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Być ludzkim   
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Willi Luger
Założyciel & dyrektor zarządzający firmy

Wychowałem się na wsi, gdzie zwierzęta domowe 
i gospodarskie były moimi stałymi towarzyszami. 
Również z dzikimi zwierzętami miałem zawsze 
szczególną więź. Współistnienie ludzi i zwierząt 
we wspólnej przestrzeni życiowej jest wzboga-
ceniem dla obu stron. Dlatego CulumNATURA® 
zwraca uwagę również na dobrostan zwierząt. 
Oznacza to jednak dla nas o wiele więcej niż tylko 
produkcję produktów do pielęgnacji skóry i wło-
sów bez testowania na zwierzętach. Jeśli uczest-
niczyłeś w jakimś module szkoleniowym u nas w 
Ernstbrunn, zapewne znasz już ogród wellness 
przy naszym ekologicznym pensjonacie, który ofe-
ruje dużo miejsca dla ptaków, owadów, ślimaków, 
żab, nietoperzy i jaszczurek. Nasz ogród jest małą 
oazą, a na każdym rogu jest coś do odkrycia lub 
zaobserwowania. Przekonaj się o tym sam podczas 
następnej wizyty. 

A propos szkoleń: CulumNATURA® postawiła ko-
lejny kamień milowy. Nasza Akademia otrzymała 
certyfikat ISO 29990. Aby otrzymać międzynarodo-
wy standard dla dostawców usług edukacyjnych 
i szkoleniowych, należy spełnić szereg testów i 
wymagań. 

Jestem dumny z całego naszego zespołu, dzięki 
któremu udało się wznieść Akademię CulumNA-
TURA® na nowy poziom – jak zwykle holistyczny 
z głęboką wiedzą dla naszych fryzjerów.

Wraz z zespołem redakcyjnym.

Od 1996 roku jesteśmy producentem konsekwentnie naturalnych bio certyfikowa-
nych produktów do skóry i włosów jak również szczerym partnerem fryzjerów 
 NATURAlnych oraz certyfikowanych specjalistów w zakresie naturalnej pielęgna-
cji 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.
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Tak dla dobrostanu zwierząt!
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Editorial

Porady pielęgnacyjne na lato
Lato może nadejść! Ta najcieplejsza pora roku jest tuż tuż, a słońce świeci swoją pełną siłą. 
Promieniowanie UV, słona i chlorowana woda mogą wysuszać i niszczyć włosy, a i nasza skóra jest 
narażona na szczególne obciążenie.  Dobra i naturalna pielęgnacja skóry i włosów jest dlatego ważna, 
abyś jak najlepiej mógł spędzić ten letni czas.

Porady pielęgnacyjne

Przeciwdziałanie jest 
lepsze niż naprawianie.

Ponieważ zdrowa skóra i włosy są bardziej 
odporne na czynniki zewnętrzne, ważnym jest, 
abyś przez cały rok odpowiednio i dobrze je 
pielęgnował. Latem chlor i słona woda mogą 
przy właściwej pielęgnacji im mniej zaszkodzić. 
umor SPRAY NAWILŻAJĄCY Z ALOESEM dzięki 
swojej wysokiej zwartości aloesu dostarcza 
i wiąże wilgoć a velare BALSAM PROTEINOWY 
odżywia włosy, dostarcza im blasku a także 
aksamitności. Jeśli konsekwentnie stosujesz 
te produkty, Twoje włosy również latem będą 
wspaniale wypielęgnowane.

TIP 1
Nie daj się zaszpachlować.

Zrezygnuj z ogólnie dostępnych dezodorantów 
i antyperspirantów. Wiele z tych produktów 
zamyka i szpachluje skórę, a co za tym idzie 
gruczoły potowe. Przez to nasza skóra jako 
organ przemiany materii zostaje wytrącona z 
równowagi. Sięgnij lepiej po siłę roślin. liberare 
DEZODORANT ROLL-ON składa się wyłącznie z 
konsekwentnie naturalnych składników. Działa 
chłodząco, hamuje rozwój bakterii oraz pocenie. 
Zapewnia przyjemne doznania na skórze 
i zapewnia poczucie komfortu. 

