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Porady pielęgnacyjne
dla młodej skóry

amorosa 
Produkt jubileuszowy 

Pokolenie
zrównoważonego rozwoju
Pozytywne kształtowanie przyszłości



Willi Luger
Założyciel & dyrektor zarządzający firmy

W ciągu 25 lat istnienia firmy CulumNATURA®, jak 
zresztą wszędzie, zdarzały się także trudne czasy. 
W 1996 roku termin fryzjer NATURAlny był jeszcze 
słowem obcym, NATURAlne kosmetyki w salonie 
fryzjerskim rzadkością, wywoływały nawet lekki 
uśmieszek. Tym bardziej w początkowym okre- 
sie trudniej było zdobyć oparcie oraz naturalne 
produkty do pielęgnacji skóry i włosów, a także 
zakorzenić je w branży fryzjerskiej. Wola tworzenia 
zrównoważonej przyszłości dla następnych pokoleń 
poprzez konsekwentne działania i silne przekonanie, 
że skarby NATURY będą cenione i wykorzystywane 
ponownie w przyszłości, były napędem, że szliśmy 
naprzód – i to z sukcesem! W międzyczasie Culum-
NATURA® rozwinęła się na arenie międzynarodowej 
w certyfikowane, odznaczone przez państwo 
centrum kompetencji dla profesjonalistów w 
dziedzinie fryzjerstwa NATURAlnego, a dzięki kon-
sekwentnie stosowanym naturalnym produktom 
pielęgnacyjnym oferuje alternatywę dla konwencjo-
nalnej branży fryzjerskiej.

Patrzymy bardzo pewnie w przyszłość, wierząc 
w następne pokolenia i nadeszła pora, aby ustąpić 
im miejsca. Dlatego jest to moja ostatnia przed-
mowa… w końcu powinno się odejść, gdy jest 
najpiękniej. I tak jest! Dzięki zaufaniu naszych 
wiernych Klientek i Klientów, dzięki naszym kom-
petentnym i fachowym Szkoleniowcom, dzięki 
wspaniałemu Zespołowi CulumNATURA® 
i Wszystkim, którzy towarzyszą nam w naszej 
drodze. W przyszłości editorial będzie tworzony 
przez koleżanki i kolegów z zespołu.

A ja? Z wdzięcznością spoglądam wstecz na 
wszystkie cenne doświadczenia, pouczające sy-
tuacje i wzbogacające spotkania, a jednocześnie 
nadal wierzę w dobrą, zrównoważoną przyszłość 
i aktywnie ją współkształtuję – oczywiście konse-
kwentnie, naturalnie, szczerze – jak od ponad 25 
lat.

Gdy jest najpiękniej...

wraz z zespołem redakcyjnym

Od 1996 roku jesteśmy producentem konsekwentnie naturalnych bio certyfikowa-
nych produktów do skóry i włosów jak również szczerym partnerem fryzjerek 
i fryzjerów NATURAlnych oraz certyfikowanych praktyków skóry i włosów Culum-
NATURA®. Są oni holistycznie kształceni przez Akademię CulumNATURA® 
w odznaczonym przez państwo przedsiębiorstwie z siedzibą w Ernstbrunn (okolice 
Wiednia). Łączymy piękno z naturalnością chroniąc przy tym wszystkie stworzenia 
i Matkę Ziemię. Konsekwentnie. Naturalnie. Szczerze.
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Porady Pielęgnacyjne 

Porady pielęgnacyjne dla młodej skóry 

Wraz z dojrzewaniem zmienia się ciało, a z nim nasza skóra. Hormony troszczą się o to, że gruczoły 
łojowe i potowe pracują na wysokich obrotach produkując nadmiar sebum. Skutkami tego są 
przetłuszczone skóra i włosy, zatkane pory a nawet powstanie lekkich zaskórników. Staranna 
pielęgnacja skóry jest zatem dla młodych ludzi szczególnie ważna.

