną sytuację, bo kiedy odłożymy na bok nasze 
obawy i troski, nadzieja i dobro zwyciężają.  
Ta szczególna sytuacja pokazała jednak również, 
jak ważne jest posiadanie dobrych, rzetelnych part-
nerów. Od samego początku było dla nas jasne, że 
chcemy utrzymywać stały kontakt z naszymi Klien-
tami. Pozytywne myśli, bezpieczeństwo 
i konsekwentna � lozo� a poprzez osobiste rozmo-
wy, newslettery i media społecznościowe zapew-
niły naszym fryzjerom NATURAlnym stabilność w 
tych trudnych czasach. Byliśmy obsypywani docie-
rającym do nas ogromem wdzięcznych przesłań, 
które nieraz nawet wzruszały nas do łez. Za to ja i 
cały zespół CulumNATURA® mówimy: DZIĘKUJĘ!
Potwierdza to, że z naszą � lozo� ą jesteśmy na 
właściwej drodze. Ponieważ nie oferujemy sklepu 

internetowego ani bezpośredniej sprzedaży klien-
tom końcowym, nasi fryzjerzy NATURAlni mogli w 
tym czasie kontynuować sprzedaż naszych produk-
tów do pielęgnacji skóry i włosów swoim klientom 
(poprzez sprzedaż wysyłkową lub do odbioru). 
Mimo zamkniętego salonu udało im się w ten 
sposób uzyskać tak ważne przychody. Niestety, w 
sektorze fryzjerstwa konwencjonalnego nie było to 
możliwe. Zbyt łatwo produkty są dostępne również 
w supermarketach lub online. Mamy nadzieję, że 
ten niezwykły czas przyniesie zmianę w myśleniu – 
branży fryzjerskiej, gospodarki dla środowiska i dla 
lepszej przyszłości. Ponieważ… 
to, co dobre, zostaje!

Od 1996 roku jesteśmy producentem konsekwentnie naturalnych bio-certyfi kowa-
nych produktów do skóry i włosów jak również szczerym partnerem dla fryzjerów 
NATURAlnych oraz certyfi kowanych specjalistów w zakresie naturalnej pielęgnacji 
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.

To, co dobre, zostaje!
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Często jesteśmy pytani: „Kim jest właściwie fryzjer 
NATURAlny i jaka jest różnica w stosunku do „nor-
malnych” fryzjerów?” Na to pytanie, przynajmniej 
z prawnego punktu widzenia, nie ma jednoznacz-
nej odpowiedzi. Termin „fryzjer NATURAlny” nie 
jest zdefi niowany w prawie.

Ale jedno jest dla nas bardzo jasne: fryzjerzy 
NATURAlni postrzegają swoją pracę jako powoła-
nie. To coś więcej niż mycie, strzyżenie i stylizacja 
włosów z użyciem tzw. produktów NATURAlnych. 
Fryzjerzy NATURAlni realizują holistyczne podej-
ście do życia, poświęcają czas swoim klientom i 
oferują im profesjonalne i staranne doradztwo 
dotyczące skóry i włosów. Ich uwaga skupia się 
przy tym na ochronie ludzi i naszej Ziemi. Znajduje 
to odzwierciedlenie w stosowaniu produktów do 
pielęgnacji skóry i włosów CulumNATURA®, a także 
wzmacniających i ożywiających roślinnych farb 
do włosów. Działają one bez ryzyka i bez obcią-
żenia dla ludzi, zwierząt i środowiska. Produkty 
CulumNATURA® są bio- certyfi kowane, a wszystkie 
składniki oprócz międzynarodowego oznaczenia 
INCI, są opisane również w języku niemieckim i 
polskim. W ten sposób oferujemy pełną przejrzy-
stość dla naszych klientów, ponieważ „tylko to, co 

Świętujmy razem – 9 października 
jest Międzynarodowym Dniem 
Fryzjerstwa NATURAlnego

jest na etykiecie, jest w środku!” Tutaj mogą nam z 
czystym sumieniem zaufać wszyscy nasi fryzjerzy 
NATURAlni i ich klienci. Zawsze stajemy po stronie 
naszych fryzjerów NATURAlnych jako niezawodny 
partner. Nasze produkty są ekskluzywnie dostęp-
ne w salonach NATURAlnych i w równej cenie dla 
wszystkich, dlatego nie prowadzimy sklepu inter-
netowego. Razem wzmacniamy zawód fryzjera i 
nadajemy mu status, na jaki zasługuje!