TIP 2

Odświeżające ochłodzenie 
podczas podroży.

W czasie, gdy temperatury wędrują powyżej 30 
stopni a perełki potu pojawiają się na Twoim 
czole, z pewnością zniecierpliwiony życzysz 
sobie ochłodzenia. vitalis SPRAY WITALIZUJĄCY 
jest tu środkiem zaradczym. Delikatna mgiełka 
sprayu na twarzy jest przyjemnie chłodząca i 
odświeżająca. Poza tym dzięki swoim naturalnie 
pielęgnującym składnikom takim jak nagietek 
lub skrzyp działa antybakteryjnie i wspomaga 
regenerację skóry. 

Delektowanie się słońcem 
na własnej skórze.

Słońce jest niezbędne dla zdrowego ciała 
i ducha. Jednak bardzo ważnym jest, delektować 
się nim świadomie i uważać na odpowiednią 
dawkę – za dużo słońca (poparzenia słoneczne!) 
może uszkodzić skórę. Dlatego lepiej jest unikać 
południowego słońca i zwracać uwagę na 
konsekwentnie naturalną pielęgnację skóry. 
apricatio EMULSJA NA LATO dostarcza Twojej 
skórze i tym samym wspiera ją w słoneczne dni  
wieloma witaminami i ważnymi składnikami 
odżywczymi. Chroni przed wysuszeniem i czyni 
aksamitną i elastyczną – bez zatykania porów. 

TIP 4
TIP 3
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W sposób holistyczny wspieramy ochronę środo-
wiska, zdrowia i zwierząt. I wiemy, że określenie  
„wegański" nie jest tego gwarancją. 

„Łączymy piękno z naturalnością – chroniąc 
przy tym wszystkie stworzenia i Matkę Ziemię" 
tak brzmi nasz motyw przewodni. Tylko ten, kto 
angażuje się w tak całościową ochronę, działa w 
poczuciu dbania o pełną życia przyszłość. Dobro 
zwierząt jest ważną częścią spraw leżących nam na 
sercu i dlatego wszystkie nasze naturalne produk-
ty do pielęgnacji skóry i włosów są z pełną gwa-
rancją produkowane bez testów na zwierzętach. 
Większość naszych kosmetyków NATURAlnych jest 
wegańska i odpowiednio oznakowana.

Samo wegańskie to za mało 
Właśnie dlatego, że traktujemy ochronę środo-
wiska, zdrowia i zwierząt holistycznie, składniki 
pochodzenia zwierzęcego są również przez nas 
stosowane. Bowiem określenie „wegańskie” 
oznacza samo w sobie tylko „bez dodatku zwierzę-
cego”, a nic nie mówi o tym, czy coś jest zdrowe, 
naturalne czy syntetyczne i jak zostało wyprodu-
kowane/uprawiane. Oksydacyjne farby do włosów 
są zazwyczaj „wegańskie” (ponieważ są w 100% 
syntetyczne) – i otrzymują  ten atrybut promu-
jący sprzedaż, który jest afiszowany w widoczny 

sposób. Nie zmniejsza to rzecz jasna zawartości w 
nich fenylenodiaminy i innych substancji. (Uwaga 
więc na kosmetyki, które są co prawda wegańskie, 
ale nie są kosmetykami NATURAlnymi).

W naszych produktach stosujemy najlepsze 
dostępne składniki naturalne – o ile warunki ich 
wytwarzania są zgodne z naszymi zasadami. Warto 
tu wspomnieć o wosku pszczelim (pochodzącym 
z ekologicznych pasiek), dla którego według nas 
nie ma odpowiedniej, wegańskiej i jednocześnie 
naturalnej alternatywy. firmus LAKIER DO WŁO-
SÓW zawiera szelak, wydzielinę owadów zwanych 
czerwcami. Nasze grzebienie wykonane są nato-
miast z rogu a szczotki stworzone z włosia dzika, 
obydwa narzędzia zawierają surowce z hodowa-
nych w godnych warunkach zwierząt. Wybieramy 
te wysokiej jakości NATURAlne materiały z wielką 
starannością, ponieważ muszą one spełniać nasze 
wysokie wymagania etyczne i jakościowe. Surow-
ce do produkcji naszych rogowych grzebieni 
i szczotek są wyłącznie „produktami ubocznymi”, 
żadne zwierzę nie jest hodowane tylko dla pro-
dukcji rogu / włosia. Jeśli jednak chcesz całkowicie 
zrezygnować z produktów pochodzenia zwierzęce-
go, możesz zaufać naszym wysokiej jakości grzebie-
niom wykonanym z rodzimego drewna wiśniowego.