TIP 1: Codzienne oczyszczanie

Szczególnie skóra twarzy w tym wymagającym czasie potrzebuje dużo naszej uwagi. Dokładne, codzienne 
oczyszczanie rano i wieczorem uwalnia skórę od zanieczyszczeń oraz nadmiaru łoju, a także może zapobiegać 
powstawaniu trądziku i niedoskonałości skóry. Ważne jest jednak, żeby zwrócić uwagę na bardzo delikat-
ne oczyszczanie. Niektóre konwencjonalne produkty przeciwko niedoskonałościom skóry zawierają bardzo 
agresywne tensydy wysuszając przez to skórę. Reakcją wysuszenia jest nadmierna produkcja sebum, którego 
jest tak dużo, że może prowadzić do powstawania zanieczyszczeń. terra DO MYCIA SKÓRY działa bez tensydów 
i dzięki temu jest szczególnie delikatna dla skóry. Perełki z cennego olejku jojoba dostarczają nawilżenia 
a poprzez lekki efekt peelingu oczyszczają skórę bardzo starannie.

TIP 2: Dobrze dopasowana, indywidualna pielęgnacja skóry

W czasie hormonalnych zawirowań każda skóra zachowuje się inaczej – ma swoje wymagania.
Z tego powodu profesjonalne doradztwo określające typ skóry a także dopasowanie jej indywidualnej 
pielęgnacji są niezwykle istotne. Szczególnie ważne jest to przy pielęgnacji twarzy, aby pozostawiała 
wolne pory i dostarczała nawilżenia. Wszystkie produkty CulumNATURA® funkcjonują w systemie 
modułowym, tak więc można je według potrzeby ze sobą mieszać. Oferuje to fryzjerkom i fryzjerom 
NATURAlnym idealną możliwość wykreowania całkiem indywidualnej pielęgnacji skóry.

TIP 3: Żegnajcie tłuste włosy

W czasie dojrzewania wielu młodych ludzi oprócz trądziku skarży się na tłuste włosy. Gdy tak się dzieje, 
leży to w nadprodukcji łoju na skórze głowy. Gruczoły łojowe wydalają łój poprzez skórę głowy na włosy, 
te z kolei zwisają z oleistym połyskiem. Kto ma skłonność do tłustych włosów, próbuje to zniwelować 
poprzez częste ich mycie. Na dłuższą metę efekt jest odwrotny do zamierzonego. Im częściej łój skórny 
jest zmywany, tym więcej gruczoły go produkują. Szczególnie ostrożnym należy być wobec szamponów 
do przetłuszczających się włosów. Niektóre z tych produktów wysuszają silne skórę głowy przynosząc 
odwrotny efekt. Najlepiej włosy powinno się rzadziej myć i stosować szampony z łagodnymi tensydami 
jak corpus czy crinalis DO MYCIA SKÓRY I WŁOSÓW. Regulują i uspokajają skórę głowy bez wysuszania, 
nadają włosom miękkości i blasku. Poprzez codzienne szczotkowanie szczotką CulumNATURA® sebum jest 
rozprowadzane po długości aż po same końce przez co przy konsekwentnym stosowaniu nasada włosów 
wygląda świeżo. 



odpowiedzialność i że mogą pozytywnie 
współkształtować przyszłość.
 