9 października uczcijmy 
wszystkich fryzjerów NATURA-

lnych tego świata, którzy 
całkiem świadomie wybrali 
konsekwentnie naturalną 

i uczciwą drogę.

Wszystkie informacje doty-
czące naszego wykształcenia 
na specjalistę w zakresie na-
turalnej pielęgnacji skóry i 

włosów CulumNATURA®
znajdziesz na str. 12.

Akademia
CulumNATURA®
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Przerwa w pracy wielu salonów w tym roku przy-
pomina nam, że fryzjerzy – dawni balwierze –
w późnym średniowieczu musieli też już raz za-
mknąć swoje łaźnie. Jakby historia zatoczyła koło. 
W tamtym czasie to rzemiosło obejmowało rów-
nież zadania, które obecnie wykonywane są przez 
lekarzy – a więc był to istotny zawód w zakresie 
pielęgnacji ciała i zdrowia. Dla tej grupy zawodo-
wej nie było studiów (jak dla lekarzy), ale również 

oni mieli solidne wykształcenie, które wymagało 
sześciu lat nauki i wędrówki oraz egzaminu jako 
zakończenia edukacji.

Branża ta w historii (ok. XV wieku) z powodu wy-
buchu wielu chorób i fałszywych założeń higienicz-
nych została wystawiona na próbę 
i doprowadzona na skraj egzystencji. W rezultacie 
arystokraci zakładali w swoich domach własne 
łaźnie, a inne klasy społeczne wykorzystywały rzeki 
i jeziora jako dzikie kąpieliska.

Ale zachowane łaźnie zawsze pozostawały czymś 
wyjątkowym i zawsze były popularne. Nowe zabie-
gi takie jak suche masaże, częściowe mycie twarzy, 
rąk i stóp oraz stosowanie pudru i zapachu znala-
zły swoje stałe miejsce w codzienności kąpielisk. 
Balwierze zajmowali się również złamaniami kości, 

Fryzjerzy NATURAlni 

Sześć lat 
wędrówki & nauki

POWOŁANIE Z HISTORIĄ
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ranami, wrzodami i problemami z zębami. Ponad-
to oferowali oni swoim klientom także stawianie 
baniek i upuszczanie krwi – cechy, które do dziś 
powinny nadawać tej profesji należny prestiż.

Niestety, mozolne, trwające kilka lat szkolenia 
mające na celu zdobycie solidnej wiedzy specja-
listycznej nie zostały w ciągu ostatnich pięciuset 
lat docenione – ale od niedawna zauważalna jest 
pozytywna zmiana w wizerunku fryzjerów. Wiosna 
2020 roku zrodziła refl eksje w wielu dziedzinach 
życia i zmieniła uznanie dla wielu zawodów – w 
tym także dla branży fryzjerskiej. Oczekiwanie i 
radość na pierwszą wizytę u fryzjera po Lockdown, 
zarówno u wielu lojalnych klientów, jak i u samych 
fryzjerów NATURAlnych sięgnęły zenitu. Nareszcie 

znów iskierka normalności, szansa na osobistą po-
radę popartą solidną wiedzą i możliwość pielęgno-
wania osobistego kontaktu.

Fryzjerzy zawsze byli kimś więcej niż tylko strzy-
gącymi włosy: są również słuchaczami i staranny-
mi doradcami. Towarzyszą swoim klientom przy 
specjalnych okazjach i zawsze mają otwarte uszy 
na ich życzenia. W naszej Akademii CulumNATU-
RA® wyróżnionego państwowo przedsiębiorstwa 
fryzjerzy NATURAlni uczą się rozróżniać pomiędzy 
działaniem składników syntetycznych i natural-
nych oraz konsekwentnie integrować holistyczne 
doradztwo w swojej codziennej pracy – w ten 
sposób profi tują również klienci, zgodnie z naszą 
fi lozofi ą: „Ponieważ wiedza staje się czymś więcej, 
gdy się nią dzielimy". Wdzięczność i lojalność na-
szych klientów potwierdza, że jesteśmy razem na 
dobrej drodze.