Być ludzkim dla zwierząt 
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Być ludzkim dla zwierząt

HELMUTH SANTLER, NIEZALEŻNY REDAKTOR



Być ludzkim dla zwierząt 
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Dobra dla ludzi i zwierząt...
...jest nasza kosmetyka NATURAlna! clarus DO MY-
CIA SKÓRY I WŁOSÓW jest ulubionym szamponem 
naszych klientów, ale sprawdza się również przy 
myciu psów. Nasz ceratus WOSK DO SKÓRY 
I WŁOSÓW jest idealny nie tylko dla suchej skóry, 
ale także do pielęgnacji końskich kopyt. sanare 
KREM BAZOWY sprawia, że szorstka skóra staje się 
gładka i elastyczna – nawet ta, jak dowiedzieliśmy 
się, na wymionach dojnych krów! 

Być ludzkim dla zwierzątByć ludzkim dla zwierząt

Czy masz jeszcze jakieś rady dotyczące 
pielęgnacji zwierząt przy użyciu produktów 
CulumNATURA®?
Jeśli tak, napisz do nas na:
polska@culumnatura.at

PYTANIE DO CIEBIE! 



O zakazach, lukach prawnych 
i oczywistościach  

Dlaczego na produktach CulumNATURA®  nie ma 
oznaczenia: „nietestowane na zwierzętach”.

Testowanie kosmetyków na zwierzętach jest nie 
tylko oburzające, bezsensowne i nieetyczne – jest 
również od lat zakazane: w całej UE od 2013 roku. 
Ani produkt gotowy, ani żaden składnik lub po-
łączenie składników nie mogą być testowane na 
zwierzętach. Niezależnie od tego, temat testowa-
nia „tak” lub „nie” jest burzliwie dyskutowany w 
sieci. Różne oznaczenia (np. te z królikiem) wskazu-
ją na produkty bez testów na zwierzętach, rozma-
ite strony internetowe wymieniają dostawców 
kosmetyków, które nie są testowane na zwierzę-
tach. W rezultacie przeważa duża niepewność co 
do kwestii, która w rzeczywistości jest wyraźnie 
uregulowana prawnie. Czyż nie?

Nie ma reguły bez wyjątku 
Owszem, ale unijny zakaz testowania kosmetyków 
na zwierzętach nie obowiązuje, jeśli w przypadku 
danego składnika wymagana jest ocena ewen-
tualnego zagrożenia dla zdrowia lub środowiska.
Testy na zwierzętach są wtedy, w ramach wyjątku,  
dozwolone. Produkty testowane na zwierzętach 
przed 2013 r. mogą również być nadal sprzeda-
wane. Wyraźnie sprzeciwiamy się tym lukom, ale 
merytorycznie nie mają one z nami nic wspólnego. 
Ze względów etycznych i moralnych, które są w nas 
głęboko zakorzenione, wszystkie produkty pielę-
gnacyjne i roślinne farby do włosów CulumNATU-
RA®  dają gwarancję, że zostały opracowane bez 
testów na zwierzętach.

Nie dla reklam z oczywistościami  
A etykiety? Tu musisz wiedzieć, że ustawodawca 
zakazuje dawania na nich sloganów typu „wolne 
od testów na zwierzętach", jako „reklamy z czymś, 
co jest oczywiste”. Reklama powinna bowiem pod-

kreślać wyjątkowość produktu. Nie ma jednak nic 
szczególnego w przestrzeganiu tego prawa: logicz-
nie przecież, nikt nie będzie sie chwalił, ze produkt 
„nie zawiera substancji żrących”. Uważamy dlatego 
za niekonsekwentne dopuszczanie etykiet z ozna-
czeniem „nie testowane na zwierzętach” i właśnie 
z tego względu ich nie używamy. 

