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Twoja szczotka z NATURAlnym włosiem to coś nie-
zwykle osobistego – jak Twoja ulubiona biżuteria, 
to będzie zawsze twój pierwszy wybór.

Już nasze prababcie używały szczotek z NATURAl-
nym włosiem do codziennej pielęgnacji włosów. 
Włos był  codziennie szczotkowany i rzadko myty. 
Wraz z uprzemysłowieniem i odkryciem plastiku 
ta NATURAlna szczotka odeszła jednak w zapom-
nienie.

Ponadto, twojej szczotce do włosów dozwolone 
jest być indywidualną i posiadać osobowość. 
Doceń jej wartość! Ona towarzyszy Ci każdego ran-
ka i pomaga w dobrym starcie w nowy dzień. Czy 
to drewno wiązu, wiśni, klonu, orzecha włoskiego 
czy oliwkowe (i wiele innych) – każda szczotka 
uzyskuje dzięki naturalnemu drewnianemu kor-

pusowi swój indywidualny ciężar, kolor i odczucie. 
To charakteryzuje każdą z naszych szczotek – 
niepowtarzalność i indywidualność.

Również dla Ciebie istnieje określony gatunek 
drzewa, który odpowiada Twojej naturze i którego 
wibracje szczególnie dobrze do Ciebie pasują. W 
celtyckim horoskopie do każdej daty urodzenia jest  
przydzielone drzewo. Więc może Twój osobisty 
ulubiony egzemplarz nadal ukrywa  się pomiędzy 
naszymi szczotkami CulumNATURA® i czeka abyś 
go  odnalazł?

Posłuchaj swojego drzewa

Willi Luger
Założyciel firmy & dyrektor zarządzający

Od 1996 roku CulumNATURA® jest producentem konsekwentnie naturalnych 
biozertyfikowanych produktów do skóry i włosów jak również szczerym partnerem 
dla fryzjerów NATURAlnych oraz certyfikowanych specjalistów w zakresie skóry i 
włosów CulumNATURA®.  Są holistycznie kształceni przez firmową Akademię w 
odznaczonym przez państwo przedsiębiorstwie z siedzibą w Ernstbrunn (okolice 
Wiednia). CulumNATURA® łączy piękno z naturalnością chroniąc przy tym wszystkie 
stworzenia i Matkę Ziemię.

O szczotkach i szczecinieEditorial
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Wszyscy robimy to codziennie. Czasami nawet
kilka razy. Ale niewielu z nas to robi poprawnie – 
szczotkowanie włosów. Począwszy od wyboru 
szczotki do włosów aż po sposób jej użycia – jest 
kilka rzeczy, na które powinniśmy zwrócić uwagę.

Dla każdego produktu kosmetycznego, niezależnie 
od jego wielkości, istnieje niezliczona ilość opcji i 
najbardziej zróżnicowanych ofert. Każdy rzekomo 
lepszy od drugiego. Od „praktycznych” i niedrogich 
plastikowych szczotek, które podobno delikatnie 
przesuwają się po włosach, po metalowe, które 
idealnie nadają się do loków lub tapirowania 
włosów. Są też takie, które mają plastikowe 
kuleczki na igiełkach – te podobno szczególnie 

dobrze stymulują i masują skórę głowy. Ale czego 
nam nie powiedziano: tworzywa sztuczne – często 
gorszej jakości – szybko stają się kruche, nie 
wspominając już o problematycznej utylizacji i 
wynikające z tego zanieczyszczenie środowiska. 
Szczotki metalowe natomiast w połączeniu 
z ciepłym powietrzem z suszarki do włosów 
przewodzą to ciepło niezwykle szybko, tak szybko, 
że mogą przez to także uszkadzać włosy. A kto 
tego nie wie: te cenione plastikowe zakończenia 
metalowych szczotek po krótkim czasie odpadają i 
zaplątują się we włosy, więc przy ich wyplątywaniu 
o efekcie masażu możesz zapomnieć.  