Tendencja zmierza w kierunku zrównoważonych 
i świadomych zachowań konsumenckich. Wielu 
jest gotowych do wydawania więcej pieniędzy 
na zrównoważone i fair wytwarzane produkty. 
Zwracają uwagę na kwestie organicznej, regionalnej 
żywności, coraz częściej rezygnują z mięsa, stawiają 
na NATURAlne kosmetyki, a także eko i używaną 
odzież. Jednak podczas zakupów znalezienie naj-
bardziej zrównoważonej i przyjaznej dla środowiska 
alternatywy jest dość trudne. Wybór produktów jest 
ogromny, ich wyszukiwanie zajmuje dużo czasu, a  
znalezienie właśnie czasu przy ogromie codziennych 
obowiązków jest dla wielu młodych ludzi nie lada 
wyzwaniem.  W tej sytuacji z pomocą mogą przyjść 
nowoczesne aplikacje, takie jak na przykład Code-
check. Po zeskanowaniu kodu kreskowego przedsta-
wia konsumentom informacje na temat składników 
produktów kosmetycznych a także wartości 
odżywczych żywności. Takie technologiczne
pomoce w codziennym życiu są z coraz większą 
wdzięcznością przyjmowane, zwłaszcza przez nasto-
latków. Rozważne i świadome korzystanie 
z zasobów naszej Ziemi jest z pewnością krokiem 
w dobrym kierunku, jednak wielu młodych jest zda-
nia, że trwała i konsekwentna ochrona środowiska 
nie będzie możliwa bez fundamentalnych zmian 
i ograniczeń standardów  życiowych.

Coraz więcej młodych ludzi jest aktywnie 
pochłoniętych ochroną środowiska i klimatu, 
a nawet są gotowi aby się angażować. Oczekują 
także większej aktywności ze strony polityków. 
Dlatego wielu z nich wychodzi na ulice, aby 

demonstrować na rzecz odważnej i aktywnej 
polityki klimatycznej. Pokolenie zrównoważonego 
rozwoju chce być częścią zmian, napędzać je i sa-
modzielnie kształtować.

Jedno jest pewne: dzieci są przyszłością. Niemniej 
jednak dorośli nie mogą wyłącznie młodzieży 
przypisywać odpowiedzialności za pozostawienie 
naszym potomkom wartościowego świata. Każdy 
człowiek, niezależnie od wieku, może każdego dnia 
dołożyć cegiełkę do ochrony środowiska 
i kształtowania lepszego jutra. 
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Pokolenie
zrównoważonego rozwoju
Ochrona środowiska i klimatu to kwestie, które 
dotyczą wszystkich ludzi na ziemi, młodych i sta-
rych. Zwłaszcza młodzież, a w szczególności młodzi 
dorośli wiedzą, że chodzi o podstawowe źródła 
życia i perspektywy na przyszłość ich własnego 
pokolenia. Na podstawie przeprowadzonego 
badania „Przyszłość? Zapytanie do młodzieży" na 
zlecenie Niemieckiej Federalnej Agencji Ochrony 

Środowiska, prawie 80 % nastolatków i młodzieży 
(od 14 do 22 lat, w Niemczech) jest zaniepokojo-
nych, gdy myślą o warunkach środowiskowych, 
w których oni i ich dzieci prawdopodobnie będą 
musiały kiedyś żyć. Świadomość problemu i 
zainteresowanie kwestiami zrównoważonego 
rozwoju wśród młodych ludzi są bardzo duże, 
wielu z nich zdaje sobie sprawę, że sami ponoszą 

Zrównoważony rozwój to Trend

Dużą możliwością integracji ochrony środowiska w codziennym życiu jest stosowanie kosme-
tyki NATURAlnej. Nikt nie chce zrezygnować z osobistej higieny: z konsekwentnie naturalnymi 
kosmetykami nie jest to konieczne, ponieważ produkty CulumNATURA® składają się z natural-
nych, certyfikowanych organicznych składników, które nie obciążają ani ciała ani środowiska.

KONSEKWENTNA KOSMETYKA NATURALNA

 
Tip
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Zrównoważony rozwój to Trend



Holistyczna wiedza & wykształcenie
jako klucz do nowych perspektyw

Produkty NATURAlne w sektorze kosmetycznym 
od pewnego czasu przeżywają prawdziwy boom. 
Zarówno naturalna pielęgnacja jak i koloryzacja 
włosów farbami roślinnymi należą do tej grupy 
w równym stopniu co kosmetyki z czysto natural-
nych składników. Niestety, ale tego nie naucza się 
w szkołach zawodowych dla fryzjerek i fryzjerów.
Młodzi artyści fryzur mogą zdobyć wiedzę na 
tematy o produktach NATURAlnych i naturalnych 
barwnikach tylko wtedy, gdy sami o to zadbają.