Na marginesie, „wolne od” czegokolwiek to gene-
ralnie nie nasza bajka. Jesteśmy bardzo zadowoleni 
z naszych konsekwentnie naturalnych receptur. Po 
co mamy więc podkreślać to, czego z oczywistych 
względów nie ma w naszych kosmetykach?

HELMUTH SANTLER, NIEZALEŻNY REDAKTOR

Nietestowane na zwierzętach
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W celu utrzymania jakości szkoleń na dotychczaso-
wym wysokim poziomie, a także 
w celu zapewnienia instrumentu 
do dalszego rozwoju, Akademia 
CulumNATURA® uzyskała w grud-
niu 2020 r. certyfikat TÜV NORD 
zgodny z normą ISO 29990:2010. 
Międzynarodowa norma ISO 
29990:2010 definiuje podstawowe 
wymagania dla dostawców usług 
edukacyjnych oraz ich ofert eduka-
cyjnych i szkoleniowych. Stwarza 
to również możliwość dla usługo-
dawcy zagwarantowania szkoleń 
wychodzących poza granice po-
równywalności na rynku edukacyj-
nym. Dla przypomnienia w Polsce 
również uzyskaliśmy certyfikat 
(SUS 2.0), przechodząc pomyślnie 
audyt przeprowadzony przez firmę 
Dekra. Tym samym staliśmy się 
Akademią „międzynarodowych 
możliwości”. 

Od tej pory, półroczne audyty 
zarówno zewnętrzne, jak i we-
wnętrzne  będą zapewniać jakość 
szkoleń. Ponadto w certyfikowanych 
instytucjach szkoleniowych uczest-
nikom szkoleń łatwiej jest ubiegać 
się o dotacje na szkolenia. Najlepiej 
jest zwróć się w tym temacie do 
władz regionalnych, takich jak np. 
Urząd Pracy, z zapytaniem o możli-
wości uzyskania wsparcia oraz jego 
rodzaju.

 Szczególnym przedmiotem kształcenia 
w Akademii jest holistyczna kom-
petencja doradcza. W ten sposób 

fachowi szkoleniowcy, którzy są 
jednocześnie praktykami, kon-

centrują się nie tylko na przeka-
zywaniu specjalistycznej wiedzy, 
ale także na wzmacnianiu  zrów-

noważonej świadomości, zwią-
zanej z naturalnym stylem życia. 

„Dzięki Akademii CulumNATURA® 
powstała instytucja, która nie 

tylko spełnia rosnące wymagania 
i oczekiwania fryzjerów oraz ich 
klientów, ale wznosi je na nowy 

poziom. Jest to centrum kompe-
tencji na europejskim rynku dla 

fryzjerów NATURAlnych, które nie 
ma sobie równych.”

„Dla mnie Akademia oznacza 
podniesienie rangi zawodu 

fryzjera NATURAlnego, ktory jest 
zawodem deficytowy na rynku. 

Poprzez kształcenie w Akademii  
CulumNATURA® fryzjerzy otrzy-

mują możliwość stania się profe-
sjonalistami na rozwijającym się 

rynku  kosmetyki NATURAlnej oraz 
uzyskania prestiżu kompetent-

nych rzemieślników. A to w końcu 
również powinno być adekwatnie 
wynagradzane.", podkreśla Astrid 

Luger, dyrektor zarządzająca 
CulumNATURA®.

Sercem CulumNATURA® jest Akademia jako jako instytucja patronująca kształceniu fryzjerów 
NATURAlnych jak również specjalistów w zakresie naturalnej pielęgnacji skóry i włosów CulumNATURA®.

Certyfikacja ISO dla AkademiiNietestowane na zwierzętach
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Certyfikacja ISO
Akademii CulumNATURA®

„Naszym celem jest 
zaoferowanie uczestnikom 

jak najlepszego wykształcenia 
w obszarze kosmetyki 

NATURAlnej. Dlatego też 
poddaliśmy się certyfikacji 

przez TÜV Nord.”

