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Magazyn o konsekwentnie naturalnej uważności.
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Podaruj mi 
trochę słońca
Helmuth Santler
Wszystko zależy od ilości

Bilans Ekonomii 
Wspólnego Dobra
Dla dobrego życia nas wszystkich

Jeszcze bardziej informacyjna:
Nasza nowa strona internetowa



Willi Luger
Założyciel & dyrektor zarządzający firmy
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Jestem pewien, że już to czytałeś: „Światło słonecz-
ne jest szkodliwe dla skóry”. Mówi się, że promie-
niowanie UV jest tego główną przyczyną. Zawsze 
zastanawiałem się, jak to możliwe, że ludzkość 
w ogóle przetrwała? Jeżeli słońce jest tak samo 
szkodliwe, jak jego reputacja, człowiek i zwierzę 
powinny dawno wyginąć. Jeszcze kilkadziesiąt lat 
temu ludzie nie przebywali w pokojach bez światła 
słonecznego przez prawie 24 godziny na dobę. 
Dr Bruker pisze nawet w swojej książce „Porady 
medyczne z holistycznego punktu widzenia”: 
„Ostrzeżenie przed promieniowaniem słonecz-
nym, ponieważ powodowałoby ono raka, opiera 
się na naukowej błędnej interpretacji obserwacji 
w przypadku czerniaka” oraz „Co więcej, stałe 
ostrzeżenie przed słońcem z powodu tego, że 
powoduje ono raka skóry, nie jest uzasadnione. Nie 
jest on częstszy w krajach południowych o więk-
szym nasłonecznieniu niż w krajach północnych. 
A poza tym, nie jest on częstszy na odsłoniętych 
obszarach skóry niż na zakrytych. Opalanie się na 
słońcu zwiększa odporność człowieka, więc jest to 
raczej profilaktyka nowotworowa niż zagrożenie”. 
Więc słońce jest dla nas konieczne do życia. Dzięki 
niemu nasz organizm może produkować witaminę 

D, która jest niezbędna dla dobrego systemu odpor-
nościowego. Dlatego ważne jest, aby nie zaklejać 
skóry dużą ilością filtrów przeciwsłonecznych. 
Ponadto konwencjonalne kremy do opalania często 
zawierają wiele (naszym zdaniem) wątpliwych 
składników, które latem często wywołują reakcje 
skórne. Wiele z nich zatyka pory, przez co organizm 
nie jest w stanie wyeliminować potu z zawartymi 
w nim produktami przemiany materii. To z kolei 
może prowadzić do podrażnień skóry. Nasz zespół i 
ja już eksperymentujemy i rozmyślamy nad wykre-
owaniem odpowiedniej alternatywy danej nam od 
NATURY.

Będziemy Cię informować na bieżąco! 

Od 1996 roku CulumNATURA® jest producentem konsekwentnie naturalnych bio-
certyfikowanych produktów do skóry i włosów jak również szczerym partnerem 
dla fryzjerów NATURAlnych oraz certyfikowanych specjalistów w zakresie natural-
nej pielęgnacji skóry i włosów CulumNATURA®.  Są oni holistycznie kształceni przez 
firmową Akademię w odznaczonym przez państwo przedsiębiorstwie z siedzibą w 
Ernstbrunn (okolice Wiednia). CulumNATURA® łączy piękno z naturalnością chro-
niąc przy tym wszystkie stworzenia i Matkę Ziemię.
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Przejrzystość, informacja i uważność zawsze były 
priorytetem dla CulumNATURA®. Dlatego korzysta-
my z mediów internetowych, aby zapewnić jeszcze 
większą przejrzystość w zakresie pielęgnacji skóry 
i włosów, kosmetyków NATURAlnych, odżywiania, 
bardziej świadomego życia i wiele więcej. Dotyczy 
to również naszej strony internetowej, którą zmo-
dernizowaliśmy na początku roku i rozszerzyliśmy 
o kilka narzędzi: www.culumnatura.pl.