O szczotkach 
i szczecinie
O WŁOS OD NIEPOROZUMIENIA 

O szczotkach i szczecinieEditorial



Nasze szczotki wykonane są ze 
100% czysto naturalnego włosia 

i rodzimych gatunków drzew.

Naturalnie rosnąca jakość 
NATURA i w tym przypadku oferuje nam doskonałą 
alternatywę. Dokładniej mówiąc nawet dwie. Róg 
i drewno. W połączeniu z naturalnym świńskim 
włosiem, grzebienie i szczotki wykonane z tych 
materiałów są niezbędne w codziennej pielęgnacji 
włosów. Ponieważ łączą one w sobie tak wiele 
zalet: spowodowane przez plastik po szczotkowa-
niu naładowane elektrostatycznie włosy należą do 
przeszłości. Naturalne włosie oczyszcza i masuje 
skórę głowy, pobudzając w ten sposób krążenie 
krwi. Ekologiczność szczotek wykonanych z rogu 
lub drewna jest również pisany wielkimi literami. 
A najlepsze jest to, że to szczotki na całe życie. 

Szczotka CulumNATURA® do trwałej pielęgnacji
Bardzo chętnie przyjmujemy tą ofertę od Mat-
ki Ziemi. Nasze szczotki są wykonane ze 100% 
czysto naturalnego włosia, które strukturą jest 
bardzo podobne do ludzkiego włosa i dzięki temu 
idealnie nadaje się do pielęgnacji włosów i skóry 
głowy. Korpus szczotki wykonywany jest z rodzi-
mych rodzajów drzew jak dąb, klon, śliwa, orzech 
włoski i wiele innych. To sprawia, że szczotka 
wygląda wspaniale i jest niezwykle przyjemna w 
dotyku. Specjalnie stworzona dla osób prawo- i 
leworęcznych, dzięki ergonomicznej formie szcze-
gólnie dobrze leży w dłoni. Każda szczotka jest 
sama w sobie unikatem. Przed jej spakowaniem 
dokonywana jest szczegółowa kontrola jakości, 
szczotka jest impregnowana cereus pielęgnacją 

do szczotek i jeszcze raz polerowana. Oznaczona 
własnym numerem trafia do opakowania. Również 
tutaj kładziemy dużą wagę na naturalność i 
ekologiczność. Dekoracyjne drewniane pudełko 
wypełniamy wełną drzewną, dodajemy wosk 
pielęgnacyjny, ściereczkę do polerowania i grzebyk 
do czyszczenia włosia, wszystko dobrane idealnie!

„ Nie ma powodu aby wyrywać 
sobie włosy z głowy“
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Przyjemność na sto(dwa)
Nasza skóra jest naszym najważniejszym organem 
wydalniczym. Sole, tłuszcze i końcowe produkty 
przemiany materii są przez nią odprowadzane – 
także przez skórę głowy.
Wskazówka dotycząca pielęgnacji: 100 porannych 

pociągnięć szczotką uwalnia nasze włosy od tych 
zanieczyszczeń, pobudzaja krążenie krwi i meta-
bolizm. Działa również jako ożywczy masaż i w ten 
sposób zapewnia gładkie, lśniące włosy.

„ Czesz się przykładnie a włos  
z głowy Ci nie spadnie“

Urozmaicona różnorodność roślinnych farb do włosów 
CulumNATURA® satuscolor otwiera przed Tobą tak wiele 
możliwości. Pomożemy Ci pogłębić Twoją wiedzę, abyś 
jeszcze lepiej mógł sprostać potrzebom Twoich klientów. 
Wykorzystaj szansę: ucz się i rozwijaj, całkiem naturalnie.
Terminy znajdziesz na ostatniej stronie.
 