Michaela Bauer, 
Akademia

„Jesteśmy bardzo szczęśliwi, 
że mogliśmy przejść proces 

certyfikacji Akademii. 
Chcemy nie tylko utrzymać 

jakość Akademii na wysokim 
poziomie, ale również 

nieustannie ją ewoluować.”

Angelika Harrach, 
Akademia



Składnik NO GO
Lanolina

Bardzo popularnym składnikiem produktów do 
pielęgnacji skóry jest lanolina. Jest to wydzielina 
gruczołów łojowych owiec, którą w skomplikowa-
nym procesie prania wydobywa się ze strzyżonej 
wełny. Ta woskowata substancja chroni owce przed 
warunkami atmosferycznymi i wilgocią. Wosk 
z wełny spełnia bardzo podobną funkcję u nas, 
ludzi. Substancja ta pokrywa skórę niczym film 
ochronny i ma za zadanie chronić ją przed utra-
tą natłuszczenia i wilgoci, a także ma działanie 
zmiękczające.

Ze względu na te pozytywne właściwości, lanolina 
jest bardzo często stosowana w produktach kosme-
tycznych, takich jak kremy, maści, mydła, kosmety-
ki do pielęgnacji ust, szampony itp. 

Jednak dla ludzi, którzy cierpią z powodu pro-
blemów skórnych, tłusta lanolina może nieść 
negatywne skutki i zatykać pory, zwiekszając tym 
samym nieczystości skórne. Przy okazji, ten tak 
zwany „produkt naturalny” często zawiera sub-
stancje chemiczne. Aby owce nie cierpiały z powo-
du szkodników, ich wełna jest często poddawana 
działaniu pestycydów. Pozostałości tych szkodli-
wych substancji mogą być obecne w wosku wełny. 

Lanolina jest produkowana prawie wyłącznie w 
Australii, która jest największym na świecie produ-
centem wełny. Tam owce są zazwyczaj hodowane 
i strzyżone w bardzo wątpliwych warunkach a 
także poddawane makabrycznym praktykom mu-
lesingu (okaleczanie bez znieczulenia). Za produk-
cją lanoliny kryje się więc prawie zawsze cierpienie 
zwierząt.

Naszym zdaniem, osoby ceniące sobie dobrostan 
zwierząt powinny trzymać się z daleka od tego 
składnika. Trudno bowiem jest ustalić, skąd pocho-
dzi dana lanolina i w jakich warunkach zwierzęta 
do jej wyrobu są hodowane.
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Adulare 2-FAZOWA PIELĘGNACJA Składnik NO GO lanolina

Źródła (w j. niem.):
https://www.codecheck.info/news/Dieser-Inhaltsstoff-Deiner-Creme-wird-aus-Schafssekret-gewonnen-270230 (09.03.2021)
https://de.wikipedia.org/wiki/Wollwachs (09.03.2021)
https://ethikguide.org/infothek/info-kompakt-kosmetik-koerperpflege (09.03.2021)



Oto nasz 
Team.

W moim zespole "Księgowość i Kadry" 
zajmuję się głównie wszystkimi 
wewnętrznymi i zewnętrznymi sprawami 
kadrowymi. 

Jeśli zespół ma się powiększyć, jestem 
odpowiedzialna m.in. za zamieszczanie 
ogłoszeń o pracę w odpowiednich 
mediach i jestem pierwszym kontaktem 
dla kandydatów. Szczególną przyjemność 
sprawia mi obserwowanie stałego 
powiększania się teamu CulumNATURA®. 
Ponadto jako główna osoba kontaktowa 
dla moich kolegów, zajmuję się również 
księgowością płacową i ewidencją czasu 
pracy, a także jestem pośrednikiem w 
przypadku pytań dotyczących prawa pracy. 

Moim drugim głównym obszarem pracy 
jest księgowość dla klientów. Towarzyszę 
całemu procesowi finansowemu, od 
pobierania płatności za wystawione 
faktury poprzez polecenie zapłaty SEPA, 
aż do comiesięcznych monitów. Jeśli masz 
jakiekolwiek pytania dotyczące Twojego 
rachunku, chętnie służę Ci pomocą.