Pełna deklaracja plus
Każdy, kto używa naszych naturalnych produktów 
do pielęgnacji skóry i włosów oraz roślinnych farb 
do włosów od dawna wie, że opieramy się na peł-
nej deklaracji naszych składników. Oznacza to, że 
w liście składników podajemy wymagane prawem 
oznaczenie INCI, a także tłumaczenie na język nie-
miecki i polski. Kiedy teraz przeglądasz naszą nową 
stronę internetową i wejdziesz na nasze produkty, 
rozpoznasz dodatkową usługę: możesz kliknąć 
każdy poszczególny składnik i przeczytać o jego 
działaniu i funkcji w danym produkcie. Ponadto, 
zamieściliśmy również ręcznie rysowane ilustra-

Ponieważ także online  
jesteśmy aktualni!

Witaj słońce!
cje, żeby zwizualizować wykorzystane przez nas 
rośliny. To jest to, co nazywamy Pełną Deklaracją 
Plus – to jest całkowita przejrzystość!

Wiadomości zawsze i wszędzie dostępne  
Kolejną nowością jest nasz blog, którego używamy, 
aby być na bieżąco z nowościami na temat kosme-
tyków NATURAlnych, składników, które naszym 
zdaniem są NO-GO, przepisów na dania bogate w 
substancje witalne i wiele więcej. Jest to wspania-
ły sposób na udostępnienie ciekawych tematów w 
dowolnym miejscu i czasie. Więc zawsze warto ją 
odwiedzić. Wszystko inne pozostaje po staremu: 
możesz przyjrzeć się naszemu asortymentowi pro-
duktów, zarezerwować online szkolenia w naszej 
Akademii CulumNATURA®, pobrać nasz magazyn 
atento oraz poznać naszą historię i filozofię. Będzie 
nam miło, jeśli odwiedzisz nas online!

Zobacz sam:

Strona Internetowa CulumNATURA®Editorial
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Słońce jest energią, słońce jest życiem –  
ciesz się nim, jak często możesz. Liczy się  
tylko odpowiednia dawka. 

Od lat średnio 90 procent życia, które prowadzimy, 
spędzamy w pomieszczeniach zamkniętych. 
Za wynikający z tego brak światła, świeżego 
powietrza czy słońca nie ma znaczenia, czy 
pomieszczenia to home office, czy duże biuro. 
 
Słońce to energia, słońce to życie. To uczucie 
wiosennego przebudzenia, pierwsze mocne 
promienie słoneczne na Twojej twarzy... To uczucie 
przepływa jak wiatr przez umysł i ciało, wypełnia 
i rozświetla i jest najlepszym lekarstwem na 
wiosenne zmęczenie i depresję. Które notabene 
często jest wynikiem braku światła. Tylko światło 

słoneczne na skórze pozwala nam produkować 
niezbędną do życia witaminę D3, odpowiedzialną 
za zdrowe kości, dobry system odpornościowy 
i niezbędne wsparcie podczas ciąży. Wszyscy mamy 
go praktycznie za mało. 

Światło słoneczne reguluje nasz system hormo-
nalny i nasz rytm budzenia się i snu. Gdy jest on 
uregulowany, wzmacnia się tym samym system 
immunologiczny, wspiera koncentrację i zdolność 
uczenia się. 

Nic nie działa bez słońca. Więc jak to możliwe, 
że mediom głównie przychodzi do głowy jedna 
myśl: przedwczesne starzenie się i rak skóry? 
Cóż, liczy się dawka. Kluczowym słowem jest 
tu „cieszyć się słońcem”. Przy przedawkowaniu 

Podaruj mi  
trochę słońca 

nasze ciało reaguje sygnałem alarmowym: 
oparzenia słoneczne, udar. Kiedy ktoś robi to sobie 
dobrowolnie i raz za razem, to takiej osobie raczej 
nie można pomóc.  Jaka dawka jest właściwa dla 
danej osoby, zależy od rodzaju skóry, wieku 
i przyzwyczajenia: im jaśniejsza, młodsza i rzadziej 
na słońcu, tym bardziej wrażliwa. W skrajnych 
przypadkach (na początku) jest to tylko kilka minut. 
Następnie stopniowo jest produkowana melanina: 
ta własna ochrona przeciwsłoneczna ciała 
zapewnia również lubianą zdrową opaleniznę. 