Dużym wyjątkiem są tu jednak dwie szkoły, które 
ściśle współpracują z CulumNATURA® w swoim 
kształceniu zawodowym – Państwowa Szkoła Za-
wodowa Geras w Austrii oraz Zespół Szkół Zawodo-
wych nr 5 z Wrocławia w Polsce.
Dla Willi Lugera od samego początku było ważne, 
aby następne pokolenie fryzjerek i fryzjerów 
miało możliwość zdobycia wiedzy holistycznej. 
Uzupełniające kształcenie i kompletną integrację 
wiedzy na temat kosmetyków NATURAlnych widzi 
wyraźnie jako konieczność i szansę na przyszłość. 
To oferuje również nowe perspektywy poprzez 
pracę bez obciążeń. Zmiana toku myślenia w całej 
branży fryzjerskiej jest pilnie potrzebna, a ta droga 
fundamentalnych zmian wiedzie przez młodych 
adeptów fryzjerstwa, a tym samym przez ich 
wykształcenie.

Holistyczna wiedza – od samego początku!
Od 2010 r. Państwowa Szkoła Zawodowa Ge-
ras/Austria w zakresie zdrowia i wellness we 
współpracy z Akademią CulumNATURA® oferuje 
dodatkowe wykształcenie w zawodzie fryzjerki lub 
fryzjera NATURAlnego.
Uczennicom i uczniom przedstawiane są takie 
tematy nauczania jak naturalna pielęgnacja skóry 
i włosów oraz roślinne farby do koloryzacji. Czymś 
szczególnym jest również atmosfera zajęć –
został stworzony własny salon NATURAlny, aby 

dopełnić holistyczną naturę tej koncepcji. W 2019 
roku do pogłębionej współpracy dołączyła druga 
szkoła zawodowa (z Zespółu Szkół Zawodowych 
nr 5 z Wrocławia/Polska). Tutaj wycieczki na łono 
natury, wiedza o ekologicznych powiązaniach oraz 
praca z produktami CulumNATURA® są częścią 
programu dodatkowych zajęć. 

Większy prestiż dla zawodu fryzjerki/fryzjera
Jako wzór do naśladowania dla wdrożenia tego 
rodzaju wykształcenia jest Akademia CulumNA-
TURA®, która posiada certyfikaty ISO 29990:2010 
oraz SUS 2.0. Już od 1996 roku szkolenia 
przekazują holistyczne kompetencje we wszyst-
kich aspektach dotyczących skóry i włosów 
a także towarzyszy fryzjerom w ich drodze do 
stania się fryzjerką/fryzjerem NATURAlnym. 
W szkoleniach uwzględnia się zarówno 
sprawdzoną wiedzę praktyczną, jak i ważne 
zasady teoretyczne.

Czas nocy Dwunastu, jak zwano okres od przesilenia 
zimowego do święta Trzech Króli, był to czas duchów 
i dusz, czas gry sił między ciemnością a światłem, 
między dobrem a złem. Noce te owiane są pradawnymi 
przesądami i legendami oraz miały być wyrocznią na 
najbliższy rok.

Korzenie związane z mitami tych niezwykłych nocy nie 
są dokładnie znane, ale sięgają aż do starożytności.
Według wierzeń pogańskich „święte dwunastki" były 

poświęcone bóstwom zbliżającym się w czasie zimowej 
burzy. Spotkanie z tym zastępem duchów oznaczało 
nieszczęście lub śmierć. Dlatego należało chronić siebie, 
a także dom i gospodarstwo przed tymi złymi mocami. 
Palono m. in. różne suszone zioła i kwiaty, następnie 
kadzono nimi cały dobytek, recytowano zaklęcia 
ochronne i śpiewano pieśni.
Inną tradycją było zamykanie przeszłości podczas 
pierwszych sześciu nocy, a następnie odczytywanie 
przyszłości z kolejnych sześciu. Popularne były także 
zwyczaje wyroczni. Dziewczęta pragnące wyjść za mąż 
wzywały świętego Tomasza, aby ich przyszły mąż ukazał 
im się we śnie. Noce te były również przepowiednią 
pogody na nadchodzący rok.
 Dziś ten magiczny czas z jego rytuałami przynoszącymi 
szczęście, błogosławieństwo oraz ochronę jest nadal 
popularną tradycją w wielu częściach świata. 