Melanie
KSIĘGOWOŚĆ I KADRY 

Adulare 2-FAZOWA PIELĘGNACJA 

apricatio EMULSJA NA LATO przed
i adulare 2-FAZOWA PIELĘGNACJA
po kąpielach słonecznych.  

Tip

IDEALNY DUET NA LATO:
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adulare
2-FAZOWA PIELĘGNACJA  
Najlepsze z NATURY

adulare 2-FAZOWA PIELĘGNACJA jest jednym z naj-
szlachetniejszych produktów CulumNATURA®,
ponieważ zawiera wartościowe i drogocenne 
olejki, między innymi z orzechów kukui oraz olejek 
nardowy. Przy regularnym stosowaniu uwalniają 
one swoje pełne działanie i zapewniają optymalną 
równowagę hydrolipidową skóry. adulare 2-FA-
ZOWA PIELĘGNACJA wspiera odnowę komórek jak 
i odporność skóry, działa przeciwzapalnie oraz 
podnosi jej elastyczność.
Dzięki tym wszystkim wspaniałym 
właściwościom jest idealna 
jako pielęgnacja 
dzienna i sprawdza 
się szczególnie po 
kąpielach słonecznych. 

Składnik NO GO lanolina
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Pielęgnacja zwierząt 
dla moich kochanych psów 
REBECCA WEIß

a mój pies Picasso cieszy się na szczotkowanie 
zębów medendi PASTĄ DO ZĘBÓW. Mój osobisty 
ulubiony produkt dla psów to wspaniały ceratus 
WOSK DO SKÓRY I WŁOSÓW. Zimą, gdy łapy wraż-
liwie reagują na sól, woskiem można wspaniale je 
nasmarować i dzięki temu ochronić.

Wasza Rebecca

Kiedy w moim salonie NATURAlnym poruszam 
z moimi Klientami temat ochrony zwierząt, często 
staje się jasne, jak ważna jest to kwestia. W prze-
szłości często zyskiwałam nowych klientów, którzy 
przychodzili do mnie w poszukiwaniu fryzjera, 
który pracuje z produktami nie testowanych na 
zwierzętach.
Zasadniczo według rozporządzenia EU testowanie 
na zwierzętach jest od 2013 roku zabronione. Nie 
przeszkadza to jednak niektórym firmom wykorzy-
stywać furtki, które powstają w wyniku niejasnego 
sformułowania tekstu prawnego, a następnie 
zataić to przed konsumentami. Dlatego też jest to 
uzasadnione pytanie klientów i temat, który nale-
ży potraktować poważnie. 
Jednak od 1996 roku istnieje CulumNATURA®.
Od początku było dla Williego jasne, że wprowadzi 
na rynek produkty nie testowane na zwierzętach 
oraz pozostanie wiernym swoim zasadom. W koń-
cu farby roślinne z ziołami, które CulumNATURA® 
używa w pielęgnacji skóry i włosów są znane od 
tysięcy lat ze swojego działania.
Ale teraz przejdźmy do pytania „Gdzie zaczyna się 
ochrona zwierząt?” W wolnych od testów na zwie-
rzętach farbach do włosów, czy corocznej wpłacie 
na schronisko dla zwierząt? Czy przez wrzucone w 
supermarkecie puszki z żywnością przeznaczone 
dla zwierząt ze schroniska? Szampon dla psa czy 
środek do pielęgnacji sierści dla kota? Tak wiele 
produktów jest dostępnych. Który posiadacz zwie-
rzaka nie zna tego tematu? Każdy chce tego, co 
najlepsze dla jego pupila.
Mój pierwszy pies Pablo mógł naprawdę
odetchnąć z ulgą, gdy w końcu dotarłam do 
CulumNATURA® i od tego dnia używałam dla 
niego clarus DO MYCIA SKÓRY I WŁOSÓW, zamiast 
intensywnego w zapachu psiego szamponu. Na 
ukąszenia kleszczy zaleca się rozpylić trochę vitalis 
SPRAYU WITALIZUJĄCEGO na dotknięty obszar 

Szkoleniowiec modułów CulumNATURA®
Farby roślinne, Farby roślinne dla zawansowanych, 
Skóra, Włosy, Świadomie(j) żyć i Odżywianie bogate 
w składniki witalne