Od zawsze więcej niż 
tylko strzygący włosy.

radość na pierwszą wizytę u fryzjera po Lockdown, 
zarówno u wielu lojalnych klientów, jak i u samych 
fryzjerów NATURAlnych sięgnęły zenitu. Nareszcie 

FrYzjerzY NATURAlNi – PowoŁaNie z HistoriĄFrYzjerzY NATURAlNi – PowoŁaNie z HistoriĄ

Źródła: 
G-Geschichte, 2/2008 – In der Badstube | Elmar M. Lorey: Der Beruf des Baders
Emil Wachter: Auszug aus   “100 Jahre Landkreis Schwabach”
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która przedostaje się do naszych wód, gdzie w 
konsekwencji zatruwa ryby i inne żywe stworzenia. 
Świat roślin również cierpi z powodu obciążenia 
triklosanem, co odbija się na jakości naszej żywno-
ści.

Wiele osób w zawodach związanych z sektorem 
zdrowia ma zawodowe problemy ze skórą, zwią-
zane z częstą dezynfekcją, którą niszczą jej kwaśny 
płaszcz ochronny. Jeśli w czasie chłodnej pory 
wzrasta potrzeba mocniejszej ochrony, rozważ 
konsekwencje dla Ciebie i naszego środowiska!
Kupując produkty opatrzone etykietami, takimi 
jak „dezynfekujący" lub „antybakteryjny", pomyśl o 
swojej skórze, ponieważ po użyciu takich środków 
będzie ona podrażniona.

Świadomość krytycznych składników, które wcho-
dzą w kontakt z Twoim ciałem, dotyczy również 
triklosanu. Można go znaleźć w pastach do zębów, 
detergentach i środkach dezynfekujących. Ma dzia-
łanie antybakteryjne i antyzapachowe i może być 
zawarty tylko w produktach, które są spłukiwane 
po użyciu – pierwszy powód, aby omijać szerokim 
łukiem ten składnik chemiczny.

Triklosan może mieć negatywny wpływ na Twój 
organizm, jak również na nasze środowisko. Może 
wytwarzać substancje rakotwórcze, zaburzać 
gospodarkę hormonalną i rozwijać odporność na 
antybiotyki. Co najgorsze, naukowcy wykryli ten 
składnik w osoczu krwi i mleku matki. 

Triklosan dostaje się do naszego środowiska 
również poprzez ścieki. Oczyszczalnie nie są w 
stanie całkowicie unieszkodliwić tej substancji, 

Składnik NO-GO 
triklosan

Źródła: 
https://www.codecheck.info/news/Triclosan-Weshalb-man-das-Desinfektionsmittel-meiden-sollte-139156 (12.5.2020, 11:00) 
https://utopia.de/ratgeber/triclosan-in-zahnpasta-und-deos-deshalb-solltest-du-den-stoff -meiden/ (2.6.2020, 10:45)

Te symbole zagrożeń można znaleźć w karcie charakterystyki 
produktu triklosan, ale nie na produktach kosmetycznych, 

ponieważ według przepisów nie muszą widnieć na etykiecie.

Zagrożenie dla 
środowiska i wód  

Drażniący dla 
skóry i oczu

SkŁadNiki No-Go 
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Z zamkniętymi oczami i otwartym umysłem 
świadomie eksplorować okolice i zanurzyć się lesie. 
Wykorzystaj wszystkie swoje zmysły, aby wchłonąć 
uzdrawiające siły lasu!

Co to jest kąpiel leśna?
W rzeczy samej idea kąpieli leśnych pochodzi 
z Japonii.  „Shinrin-yoku" – w języku polskim 
„kąpiel leśna" (zanurzenie się w leśnej atmosferze) 
– to nazwa naturalnej metody leczenia. Oznacza to 
spacerowanie po lesie i chłonięcie go wszystkimi 
zmysłami, co jest już uznaną metodą zdrowotną w 
wielu krajach. Tak zwane "terpeny" – są to orga-
niczne związki wydzielane przez drzewa – mają 
pozytywny wpływ na organizm ludzki, zwłaszcza 
na układ nerwowy, psychikę i układ odpornościo-
wy. Stężenie terpenów jest szczególnie wysokie 
latem oraz we mgle i deszczu.