W 2019 roku zaprosiliśmy do Ernstbrunn uczennice i uczniów z Zespołu 
Szkół Zawodowych nr 5 we Wrocławiu. Zaprezentowali nam swoje 
umiejętności w stosowaniu produktów CulumNATURA® i wyczarowali 
piękne fryzury.

Noce dwunastu Szkoły zawodowe 
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Magiczny czas
12 nocy

Źródła (w j. niem.): 
http://www.brauchtumskalender.at/brauch-39-raunaechte, 28.8.2021
Książka (w j. niem): Räuchern mit heimischen Kräutern, Marlis Bader,
Goldmann Arkana Verlag

Oto nasz
Team:

Nasze produkty składają się z wielu części 
składowych i pojedynczych etapów produk-
cji. Muszą one być uporządkowane i zorga-
nizowane i to jest dokładnie to, za co jestem 
odpowiedzialna!
Oznacza to, że śledzę cały zapas i dokonuję  
zakupów, jak tylko rezerwa produktu się 
kończy: czy to drewniane szczotki, czy su-
rowce do produkcji naszych kosmetyków lub 
materiały opakowaniowe, w tym etykiety.
Dobra koordynacja z partnerami 
zewnętrznymi jest tutaj niezwykle ważna: 
Co należy zamówić i kiedy? Co muszę 
zamówić ponownie? Aby to zrobić, stale 
utrzymuję  aktualność wszystkich informacji 
w systemie oraz ściśle współpracuję z maga-
zynem i zespołem produkcyjnym. Wspólnie 
przeprowadzamy również inwentaryzację.
Najwyższa jakość produktów to dla nas
nadrzędny priorytet! Dlatego stawiamy na 
produkty ekologiczne i w miarę możliwości 
lokalne oraz dobry stosunek ceny do jakości.
Nasz olej konopny pochodzi między innymi 
z naszego regionu Weinviertel. Oczywiście, 
są surowce, które z powodu warunków 
klimatycznych i związanych z nimi 
różnicami w jakości nabywamy na rynku 
międzynarodowym, jak np. kurkuma i hen-
na z Indii. Zwracamy tu szczególną uwagę 
na to, aby dokonać bezpośredniego zakupu 
bez żadnych pośredników.

Nada
ZAKUP TOWARÓW



Składnik NO GO  
Syntetyczne substancje zapachowe

Od niepamiętnych czasów naturalne olejki zapa-
chowe są pozyskiwane z roślin i ich części. Wszyst-
ko, od kwiatów, przez liście, aż po łodygi, może być 
przetwarzane. W naturze zapach roślin służy im do 
obrony przed napastnikami lub do przyciągania 
owadów w celu zapylania. 

Chociaż Natura dostarcza nam różnorodnych 
zapachów człowiek produkuje syntetyczne sub-
stancje zapachowe od połowy XIX wieku. Podczas 
gdy zapachy naturalne są uzyskiwane wyłącznie 
z surowców roślinnych lub zwierzęcych te synte-
tyczne są chemicznymi replikami z laboratorium. 
Stosuje się je w perfumach, produktach kosme-
tycznych, detergentach i środkach czyszczących, 
zapachach do pomieszczeń i samochodów, balsa-
mach do ciała, żelach pod prysznic itp. Zalety są 
oczywiste: są tańsze w produkcji i mają dłuższy 
okres przydatności.  