 

Pasta z konopi 

→ 250 g twarogu

→ 200 g serka kremowego

→ 3 łyżki bio oleju z konopi

→ 1 cebulę

→ trochę sera owczego

Konopia – przepisCulumNa
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Wszechstronna konopia 

Konopia, łac. cannabis sativa, jest odporną i nie-
wymagającą rośliną, która rozwija się w prawie 
wszystkich strefach klimatycznych. Należy do roślin 
włóknistych i może być wykorzystana w całości od 
korzenia aż do czubka liścia. Konopia ma bardzo 
wysoką zawartość kwasów tłuszczowych omega-3, 
zawiera rzadko występujący kwas gamma-linoleno-
wy i wysokiej jakości aminokwasy. Ma to szczególnie 
pozytywny wpływ na układ odpornościowy. Liście 
i kwiaty konopi są wspaniałe w formie herbaty lub 
do ekstrakcji oleju CBD. Z nasion konopi, oprócz 
mąki oraz białka, pozyskuje się również wysokiej 
jakości olej konopny. Jest to z jednej strony pyszny 
olej jadalny, a z drugiej strony preparat stosowany 
w medycynie tradycyjnej w chorobach zapalnych 

skóry. Stosunek niezbędnych 
kwasów tłuszczowych w oleju 
konopnym (3:1) prawie odpowiada 
wzorcowi kwasów tłuszczowych w ludzkiej skórze 
(4:1). Dzięki temu jest natychmiast wchłaniany 
w pory, ponieważ jest bardzo podobny 
do ludzkich lipidów. Utrzymuje również 
elastyczność głębszych warstw skóry, pomaga 
w przypadku suchej i spierzchniętej skóry 
oraz działa przeciwzapalnie. Z pozostałej części 
rośliny produkowana jest słoma konopna, która 
wykorzystywana jest w przemyśle izolacyjnym, 
jako wełna izolacyjna lub wyściółka dla zwierząt.

Potrzebujesz następujących składników:

→ suszone pomidory

→ sól & pieprz

→ trochę organicznych 

 niełuskanych 

 nasion konopi

Tak to się robi: :

Cebulę drobno posiekać, suszone pomidory drobno pokroić i pokruszyć owczy ser. Wszystko wymieszać 

z pozostałymi składnikami do uzyskania zawiesistej masy. Posypać niełuskanymi nasionami konopi. 

Delektować się w połączeniu ze świeżymi warzywami lub pełnoziarnistym pieczywem. 

SMACZNEGO!
Źródło: Hanfland GmbH, A-2136 Hanfthal, www.hanfland.at

Źródło (w j.niem.): Hanfland GmbH, A-2136 Hanfthal, www.hanfland.at

Zawarta w 
sanare 

KREMIE BAZOWYM, 
adulare 

2-FAZOWEJ PIELĘGNACJI
& apricatio 

EMULSJI NA LATO 



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.  

03.07.2021 – 05.07.2021, AUT-2115 Ernstbrunn
24.07.2021- 26.07.2021, 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. 

26.06.2021 – 28.06.2021, AUT-2115 Ernstbrunn
31.07.2021 – 02.08.2021, AUT-2115 Ernstbrunn
28.08.2021 – 30.08.2021, AUT-2115 Ernstbrunn
13.11.2021 – 15.11.2021, PL 50-527 Wrocław

Skóra
10.07.2021 – 12.07.2021, AUT-2115 Ernstbrunn

Włosy
21.08.2021 – 23.08.2021, AUT-2115 Ernstbrunn
16.10.2021 – 18.10.2021, AUT-2115 Ernstbrunn

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

Odżywianie bogate w składniki witalne
17.07.2021 – 19.07.2021, AUT-2115 Ernstbrunn

Masaż głowy
24.07.2021 – 26.07.2021, AUT-2115 Ernstbrunn

Trening doradczy
18.09.2021 – 20.09.2021, 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:  41.000 egz.

culumnatura.pl

konsekwentnie
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Wykształcenie na specjalistę w zakresie natural-
nej pielęgnacji skóry i włosów CULUMNATURA®

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!