Szczegolówe informacje i zapisy na: culumnatura.pl
 
Zapytania: polska@culumnatura.at

Farby roślinne do włosów  
CulumNATURA® satuscolor  
dla zaawansowanych

Nowy modul 
szkoleniowy 

w polsce!
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która działa jak hormony. W związku z tym 
znajduje się na liście priorytetowej Komisji 
Europejskiej dotyczącej potencjalnie hormonalnie 
szkodliwych substancji – ale jest to nadal 
przedmiotem kontroli. W dalszych raportach 
stwierdza się, że rezorcyna jest kontrowersyjna 
pod wieloma względami: może prowadzić do 
alergii, co zgodnie z obowiązującym prawem 
wymaga zamieszczenia na etykiecie produktu 
przynajmniej ostrzeżenia: „Farby do włosów 
mogą powodować poważne reakcje alergiczne". 
Podejrzewa się również, że rezorcyna tworzy 
substancje rakotwórcze. I istnieje jeszcze jeden 
potencjał ryzyka: istnieją oznaki dalszych zagrożeń 
dla zdrowia, np. substancja ta może powodować 
zaczerwienienia przy kontakcie ze skórą.
Dzięki konsekwentnie naturalnym roślinnym 
farbom do włosów Ty, Twój fryzjer i środowisko 
oszczędzacie sobie tego wszystkiego.

Składnik NO-GO rezorcyna

Resorcinol, albo też znany jako rezorcyna, to 
chemiczny składnik, który jest stosowany  prawie 
we wszystkich konwencjonalnych farbach do 
włosów, ale także w kosmetykach (np. B. szampony 
przeciwłupieżowe) oraz w przemyśle, m. in. 
w produkcji opon lub produkcji barwników i 
tworzyw sztucznych. Obecnie rezorcyna jest 
zgodnie z załącznikiem III rozporządzenia UE 
w sprawie kosmetyków, między innymi jako 
substancja do farbowania włosów w utleniających 
preparatach do farbowania włosów dopuszczona 
z ograniczeniami. Jeśli przeczytasz kartę 
charakterystyki substancji chemicznych, natkniesz 
się na informacje dotyczące zagrożenia dla 
zdrowia i środowiska. Jednak substancja ta jest 
nadal używana i z każdym konwencjonalnym 
farbowaniem włosów ląduje w naszych wodach 
i to właśnie  organizmy wodne zostają  przez 
rezorcynę zatruwane. Ale to nie wszystko, zgodnie 
z CodeCheck, resorcinol może być uznany jako 
substancja hormonalnie czynna – tj. substancja, 

Źródła: (wszystkie w j. niemieckim)
https://www.codecheck.info/inhaltsstoff/Resorcinol (19.12.2019),
https://naturalbeauty.de/fakten/du-kommst-hier-nicht-rein/du-kommst-hier-nicht-rein-resorcin (19.12.2019)
https://en.wikipedia.org/wiki/Resorcinol (02.01.2020)
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Swędzi, drapie, skóra jest popękana i boli – wielu 
fryzjerów to zna. Problemy skórne są szeroko 
rozpowszechnioną chorobą zawodową.
Według danych AUVA (Ogólny Zakład 
Ubezpieczeń Wypadkowych w Austrii) około 
31 % czynnych zawodowo w grupie „zawodów 
związanych z sektorem beauty” jest dotkniętych 
chorobami zawodowymi jak np. choroby skóry 
uwarunkowane pracą zawodową. Tym samym 
fryzjerzy należą do największej grupy dotkniętych 
tym problemem. Nic dziwnego, bo kontakt z 
agresywnymi środkami do farbowania włosów, 
sprayami i tymi podobnymi nie jest obojętny. 
Często zawarte w nim chemikalia przyczyniają 
się do dolegliwości, które przez wtajemniczonych 
określane są jako „egzema fryzjerska”.
Wielu fryzjerów musi z tego powodu zrezygnować 
z zawodu. Jednak istnieje także inne wyjście: Irene
Kälin-Marty sama była pokrzywdzona i krótko 
przed końcem kariery fryzjera. Potem podjęła 
ważną decyzję. 