Zalecana jest tu ostrożność: Wiele z przemysłowo 
produkowanych substancji zapachowych i aroma-
tów, według naszej wiedzy, mało lub w ogóle nie 
jest badanych, dlatego też zakres ich wpływu na 
organizm ludzki jest trudny do oszacowania. Nie 
ma jednak wątpliwości, że substancje zapachowe 
mogą wywoływać alergie. Staje się to widoczne na 
skórze np. w postaci egzemy kontaktowej. Możliwe 

są również bardziej subtelne formy nietoleran-
cji: bóle i zawroty głowy oraz nudności mogą być 
reakcją organizmu na syntetyczne substancje za-
pachowe. Kolejnym niekorzystnym czynnikiem jest 
to, że wiele mieszanek jest chronionych patentami 
i prawie niemożliwe jest ustalenie dokładnego 
składu. To sprawia, że dermatologom bardzo 
trudno jest ustalić dokładną przyczynę reakcji aler- 
gicznych.

Faktem jest: Zapachy wyzwalają w nas emocje 
i lubimy, gdy „coś dobrze pachnie". Nic dziwnego, 
ponieważ nasz zmysł powonienia ma bezpośredni 
dostęp do naszych emocji w mózgu, a dokładniej 
do hipokampu i układu limbicznego. Ten zmysł 
kształtuje się już w łonie matki. My w Culum-
NATURA® również uwielbiamy urzekające zapachy 
i uważamy, że Natura ma ich w zanadrzu aż nadto. 
Nie ma potrzeby ryzykować reakcji alergicznej. 
Nasze mieszanki olejków eterycznych sublimare 
składają się w 100 % z czysto naturalnych olejków. 

8

Mały, subtelny i idealny do zabrania 
ze sobą – zmieści się także w 
każdej torebce.

IDEALNY PREZENT!

Nowość: Amorosa

9

EAU DE TOILETTE

Składnik No Go 

amorosa EAU DE TOILETTE wyróżnia się 
kompozycją najwyższej jakości czysto naturalnych 
olejków eterycznych. Subtelny, urzekający zapach 
róży, królowej kwiatów, otwiera serce i pozwala 
ślicznej woni przepływać przez duszę. Oprócz cen-
nego olejku różanego, zmysły oczarowuje owoco-
wa świeżość neroli, subtelna ziołowa bazylia 
i ciepła esencja drzewa sandałowego.

Nazwa amorosa składa się ze słów amor „miłość” 
i rosa „róża”, co w wolnym tłumaczeniu ozna-
cza „kocham różę”. Ta niezwykle pachnąca woda 
toaletowa punktuje dzięki wyjątkowej buteleczce 
w formie roll-on. Jest ona rozlewana do wyso-
kiej jakości aromatycznego flakonika, wewnątrz 
którego znajdują się kamienie kwarcu różowego 
pochodzące ze sprawiedliwego handlu. Szczególną 
atrakcją jest kulka z kwarcu różowego, dzięki której 
pozytywne energie tego pełnego siły kamienia 
leczniczego przenoszone są na skórę.

Kolejną wspaniałą zaletą roll-on jest niewiarygod-
nie ekonomiczne użycie. Produkt jest aplikowany 
bezpośrednio na skórę, gdzie oprócz wspaniałego 
zapachu, cenne składniki uaktywniają swoje 
pielęgnujące właściwości. 

Produkt 
jubileuszowy

amorosa

 
Tip
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Szałwiowe gnocchi 

→ 500 g pełnoziarnistego gnocchi

→ 1 cebulę

→ 1 pęczek szałwii

Szałwia – Przepis  CulumNa

"Zbieramy to, co zasiejemy." 
Z kosmetyką NATURAlną w przyszłość
DANIELA SORGER

zaczerwień i krostek po goleniu, a ponadto cieszy 
się za każdym razem na świeże i miękkie uczucie 
skóry. Dodatkowo czymś cudownym jest czynić coś 
dobrego dla środowiska z konsekwentnie NATURAl-
nymi kosmetykami. 
Wielu młodych ludzi jest bardzo zaangażowanych 
i mają świadomość kryzysu klimatycznego oraz 
jego skutków. Niektórzy są również chętni do wnie-
sienia własnego wkładu. Jednakże przed dorosłymi 
stoi równie wielkie wyzwanie, aby stali się aktywni 
i poważnie traktowali oraz wspierali młodą część 
naszego społeczeństwa. 
Młodzi ludzie, dzieci i przyszłe pokolenia zbiorą to, 
co teraz zasiejemy. Moja rada dla Was: Działajcie 
z miłością i sercem, wspierajcie się, bądźcie uważni,  
pomagajcie sobie nawzajem, abyśmy razem mogli 
chronić i zachować ten piękny, wyjątkowy świat.