Słowo kluczowe to przyzwyczajenie: Istnieją 
wyraźne wskazania, że ludzie, którzy spędzają dużo 
czasu na zewnątrz, znacznie rzadziej zapadają 
na raka skóry aniżeli typowi pracownicy biurowi, 
którzy leżą plackiem  na plaży raz w roku przez 14 
dni lub przypiekają się przez wiele godzin w każdy 
weekend.1 Każdy, kto próbuje zrekompensować 
brak światła w pozostałej części roku poprzez 
uzyskanie dużej ilości światła słonecznego w 
ciągu zaledwie kilku dni, jest winny poważnego 
przedawkowania.2 Nawet jeśli jest to tylko ułamek 
ilości światła słonecznego z regularnych zajęć na 
świeżym powietrzu, liczonego w ciągu roku. W 
przeciwieństwie do tego umiarkowane i regularne 
korzystanie ze światła słonecznego zmniejsza 

ryzyko wystąpienia raka skóry.3 Ideałem jest więc 
wychodzenie na słońce tak często i tak wcześnie, 
jak to możliwe, w zależności od pory roku – 
a jednocześnie chronienie się, w razie potrzeby, 
przed jego nadmiarem, poprzez ubranie, 
nakrycie głowy, unikanie palących słońcem 
godzin południowych, relaks w cieniu. Kremy 
do opalania najlepiej stosować tylko wtedy, 
gdy przedawkowanie jest nieuniknione: wiele 
produktów zawiera wątpliwe substancje, a kremy 
w każdym razie utrudniają tworzenie się witaminy 
D. Lepiej jest potem rozpieszczać umiarkowanie 
nasłonecznioną skórę dobrą NATURAlną 
pielęgnacją. To najlepszy sposób, aby wpuścić 
słońce do naszego życia i cieszyć się nim w pełni:
Podaruj sobie trochę słońca!

Słońce to energia,
słońce to życie – ciesz się nim,

tak często jak tylko możesz.

HELMUTH SANTLER
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Pozytywny Wpływ SłońcaPozytywny Wpływ Słońca

1 Persönliche Mitteilung von Örjan Hallberg. Zit. n. Thomas Klein, Hautkrebs durch Sonnenlicht – einMythos.  
  In: AEGIS IMPULS 30/2007 
2 Berwick M et al., Sun exposure and mortality from melanoma. J Natl Cancer Inst. 2005 Feb 2;97(3):195-9. 
3 Osterlind A et al., The Danish case-control study of cutaneous malignant melanoma. II. Importance of UV-light exposure.  
  Int J Cancer. 1988 Sep 15;42(3):319-24.



Gruczoły potowe służą naszemu organizmowi 
przede wszystkim do regulacji temperatury ciała 
i nie powinny być zatykane ani wypełniane anty-
perspirantami. Nasze gruczoły potowe odgrywają 
główną rolę w tworzeniu antybakteryjnego filmu 
hydrolipidowego (płaszcza kwasowego) skóry. Im 
wyższa jakość ochronnego płaszcza kwasowego, 
tym lepsza jest nasza pierwsza bariera ochronna. 

Mamy NATURĘ, która dostarcza nam naturalnej 
energii, wody i mocy roślin. Wykorzystajmy zasoby 
naturalne, które są do naszej dyspozycji.

Masz swój własny, indywidualny zapach ciała. Jest 
bardzo osobisty i niepowtarzalny – tak jak Twój od-
cisk palca. Wynika to w dużej mierze z Twojej diety 
i związanych z nią procesów zachodzących
w Twoim organizmie. 

Niestety, istnieje społecznie niewłaściwy stosunek 
do zapachu ciała. W dzisiejszych czasach stwier-
dzenie „Ty cuchniesz” jest używane do komuni-
kowania braku higieny osobistej. Kochankowie 
eliminują zapachy swoich ciał za pomocą koktajlu 
chemicznego zawartego w syntetycznych zapa-
chach. Ty powinieneś jednak wziąć siebie takiego, 
jakim jesteś z NATURY – przecież zapach twojego 
ciała jest czymś zupełnie naturalnym. Niemniej 
jednak, krytyczne składniki, takie jak gliceryna 
i aluminium (i wiele innych) są wsmarowywane 
pod pachami, wchłaniane przez skórę, mogą do-
stać się bezpośrednio do układu limfatycznego 
i spowodować poważne uszkodzenia (patrz code-
check.info). Dr Mauch ostrzegał o tym już w 1996 
roku w swojej książce „Bomba pod pachami”. 