Za Irene znajduje się długa droga cierpienia. Od 35 
lat w zawodzie, wiele lat walczyła z popękanymi 
rękami, nawet stopami a także problemami 
z oddychaniem. Cały system immunologiczny 
był ekstremalnie osłabiony. „Żyłam z tymi 

symptomami dłużej niż 20 lat, odwiedzałam 
różnych lekarzy, dostawałam lekarstwa i 
stosowałam maści. Raz było lepiej, raz  gorzej. 
Naprawdę dobrze nie było nigdy”, opowiada 
Szwajcarka. Nie obyło się u niej także bez pobytu 
w szpitalu.
„Paliło się już czerwone światło. Stałam przed 
wyborem, albo skończyć z zawodem fryzjera albo 
iść nową drogą i tym samym zdecydowałam się na 
wykształcenie CulumNATURA®”. To był rok 2017. 
Od tego czasu wszystkie dolegliwości ustąpiły.
„Przejście na produkty do pielęgnacji skóry i 
włosów CulumNATURA® zmieniło moje życie. 
Jestem przeszczęśliwa że dokonałam tego wyboru, 
bo w innym wypadku musiałabym zrezygnować z 
zawodu”, podsumowuje. 
Założyciel CulumNATURA® Willi Luger mówi: „Nie 
znamy żadnego fryzjera naturalnego, który miał 
by problemy skórne związane z wykonywaniem 
zawodu, odkąd zaczął pracować z naszymi 
produktami. I przypadek Irene niestety nie jest 
jedynym przypadkiem, wielu fryzjerów trafia do 
nas przez tą szynę choroby. Tym bardziej cieszymy 
się z tych pozytywnych doświadczeń z naszymi 
produktami NATUTRAlnymi, o których relacjonują 
na.

Miejsce przestępstwa - salon 
fryzjerski: Gdy cierpi zdrowie
KARIN BORNETT, NIEZALEŻNA DZIENNIKARKA

PRZEDTEM POTEM
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CulumNATURA® Stypendium 2019

„Nie liczyliśmy się z tak wieloma zgłoszeniami”, 
cieszy się mag Michaela Bauer z Akademii 
CulumNATURA®.  Z tego powodu proces selekcji 
2019 w celu wyłonienia zwycięzcy stypendium 
CulumNATURA® dosłownie w ostatniej chwili uległ 
zmianie. Wszystkie zainteresowane kandydatki 
zostały końcem listopada zaproszone do siedziby 
producenta kosmetyków naturalnych oraz 
centrum szkoleniowego. Astrid i Willi Luger oraz 
zespól CulumNATURA® gościli zainteresowane 
osoby 2 dni w jesiennym Ernstbrunn. Miało to 
na celu w samym sercu CulumNATURA® poznać 
filozofię firmy oraz zanurzyć się w jej świecie.

Monika Dittrich, zwyciężczyni stypendium 2016, 
bardzo serdecznie powitała gości w swoim 
salonie NATURAlnym a następnie z pomocą 
szkoleniowca Moniki Banzirsch poddała 
strudzone przedpołudniową podróżą panie 
rozpieszczającym zabiegom masażu głowy przy 
pomocy naszej opatentowanej szczotki, pachnącej 
maseczki na twarz i mycia włosów na myjni 
fryzjerskiej. W miłej atmosferze i dźwiękach cicho 
płynącej muzyki zostały wymieniane pierwsze 
doświadczenia i doznania. Mogły być zadawane 
pytania dotyczące pracy fryzjera NATURAlnego 
a także prezentowane i omawiane użyte do 
zabiegów produkty. Uczestniczki poruszyły 
również tematy własnej ciężko przebytej drogi 
pełnej cierpienia spowodowanego chorobami 
zawodowymi płuc i rąk, poprzez odyseje 

Od lewej do prawej: Astrid i Willi ze szczęśliwą zwyciężczynią stypendium CulumNATURA® Madlen, Adriane, Silvia a także 

Michaela & Angelika z Akademii CulumNATURA®.

u przeróżnych lekarzy i bezradności wobec 
urzędników.