Wasza Daniela

Sercem i duszą oraz pełną pasją jestem fryzjerką 
NATURAlną jak również holistycznym prakty-
kiem skóry i włosów CulumNATURA®. Kocham 
rozpieszczać moich klientów wysokojakościową 
kosmetyką NATURAlną.
Przed 25 laty było całkiem inaczej. W wieku 
młodzieńczym nie było mi z NATURĄ po drodze. 
Kochałam moje kolorowe włosy, nosiłam grubą 
warstwę makijażu jak również jaskrawy lakier na 
paznokciach. Mój żel pod prysznic był wyszukiwa-
ny w kategoriach tego najlepiej „pachnącego” 
i z pewnością nie pod względem składu. 
Nie przyszło mi do głowy, żeby krytycznie 
przeanalizować produkty do pielęgnacji skóry 
i włosów oraz należący do nich farby do włosów 
a tym bardziej obietnice reklamowe.
Obecnie obserwuję pozytywny trend: większość 
młodzieży ma już dziś inne nastawienie. 
Bliska mojemu sercu jest edukacja młodzieży 
i nastolatków w zakresie składników oraz udziela-
nie im indywidualnych wskazówek dotyczących 
terapii przy ich problemach skórnych. Pokazuję im 
naturalną i przyjazną dla środowiska alternatywę 
dla konwencjonalnych produktów pielęgnacyjnych. 
To dla mnie ogromna przyjemność wspierać ich 
i widzieć sukcesy, jakie osiągają dzięki konsekwent-
nemu stosowaniu.
Najlepszym przykładem nastolatka jest dla mnie 
mój 16-letni syn Ian. Zaczyna już golić brodę. Od 
początku używa do tego produktów CulumNA-
TURA®. Jego tata, który sam już od lat stawia na 
CulumNATURA®, pokazał mu idealną mieszankę 
na żel do golenia: 1 część corpus DO MYCIA SKÓRY 
I WŁOSÓW + 1 część velare BALSAM PROTEINO-
WY + 5 kropli cutem OLEJEK PIELĘGNACYJNY DO 
CIAŁA. Jako płynu po goleniu chętnie używa vitalis 
SPRAY WITALIZUJĄCY i umor SPRAY NAWILŻAJĄCY Z 
ALOESEM. Ian jest absolutnie szczęśliwy, ponieważ 
dzięki temu jest wolny od podrażnień skóry, 

Fachowy szkoleniowiec modułów Pielęgnacja skóry 
i włosów, CulumNATURA® Farby roślinne do włosów, 
Masaż głowy
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Cudowny środek – 
szałwia 
Szałwia lekarska (Salvia officinalis), często określana 
jako szałwia kuchenna, oryginalnie pochodzi 
z regionu śródziemnomorskiego. Jest jedną z 
najstarszych znanych roślin przyprawowych 
i leczniczych. Wybitnymi krewnymi prawdziwej 
szałwii są lawenda, tymianek lub cząber. Smakuje
bardzo dobrze, a ze względu na swoje  
właściwości antybakteryjne i częściowo 
przeciwwirusowe stosowana jest jako roślina 
lecznicza. Czy przy stanach zapalnych jamy ustnej 
i gardła, reumatyzmie, chorobowym poceniu się, 
łagodnej depresji, nerwowości, gojeniu się ran lub
dolegliwościach trawiennych – szałwia może 
być środkiem zaradczym. Oczywiście, nawet 
dla zanieczyszczonej i tłustej skóry lub przy 
wypadaniu włosów oraz łupieżu jest skuteczna 
dzięki działaniu pobudzającemu ukrwienie.