Dlaczego kąpiele leśne?
 O uzdrawiającej mocy lasu wie każdy, kto kiedy-
kolwiek rozkoszował się jego magiczną atmosferą, 
siłą starych drzew i delikatnym wiatrem przemy-
kającym pomiędzy gałęziami. Kąpiel leśna jest 
rodzajem medytacji lub terapii walki ze stresem. 
Udowodniono, że wzmacnia ona nasz system od-
pornościowy poprzez tworzenie komórek obron-
nych, łagodzi stres, zmniejsza ryzyko wypalenia, 
a nawet obniża ciśnienia krwi i tętna. Spacer po 
lesie ma również pozytywny wpływ na zaburzenia 
nerwowe i może przyczynić się do zapobiegania 
rakowi i cukrzycy. W przypadku problemów z oddy-
chaniem i chorób płuc zaleca się również wizytę w 
lesie.

Jak działa kąpiel leśna? 
Kąpiel leśna to trening uważności. Możesz uczyć 
się wyłączać swoje myśli (dotyczy to również Two-
jego smartphona) i skupić się na tym, co tu 
i teraz. Skup się na wszystkich swoich zmysłach 
i skoncentruj się na oddechu.

Kąpiel leśna

Źródło: Wskazówki japońskiego lekarza leśnego Qing Li: http://www. hphpcentral. com/article/forest-bath

   
5 wskazówek od 
japońskiego lekarza 
medycyny leśnej Qing Li 

Lecznicza moc kąpieli leśnej została 
potwierdzona przez lekarza Qing Li. 
Udowodnił, że las ma wpływ na ludzki or-
ganizm w zmniejszeniu stresu i obniżeniu 
ciśnienia krwi. Jednodniowy pobyt w lesie 
zmniejszył zawartość adrenaliny we krwi 
o 30% u mężczyzn i 50% u kobiet.

→ Znajdź w lesie miejsce, w którym   
 będziesz czuł się komfortowo. 
 Możesz podziwiać okolicę lub   
 przeczytać książkę. 

→ Kąpiel leśna nie powinien być
 uciążliwa. Jeśli mimo wszystko 
 czujesz się zmęczony, zrób sobie   
 przerwę na odpoczynek. 

→ Wystarczy jednodniowa wycieczka 
 do pobliskiego lasu, aby zniwelować
 stres.

→ Weź ze sobą wystarczająco dużo do   
 picia. 

→ Kąpiel leśna powinna być
 przyjemnością – wybierz czas i 
 miejsce najlepsze dla Ciebie. 

Lektura!

KĄpiel LeŚNaSkŁadNiki No-Go 
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To, co dobre, zostaje
MONIKA BANZIRSCH
SZKOLENIOWIEC MODUŁÓW PIELĘGNACJA SKÓRY I WŁOSÓW & 
FARBY ROŚLINNE DO WŁOSÓW CulumNATURA®

tów. To daje radość i satysfakcję, np. stosowanie 
sublimare olejków eterycznych, o których niewiele 
wcześniej wiedziałam.

Każdy pozytywny Feedback jest podwójną na-
grodą. Moi klienci ciągle mi mówią, jak bardzo to 
doceniają, gdy ktoś poświęca im czas na wyjaśnia-
nie i doradzanie oraz w przyjemnej atmosferze 
dba o nich troskliwie i z serdecznością. To piękny 
zawód. Praca z ludźmi i nad ludźmi napełnia mnie 
radością. Oni mi ufają, a ja daję 
z siebie co tylko najlepsze. 