Drugiego dnia zbliżała się ta wielka chwila: 
pomimo radości oczekiwania do wszystkich 
obecnych wkradło się napięcie przed rozdaniem 
stypendium 2019. Również tutaj zmieniło się 
postępowanie mające wyłowić zwyciężczynię 
– tym razem miał o tym zdecydować los. 
Przeszczęśliwa i bliska łez radości Adriane K. 
nie mogła uwierzyć, że to właśnie ona wygrała 
stypendium na wykształcenie na specjalistę w 
zakresie skóry i włosów CulumNATURA®. „Móc 
kiedyś pracować jako fryzjerka NATURAlna to 
było moim marzenie – a teraz ono się ziści!” 
promienieje Adriane.

I jeszcze jedna innowacja w 2019: zostały 
wylosowane dwie dodatkowe nagrody – Madlen 
cieszyła się z możliwości bezpłatnego udziału 
w trzech modułach szkoleniowych a Sylvia z 
jednego, obie panie mogły samodzielnie wybrać 
interesujący ich moduł.

Nowej drodze do fryzjerstwa NATURAlnego 
lub wykształcenia na specjalistę w zakresie 
skóry i włosów CulumNATURA® cały zespół 
CulumNATURA® życzy zwyciężczyniom na 
wszystkiego co tylko najlepsze.
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Nicole Didier – zwyciężczyni  
stypendium CulumNATURA® 2017

CulumNATURA® ponownie 
przyznaje stypendium

CN: „Droga Nicole, 
przed dwoma laty 
wygrałaś stypendium 
CULUMNATURA®. Jak się 
masz dzisiaj? Na jakim 
jesteś etapie Twojego 
wykształcenia?”
N: „Czuję się 
fantastycznie. Swoje 

wykształcenie na specjalistę w zakresie skóry i 
włosów CulumNATURA® ukończyłam na początku 
listopada 2019”.

CN: „ Co zmieniło się w twoim życiu od chwili 
wygrania stypendium?”
N: „Zmieniło się bardzo dużo. Z wiedzą, którą 
pozwolono mi gromadzić, stałam się bardzo 
uważna wobec samej siebie. Moja rodzina i ja 
wymieniliśmy w  łazience wszystkie kosmetyki do 
pielęgnacji skóry i włosów a także przeszłam na 
pełnowartościowe odżywianie, zrezygnowaliśmy  

Jesteś fryzjerką/fryzjerem ciałem i duszą a  
nie możesz już wykonywać swojej pracy z  
powodów zdrowotnych? Praca z kosmetykami 
NATURAlnymi przemawia do Ciebie? 

Sfinansujemy Twoje przekwalifikowanie, 
pokrywając koszty szkolenia i tym samym  
dając. Ci szansę na zupełnie nową drogę 
zawodową. 

w domu z wifi aby unikać  promieniowania. 
Poprzez te zmiany w stylu życia i stosowanie 
produktów pielęgnacyjnych do skóry i włosów 
CulumNATURA® nie mam od tego czasu żadnych 
problemów ze skórą. Niedługo otworzę ponownie 
mój salon, na co cieszę się ogromnie. W końcu będę 
mogła całą nową zgromadzoną wiedzę przekazać 
moim przyszłym klientom i ich motywować.”

CN: „Co chciałabyś przekazać – niestety jeszcze 
licznym – cierpiącym na choroby zawodowe 
fryzjerom i naszej nowej stypendystce Adriane na 
ich dalszą drogę?”
N: „Nie zwieszać głowy! Istnieje alternatywa! 
Korzystajcie z tego fantastycznego wykształcenia 
na fryzjera NATURAlnego albo specjalistę w 
zakresie skóry i włosów CulumNATURA®.”