Wszystkie składniki odżywcze, które dostarczasz 
swojemu ciału, opuszczają je między innymi przez 
skórę – największy organ wydalniczy. Można to 
poczuć po nieprzyjemnym zapachu potu, który 
sam w sobie jest bezwonny. Wiele składników 
tradycyjnych kosmetyków zamyka i „szpachluje” 
skórę, a tym samym również gruczoły potowe. W 
ten sposób nasza skóra jako organ metaboliczny 
zostaje pozbawiona równowagi.

Lato może nadejść! Świeżość i właściwości chło-
dzące mięty pieprzowej oraz hamujące pocenie 
się kiełków szałwii uzupełniają się w tym dezo-
dorancie w idealny sposób. liberare daje poczucie 
komfortu i w razie potrzeby może być stosowany 
na pożądane obszary skóry kilka razy dziennie. 
liberare zawiera tylko naturalne składniki pocho-
dzące z kontrolowanych upraw ekologicznych i jest 
szczególnie łagodny dla skóry.

Nie daj się zaszpachlować

liberare 
DEZODORANT ROLL-ON   
odświeżający i delikatny  
dla skóry!

Dzięki pełnowartościowemu, 
bogatemu w substancje  

witalne odżywianiu, wyrzecze-
niu się krytycznych składników 

a także syntetycznej odzieży, 
zapach Twojego ciała zostanie 

zneutralizowany. 

Więcej informacji na temat 
wątpliwych składników 

w kosmetykach można znaleźć 
(w j.niem.) na stronie codecheck.info.

Źródło (w j. niemieckim):
https://www.mdr.de/wissen/mensch-alltag/hitze-warum-wir-schweiss-nicht-riechen-koennen100.html (17.3.2020)
YouTube: Dr Mauch Walter – Bomba pod pachami (1996)
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Przywiązujemy dużą wagę do serdecznej, 
zespołowej i zorientowanej na naturę współpracy. 
Nasi koledzy czują się komfortowo w zespole 
i w miejscu pracy – a my podejmujemy kom-
pleksowe działania, aby im to zapewnić.

Od prawie 7 lat mam przyjemność być 
częścią zespołu CulumNATURA®. Dobra 
porada jest dla mnie bardzo ważna 
i dlatego w dziale obsługi klienta chętnie 
odpowiadam na Twoje pytania. Zamówienia 
otrzymujemy na różne sposoby: pocztą elek-
troniczną, telefonicznie, faksem, a nawet 
(choć bardzo rzadko) listownie.

Zamówienia, które otrzymujemy w formie 
pisemnej, są najbardziej ustrukturyzowa-
ne i mogą zostać najszybciej zrealizowane. 
Zamówienia telefoniczne nanoszę ręcznie 
na listę zamówień. Po tym dodatkowo two-
rzony jest list przewozowy, a ja kontroluję 
wszystkie dane pod kątem poprawności. 
Moi koledzy z magazynu tworzą twoją pacz-
kę i gdy skończą, przekazują mi z powrotem 
list przewozowy. Na koniec drukuję rachu-
nek dla Ciebie, ten zostaje umieszczony 
w paczce zanim zostanie ona zamknięta
 i wysyłana.

Zamówienia przesyłane pocztą elektronicz-
ną są przetwarzane bezpośrednio i przeka-
zywane do magazynu. Każde zamówienie 
sprawia, że moja praca jest bardzo zróżni-
cowana. Jeśli masz jakieś pytania, zawsze 
cieszę się na rozmowę z Tobą.

Cornelia

Ponieważ naturalnie 
razem możemy więcej osiągnąć.