Praca z produktami syntetycznymi jest od dawna 
niezgodna z moim sumieniem. Dzięki CulumNA-
TURA® nie musi. Wiem, że to co robię, ma sens. Każ-
dego dnia jestem wynagradzana za swoją pracę i w 
efekcie otrzymuję coraz więcej: pochwał, uznania 
i satysfakcji od moich klientów i oczywiście zwraca-
ją się włożone przeze mnie inwestycje. 
Zbieram to, co sieję.  
Za każdym razem mogę być lepsza, bo doskonałość 
nie ma granic. Moi klienci czują to, są lojalni wobec 
mnie i polecają mnie podobnie myślącym ludziom.
Dzięki CulumNATURA® mogę stanąć po stronie 
zdrowia, piękna i dobra. Bardzo to sobie cenię, 
ponieważ TO, CO DOBRE, ZOSTAJE!

Monika Banzirsch

Od 13 lat jestem fryzjerką NATURAlną, a obecnie 
również specjalistą w zakresie naturalnej pie-
lęgnacji skóry i włosów CulumNATURA®. Każdy 
dzień jest i był darem. To po prostu dobre uczucie 
pracować całkowicie bez syntetycznych środków. 
Dlaczego? Układ odpornościowy mój i moich klien-
tów nie jest obciążony, a ścieki z mojego salonu 
nie zanieczyszczają przyrody. Z tych powodów 
odwiedza mnie coraz więcej klientów, którzy myślą 
i czują to samo. Chcą oni naturalnych produktów 
i doceniają moje indywidualne rady i zabiegi. 
Przekonałam się, że moi klienci lubią autentyczną 
fryzjerkę. Z jednej strony obejmuje to moje pro-
dukty, wyposażenie salonu i odzież, a z drugiej 
strony liczy się przede wszystkim to, kim jestem i 
jak żyję.

Życie to nauka! Aby nie pozostać w miejscu, kon-
tynuuję swoją edukację, co zapewnia mi swoimi 
szkoleniami między innymi CulumNATURA®. Dzię-
ki prostej zasadzie modułowej uczę się odpowia-
dać na indywidualne życzenia i potrzeby klien-
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Akademia  
CulumNATURA® –
na co mogą liczyć 
nasi partnerzy?
ANNA MOSER, MARKETING POLSKA

CulumNATURA® od początku aktywnie wspiera 
branżę fryzjerską. Czy to przez gwarantowanie 
tych samych cen, wyłączność na sprzedaż pro-
duktów dla salonów, czy wreszcie stypendia dla 
cierpiących na choroby zawodowe fryzjerów. Na 
rynku polskim udało się nawet pójść krok dalej.

Akademia CulumNATURA® uzyskała w ubiegłym 
roku certyfikat, poświadczający wysoką jakość 
usług szkoleniowych. Certyfikat SUS 2.0. Certyfikat 
jest uznawany przez polskie urzędy przyznające 
dofinansowania na szkolenia i założenie nowej 
działalności. W tym roku przeszliśmy pomyślnie 
kontrolę i certyfikat został zachowany. Tym samym 
Akademia CulumNATURA® została przez polską 
stronę oficjalnie uznana za ośrodek kształcenia. 
W następnym roku będzie miał miejsce ostateczny 
audyt decydujący o bezterminowym przyznaniu 
certyfikatu.

Nasze usługi szkoleniowe zostały wpisane do Bazy 
usług rozwojowych należącej do Polskiej Agen-
cji Rozwoju Przedsiębiorczości. Zainteresowani 
szkoleniami mogą ubiegać się o dofinansowanie 
(nawet do 90%) zarówno z projektów Unii Europej-
skiej jak i krajowych programów.

Bardzo prężnie rozwija się współpraca Akademii 
z Zespołem Szkół Zawodowych nr 5 we Wrocławiu. 
Nie tylko wykształciliśmy trzech nauczycieli zawo-
du, ale uczniowie mają już możliwość pracy z na-
szymi produktami w ramach dodatkowych zajęć. 
A już w przyszłym roku zostanie stworzony w szko-
le odrębny kierunek fryzjerstwa NATURAlnego.

Oto nasz 
Team. 

Już na studiach wiedziałam, że będę się 
specjalizowała w takich tematach jak 
marketing i reklama. Towarzyszenie kre-
atywnym procesom oraz obcowanie z 
różnymi osobowościami fascynują mnie 
do dzisiaj. Doświadczanie, jak od począt-
ku mały pomysł zamienia się w konkretny 
produkt, udane wydarzenie lub atrakcyjny 
magazyn, to niezwykle fascynujący proces. 
W CulumNATURA® mogę udowodnić swoją 
pasję do organizowania i obsługi projektów 
i wydarzeń każdego dnia. Spontaniczność, 
elastyczność i kreatywność są często wyma-
gane, aby dostosować się do zmieniających 
się sytuacji. 