SZANSA DLA FRYZJERÓW DOTKNIĘTYCH CHOROBĄ ZAWODOWĄ
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Produkty wolne od śmieci, tzw. „Zero Waste" (zero 
odpadów), takie jak mydła do włosów obiecują 
nam ograniczone i naturalne składniki. Mydło to  
jest czczone wśród konsumentów jako produkt 
bez opakowania, ponieważ istnieje uzasadnio-
na tęsknota za minimalizmem. Naga, niepako-
wana kostka mydła przyciągnęła uwagę wielu 
kupujących. Zmniejszenie zużycia plastiku i 
zrównoważony rozwój absorbują konsumentów 
zdrowotnie i politycznie. Niewiedza o mnogości 
istniejących tworzyw sztucznych i ich prawidłowej 
utylizacji sprzyja sprzedaży takich produktów zero 
waste. Jednakże opakowania z tworzyw sztucznych 
mogą zostać włączone do cyklu recyklingu poprzez 
właściwą segregację.
Jak nasze włosy reagują przy użyciu tego mydła, 
wielu użytkowników nie jest świadomych. Za-
sadowe mydło wpływa na kwaśny odczynnik 
pH skóry i włosów. Naturalny kwaśny płaszcz 
ochronny (wartość pH 5,5) zostaje zaatakowany 
a łuski włosa otwierają się. Włos pęcznieje i już 
nie jest chroniony przed wysuszeniem lub szkod-
liwym oddziaływaniem środowiska. Traci połysk, 

elastyczność, łatwość rozczesywania i może stać się 
łamliwy.

Rozpowszechnionym argumentem 
przemawiającym za mydłem do włosów jest to, ze 
stosowały go w dzieciństwie nasze babcie. Jednak 
co zostało zapomniane: żeby w ogóle przywrócić 
możliwość rozczesywania, włosy po myciu były 
spłukiwane octem.

Jesteś jeszcze fanem mydła?

Jak tylko otrzymamy od Ciebie 
kompletne dokumenty aplika-
cyjne dotyczące choroby zawo-
dowej (wraz z zaświadczeniem 
lekarskim), skontaktujemy się 
z Tobą.

Dokumenty aplikacyjne: 

→ życiorys w formie tabelarycznej wraz ze   
 zdjęciem i danymi kontaktowymi  

→ Twoja osobista historia (maks. jedna 
 strona A4) 

→ zaświadczenie lekarskie dotyczące choroby   
 zawodowej np. astmy fryzjerskiej (problemy    
 z płucami), egzemy fryzjerskiej (choroby skóry  
 rąk), itp. 

→  jeśli są dostępne, zdjęcia dokumentujące   
 chorobę

Napisz na: 
polska@culumnatura.at

lub adres pocztowy:  
CulumNATURA®
Wilhelm Luger GmbH
E-Werkgasse 13
2115 Ernstbrunn
Austria

Zgłoszenia przyjmujemy do: 30.09.2020

Szukamy 
Cię.

ZGLOS SIE JUZ TERAZ!

Mydła do włosów mogą na dłuższą metę otwierać i niszczyć włosy.
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Nie wszystko jeszcze jasne jak slonce?



Moja historia nie jest niestety odosobnionym przy-
padkiem. Już w drugim roku mojej szkoły zawodo-
wej zaczęły się problemy z moją skórą. Nawet regu-
larne bóle brzucha należały do mojej codzienności. 
Pracowałam, jak większość praktykantów zawodu 
fryzjera, w przeciągu mojego wykształcenia z 
chemicznymi produktami „pielęgnacyjnymi”. To 
sformułowanie jest do dzisiaj dla mnie zagadką, 
bo jak to jest możliwe, że tak zwane produkty 
„pielęgnacyjne” szkodzą mojej skórze i mojemu 
organizmowi? Nadeszło to, co musiało; mój lekarz 
zalecił mi ze względów zdrowotnych zmianę 
zawodu. Dla mnie nie było takiej opcji! Moim 
ogromnym szczęściem było poznanie w Szkole Za-
wodowej w Hollabrunn CulumNATURA® w teorii i 
praktyce. Zasięgnęłam szczegółowych informacji w 
CulumNATURA® i po krótkim czasie wybrałam się 
w drogę do fryzjerki NATURAlnej Sabine Zimmer-
mann do Niemiec, aby u niej rozpocząć praktykę 
jako fryzjerka NATURAlna. Po 3 tygodniach (! ) 
wszystkie moje dolegliwości zniknęły jak ręką odjął 
i to pomimo tego, że podczas pracy nie używałam 
rękawiczek.