Biura/miejsca pracy
wyposażenie z litego 

drewna, jasne, 
przestronne

Unikanie 
elektrosmogu brak 

WLAN, brak telefonii
bezprzewodowej

Różnorodność
wszyscy koledzy

są równi  

Samodzielna
organizacja
czasu pracy

Krótkie przerwy
w ogrodzie

wellness

Wspólna, 
ufundowana 

przez �rmę, przerwa 
śniadaniowa

Możliwości 
dokształcania się

zewnętrzne 
i wewnętrzne

Darmowe 
napoje & zdrowe, 
pełnowartościowe 

przekąski 

Modele elastycznego czasu pracy, 
możliwość pracy w domu oraz  

samodzielnego planowania  
urlopów pomiędzy kolegami.

Nasi koledzy mogą bezpłatnie odbywać 
szkolenia w Akademii CulumNATURA®. 

Również w wypadku zewnętrznych 
szkoleń otrzymują wsparcie od firmy.

CulumNATURA®  
daje kolegom te codzienne  

pół godziny

Owoce, herbata i kawa 
o jakości bio, jak również 
zrewitalizowana woda.

Nasi koledzy
pochodzą z Austrii,

Niemiec, Polski, Chorwacji,
Czech i Rumunii.

OBSŁUGA KLIENTA

Bilanziertes
Unternehmen
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i regularnie poddawane są interakcji w zadaniach 
poznawczych. To najbardziej zaangażowane bada-
nia, które dostarczają informacji o trójwymiarowej 
relacji wilk – pies – człowiek. Zapewnienie przy 
tym najlepszych z możliwych warunków hodowli 
zwierząt jest tu na pierwszym planie. Ponieważ 
tego typu projekt jest bardzo kosztowny, Culum-
NATURA® została sponsorem wilka, to nasz 
Amarok!

W zeszłym roku zespół CulumNATURA® poprzez 
Plan International postanowił również wesprzeć 
małą Lilian z Gwatemali. Poprzez podjęcie się 
adopcji na odległość, sponsorowane dziecko 
otrzymuje szansę na spokojne dzieciństwo i lepszą 
przyszłość. W ten sposób wspierane jest również 
całe otaczające je środowisko. 

Poza tym jest jeszcze wiele różnych stowarzyszeń 
i instytucji regionalnych, które wspieramy zarówno 
darowiznami, jak i osobistym kontaktem, jak np. 
nasza wieloletnia współpraca z ośrodkiem dla osób 
niepełnosprawnych Pfiffikus w Stockerau, Stowa-
rzyszeniem ODWAGA (Verein MUT) czy ośrodkiem 
hipoterapii Steinbacherhof. 

życia i zdrowia, a gdy nadejdzie czas, również dla 
pożegnania w godności! To takie proste. Wszyscy 
wiemy, że bez słońca nie byłoby życia na świecie – 
żadnych roślin, żadnych zwierząt, żadnych ludzi. 
Słońce zapewnia ciepło i światło, daje impuls do 
procesów wzrostu, rozjaśnia umysł, stymuluje ak-
tywność metaboliczną oraz nadaje nam rytm dnia 
i nocy. Nasza skóra potrzebuje światła słonecznego 
do produkcji witaminy D, niezbędnego elemen-
tu budującego sprawny układ odpornościowy. 
Sztucznie wytwarzana witamina D jest daleka od 
efektywności! Także w zimie powinniśmy średnio 
pół godziny dziennie zapewnić dostęp słońca do 
jak największej powierzchni skóry. Nawet jeśli jest 
pochmurnie, wytwarza się witamina D. Naturalnie 
odżywiona skóra z nienaruszonym kwaśnym płasz-
czem ochronnym oferuje już sama w sobie dobry 
faktor ochrony przeciwsłonecznej w granicach 3-4. 
Dodajmy do tego zdrową dietę, wystarczającą ilość 
snu, ćwiczenia, zabiegi wodne Kneippa i relaks, 
a nie tylko nasza skóra, ale cały organizm pozo-
stanie w swojej najlepszej formie. Zwykłe kremy 
przeciwsłoneczne na bazie olejów mineralnych 
i z chemicznymi faktorami ochrony przeciwsłonecz-
nej tak naprawdę obciążają człowieka i środowisko. 
Tego, że należy już wiosną powoli przyzwyczajać 
skórę do bardziej intensywnego światła słoneczne-
go i unikać długiego smażenia się w południowym 
słońcu, nie trzeba chyba jeszcze raz powtarzać, 
prawda?