Doceniamy fenomenalne szerokie spektrum 
działania szałwii i z chęcią wykorzystujemy ją na 
przykład w liberare DEZODORANT ROLL- ON oraz
satuscolor FARBY ROŚLINNE FARBY DO WŁOSÓW.
Szczególnie w okresie zimowym zalecamy, aby 
delektować się naszą przepyszną teanatura 
HERBATĄ ZIOŁOWĄ. Zawiera ona wiele cennych 
roślin, między innymi szałwię – dzięki temu 
dolegliwości przeziębieniowe nie mają żadnych 
szans.
Czy wiesz o tym, że szałwia odgrywała dużą rolę 
w walce z dżumą? Złodzieje nacierali się nią oraz 
innymi ziołami w nadziei, że mogą bez przeszkód 
plądrować nie zarażając się patogenami dżumy. 

Potrzebujesz następujących składników na 2 porcje:

→ 2 łyżki masła

→ 4 łyżki parmezanu

→ sól i pieprz

Tak to się robi:

Cebulę obrać i pokroić w drobną kostkę. Szałwię umyć, osuszyć i drobno posiekać. Masło roztopić na patelni 
a następnie zeszklić na nim cebulę. Dodać szałwię i dusić przez 2 minuty. Patelnię ściągnąć z ognia 
i pozostawić, aby składniki mogły przejść swoim aromatem.
W garnku zagotować osoloną wodę, wrzucić do niej pełnoziarniste gnocchi i gotować do momentu, 
aż wypłyną na powierzchnię. Następnie kluseczki odcedzić, wrzucić na patelnię, dobrze obtoczyć 
w maślanej szałwii i lekko podsmażyć. Oprószyć zmielonym pieprzem i solą, na koniec serwować posypane 
parmezanem. 

SMACZNEGO!

Zawarta w teanatura 
HERBATA ZIOŁOWA,

liberare DEZODORANT 
ROLL-ON i satuscolor 
FARBY ROŚLINNE DO 

WŁOSÓW 

Źródło (w j. niem.): https://www.kraeuter-buch.de/kraeuter/Salbei.html

Zwróć uwagę 
na składniki 

w jakości 
bio!



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.  

12.02.2022 - 14.02.2022, AUT-2115 Ernstbrunn
26.03.2022 - 28.03.2022, AUT-2115 Ernstbrunn
19.03.2022 – 21.03.2022, 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. 

19.02.2022 - 21.02.2022, AUT-2115 Ernstbrunn
19.03.2022 - 21.03.2022, AUT-2115 Ernstbrunn
02.04.2022 - 04.04.2022, AUT-2115 Ernstbrunn
09.04.2022 – 11.04.2022, PL 50-527 Wrocław

Skóra
05.02.2022 - 07.02.2022, AUT-2115 Ernstbrunn

Włosy
29.01.2022 - 31.01.2022, AUT-2115 Ernstbrunn

Świadomie(j) żyć
07.05.2022 - 09.05.2022, AUT-2115 Ernstbrunn

Odżywianie bogate w składniki witalne
05.03.2022 - 07.03.2022, AUT-2115 Ernstbrunn

Masaż głowy
26.02.2022 - 28.02.2022, AUT-2115 Ernstbrunn
30.04.2022 - 02.05.2022, AUT-2115 Ernstbrunn

Trening doradczy
12.03.2022 - 14.03.2022, 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.
15.01.2022 – 17.01.2022, A-2115 Ernstbrunn
26.03.2022 - 28.03.2022, AUT-2115 Ernstbrunn

Uważne strzyżenie włosów – wszystkimi zmysłami
19.02.2022 – 21.02.2022, DE-78112 St.Georgen

Zapisy: 
culumnatura.pl

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

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

Wykształcenie na praktyka skóry i włosów CULUMNATURA®