Dużą i ważną częścią mojej pracy są relacje z 
prasą i w tym kontekście komunikacja. Jako 
punkt kontaktowy dla naszych partnerów 
prasowych, jak również dla zewnętrznych 
organizacji i instytucji, jestem zawsze w 
żywej wymianie informacji, aby przekazać 
wartości i filozofię naszej firmy i dalej je 
realizować.

Helene
KOMUNIKACJA & PROJEKTY

CulumNA – To, co dobre, zostaje
Akademia CulumNATURA® w polsce
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→ Twój cały układ krążenia zostanie pobudzony 
 i ukrwienie Twojej skóry otrzyma wsparcie 

→ stworzona z włókien przyjaznych dla   
 środowiska i z certyfikatem GOTS

→ do masażu na mokro i na sucho

Rękawica do masażu składa się w 70% z lnu, 30% 
bawełny i < 1% kauczuku naturalnego, który jest 
pozyskiwany z żywicy drzewa akacjowego. Dzięki 
temu produkt ten jest wolny od mikro plastiku.

Zanieczyszczenie środowiska, stres i galopujące 
tempo życia codziennego szczególnie obciążają 
skórę. Dlatego delikatna i efektywna pielęgnacja 
jest nieodzowna, aby emanować pięknym wyglą-
dem.

Rękawica do masażu CulumNATURA® oczyszcza 
głęboko pory. Dzięki temu martwy naskórek 
i zanieczyszczenia skóry są skutecznie usuwane. 
Twoja skóra przez uwolnione pory może lepiej 
oddychać i promienieć świeżym, zaróżowionym 
kolorytem.  

Poświęć czas na tę piękną chwilę pod prysznicem, 
w wannie lub w saunie. Rozkoszuj się masażem 
wykonywanym okrężnymi ruchami w górę w 
kierunku serca. Rozpocznij masaż ciała od swoich 
stóp, następnie masuj nogi, ręce, korpus i na końcu 
plecy.

Delikatna i natu-
ralna pielęgnacja
Z RĘKAWICĄ DO MASAŻU CulumNATURA®
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stosowaniu zewnętrznym śluz lniany, ma również 
działanie łagodzące i przeciwzapalne, dlatego 
może być stosowany w postaci okładu do miej-
scowego leczenia stanów zapalnych skóry. Siemię 
lniane jest szczególnie chętnie wykorzystywane do 
przetwarzania na olej lniany. Olej ten jest niezwy-
kle wysokiej jakości olejem jadalnym, ponieważ 
zawiera bardzo dużą ilość nienasyconych kwasów 
tłuszczowych.

Nasiona lnu o orzechowym posmaku są znane 
i popularne jako składnik musli i wypieków. Jed-
nak małe, brązowe ziarna mogą o wiele więcej niż 
tylko dobrze smakować. Roślina ta jest uważana za 
leczniczą, a jest równocześnie jedną  z najstarszych 
roślin uprawnych na świecie. Siemię lniane było 
uprawiane od czasów starożytnych i w średniowie-
czu jako roślina pożyteczna, a wiele pozytywnych, 
a nawet prozdrowotnych właściwości przypisuje 
się jej do dziś. Nasiona, zwłaszcza w łupinach, 
zawierają, dużą ilość śluzu i błonnika. Mają one 
działanie trawienne i regulujące, a także ochronne 
na błonę śluzową przewodu pokarmowego. Przy 

Superfood – nasiona lnu

Wzmocnij swój układ 
immunologiczny
PRZEPIS ASTRID LUGER

Źródła: 
https://www.apotheken-umschau.de/heilpfl anzen/leinsamen  (w j. niem.) | https://pl.wikipedia.org/wiki/Siemię_lniane
https://www.kraeuter-buch.de/kraeuter/Lein.html (w j. niem.)