 
Letnie pozdrowienia przepełnione 
przyjemnościami
Martina Bang-Dosio

CulumNATURA® zawsze przywiązywała dużą 
wagę do zaangażowania społecznego. Nie chodzi 
tu jednak o wystawienie czeku oraz przekazanie 
ładnej sumy X na rzecz jakiejś organizacji chary-
tatywnej i przyczepienie tego czynu dobroci jak 
orderu do dumnie wypiętej piersi! 

W duchu wspólnego dobra wnosimy uczciwy 
wkład i wspieramy społeczne i kulturalne stowa-
rzyszenia i instytucje, czy to finansowo, czy też 
darowiznami rzeczowymi!

Od wielu lat jesteśmy partnerem we współpracy 
z Dniami Muzyki CON ANIMA w Ernstbrunn, które 
odbywają się również w naszej siedzibie. Angażu-
jemy się finansowo i oferujemy artystom bez-
płatne zakwaterowanie w naszym ekologicznym 
pensjonacie Luger. Leży nam na sercu również Kul-
tursalon Niederleis z naszej sąsiedniej miejscowo-
ści, z niezwykłym zaangażowaniem Claudii Guarin 
i Dolphi Danninger, które tworzą przestrzeń dla 
doświadczenia muzyki, tańca i sztuk wizualnych.

W Centrum Nauki o Wilkach – Wolf Science 
Centrum – w Parku Przyrodniczym Ernstbrunn 
wiedeński Uniwersytet Weterynaryjny bada cechy 
wspólne między wilkiem, psem i człowiekiem. 
Wilki i psy są od małego wychowywane przez ludzi 

Złapać pierwsze poranne promienie słoneczne 
bez względu na porę roku, to dla mnie radość 
i eliksir życia! Czuję kojące ciepło na skórze, jestem 
połączona z wszechświatem i tworzę z nim jed-
ność. I w tej świadomej przyjemności rozkoszowa-
nia się cudownymi promieniami, często czuję się w 
cudowny sposób pocieszona i utulona przy niektó-
rych niesprawiedliwościach tego świata. 

„Jako osoba rudowłosa o jasnej skórze musisz być 
bardzo ostrożna ze słońcem” ostrzegało mnie wiele 
osób przez całe życie. Cóż, szczerze mówiąc, jako 
dziecko dużo przebywałam na dworze, ale nigdy 
nie byłam smarowna kremem przeciwsłonecznym, 
a mimo to nie miałam poparzenia słonecznego. 
Moja mama nauczyła mnie naturalnego odczu-
wanie żywych procesów natury i do dzisiaj jestem 
bardzo wdzięczna za ten skarb, który chroni mnie 
przed strachem przed słońcem, wirusem czy 
życiem. Ten, kto się boi, nie zadaje już pytań, nie 
dochodzi do sedna sprawy, czuje się bezsilny. Tym-
czasem sami możemy tak wiele zrobić dla radości 

„ Czyń dobro i mów o tym“

Słońce to światło i ciepło, życie  
i radość życia!

© Thomas Suchanek

To jest 
Amarok.
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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.
29.08.2020 - 31.08.2020, AUT-2115 Ernstbrunn
24.10.2020 - 26.10.2020, AUT-2115 Ernstbrunn
07.11.2020 - 09.11.2020, PL 50-527 Wrocław

Skóra
25.07.2020 - 27.07.2020, A-2115 Ernstbrunn

Włosy
22.08.2020 - 24.08.2020, AUT-2115 Ernstbrunn
17.10.2020 - 19.10.2020, AUT-2115 Ernstbrunn

Świadomie(j) żyć
09.05.2020 - 11.05.2020, AUT-2115 Ernstbrunn
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 50-527 Wrocław*
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.  

Koncepcja wykształcenia 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-
fikę 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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