Zawarte w 
roślinnych farbach 

do włosów 
satuscolor 

Prosty przepis, który możesz przygotować zarówno 
latem jak i zimą.

Potrzebujesz:

→ 50 g imbiru

→ 50 g miodu 

→ 1  cytrynę 

→ 1 łyżkę oleju lnianego

Przygotowanie:
Pokrój imbir ze skórką na kawałki i wrzuć z mio-
dem, dobrze umytą i pokrojoną cytryną oraz 100 
ml wody do blendera. Wymieszane składniki wlej 
do butelki o pojemności 500 ml i dopełnij ją wodą. 
W ten sposób uzyskasz koncentrat, którego okres 
trwałości wynosi około 2 tygodni. 

W razie potrzeby zmieszaj 4 cl koncentratu (kie-
liszek) w szklance wody, kefi ru lub soku, co latem 
jest napojem orzeźwiającym, zaś zimą ze względu 
na działanie imbiru pomaga rozgrzać organizm. 
Wzbogać swój napój łyżką stołową oleju lniane-
go i skorzystaj z pozytywnego wpływu na swoje 
zdrowie.

Zwracaj uwagę na to, 
aby używać składników 

w jakości bio!

CulumNATURA® rĘkawica do masaŻu
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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 otrzymasz wyłączność 
na ich dystrybucję. 
14.11.2020 - 16.11.2020, 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 syntetycz-
nymi dodatkami. Z tego powodu ukończenie tego modułu 
jest warunkiem by móc pracować z roślinnymi farbami do 
włosów CULUMNATURA® satuscolor.
24.10.2020 - 26.10.2020, AUT-2115 Ernstbrunn
07.11.2020 - 09.11.2020, PL 50-527 Wrocław

Skóra
07.11.2020 -09.11..2020, A-2115 Ernstbrunn

Włosy
17.10.2020 - 19.10.2020, AUT-2115 Ernstbrunn

Świadomie(j) żyć
12.09.2020 - 14.09.2020, AUT-2115 Ernstbrunn

Odżywianie bogate w składniki witalne
Każdy z nas o tym wie – ale wielu uważa, że jest to zbyt 
uciążliwe, aby zintegrować zdrowe odżywianie z codzien-
nym życiem. Zmierzymy się z uprzedzeniami, przybliżymy 
podstawy zdrowego odżywiania i pokażemy, co NATURA 
ma dla Ciebie do zaoferowania.
03.10.2020 - 05.10.2020, PL 58-562 Zachełmie*
03.10.2020 - 05.10.2020, AUT-2115 Ernstbrunn

Masaż głowy
23.05.2020 - 25.05.2020, AUT-2115 Ernstbrunn
11.07.2020 - 13.07.2020, AUT-2115 Ernstbrunn
10.10.2020 - 12.10.2020, AUT-2115 Ernstbrunn

Trening doradczy
19.09.2020 - 21.09.2020, AUT-2115 Ernstbrunn

* UWAGA: to szkolenie oferujemy w języku niemieckim 
z tłumaczeniem na język polski. 

Akademia
CulumNATURA® 
Wykształcenie na specjalistów w zakresie natural-
nej pielęgnacji skóry i włosów CULUMNATURA®

Szkolenia są skierowane do fryzjerów i kosmetyczek. Koncep-

cja szkolenia 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!

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.
01.08.2020-03.08.2020, PL 50-527 Wrocław
05.12.2020 - 07.12.2020, A-2115 Ernstbrunn

Zapisy: 
culumnatura.pl

Informacje: 
polska@culumnatura.at

Luger GmbH nie ponosi żadnej odpo-
wiedzialności za artkuły oznaczone 
nazwiskiem. Ze względu na łatwiejszą 
czytelność, czasami radzimy sobie bez 
sformułowania uwzględniającgo specy-
fi kę płci. Wszystkie oznaczenia odnoszą 
się  jednak w równym stopniu do kobiet 
i mężczyzn. 

Stopka redakcyjna
CulumNATURA® dla skÓry i włosÓw
Wilhelm Luger GmbH
E-Werkgasse 13, A-2115 Ernstbrunn
Tel.: +43 664 964 59 12
polska@culumnatura.at
Nakład: 42.000 egezmpl.

culumnatura.pl
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