Już od 6 ½ roku prowadzę mój własny salon 
NATURAlny w którym mogłam przeżyć wie-
le wspaniałych momentów. Klientki, które 
przeszczęśliwe i ze łzami w oczach wyrażają wyrazy 

wdzięczności , bo jak twierdzą, byłam ich „ostatnią 
szansą”. Szczególnie w mojej pamięci mam 
jedną klientkę. Miała nie tylko zaczerwienienia i 
swędzenie, jej głowa była cała pokryta krostami! 
Zaledwie po trzech zabiegach z farby roślinnej  
satuscolor i stosowaniu produktów pielęg-
nacyjnych CulumNATURA® do skóry i włosów jej 
skóra w pełni wyzdrowiała.  Dzięki holistycznej 
teorii, którą od kilku lat mogę przekazywać  
jako fachowy szkoleniowiec w Akademii  
CulumNATURA®, możemy kształcić fryzjerów 
NATURAlnych, którzy w swoich salonach oferują 
dużo więcej niż tylko strzyżenie i farbowanie. 
Doradzamy indywidualnie – dajemy wskazów-
ki i praktyczne porady dotyczące odżywiania i 
świadomego życia – zwracamy uwagę na nasze 
środowisko i chronimy przy tym Matkę Ziemię. 
I jako matka czteroletniej córki, która prawie 
codziennie bez żadnego ryzyka może towarzyszyć 
mi w salonie, znam swoją odpowiedzialność i 
wypełnię swój obowiązek, aby zostawić czysty 
świat dla następnego pokolenia. „Mamusiu, już 
mam 4 latka. Niedługo będę mogła sobie również 
zafarbować roślinne pasemko włosów – bo 
przecież wszystko to pochodzi od kochanej Matki 
Ziemi!” – oznajmiła dumnie moja córka. Wtedy 
dotarło do mnie w pełni, że robię wszystko dobrze. 

„ Mamo, to wszystko jest od  
kochanej Matki Ziemi!“
LYDIA STREICHER, FACHOWY SZKOLENIOWIEC MODUŁÓW  CulumNATURA® ROŚLINNE   
FARBY DO WŁOSÓW I FARBY ROŚLINNE DLA ZAAWANSOWANYCH 

Nie wszystko jeszcze jasne jak slonce?
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Akademia
CulumNATURA® 

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. 
04.04.2020 - 05.04.2020, PL 50-527 Wrocław
04.07.2020 - 06.07.2020, AUT-2115 Ernstbrunn

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.
04.04.2020 - 06.04.2020, AUT-2115 Ernstbrunn
02.05.2020 - 04.05.2020, AUT-2115 Ernstbrunn
27.06.2020 - 29.06.2020, AUT-2115 Ernstbrunn
29.08.2020 - 31.08.2020, AUT-2115 Ernstbrunn
24.10.2020 - 26.10.2020, AUT-2115 Ernstbrunn
24.10.2020 -26.10.2020, PL 50-527 Wrocław

Skóra
07.03.2020 - 09.03.2020, AUT-2115 Ernstbrunn
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

Świadome(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
21.03.2020 - 23.03.2020, AUT-2115 Ernstbrunn
18.07.2020 - 20.07.2020, AUT-2115 Ernstbrunn
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

Szkolenie na specjalistów w zakresie naturalnej 
pielęgnacji skóry i włosów culumNATURA®

Szkolenie to jest skierowane do fryzjerów i kosmetyczek. 

Koncepcja 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 zaznaczylismy moduły, które 

oferujemy w języku polskim i na terenie Polski!

MODUŁY DOKSZTAŁCAJĄCE
Farby roślinne do włosów  
CulumNATURA® 
dla zaawansowanych
Wymogi: pomyślne ukończenie  
modułu szkoleniowego Roślinne farby do  
włosów CulumNATURA® satuscolor i 6 miesięcy 
praktycznego doświadczenia z roślinnymi farbami 
do włosów satuscolor. 

21.03.2020-23.03.2020, PL 50-527 Wrocław
05.12.2020 - 07.12.2020, A-2115 Ernstbrunn

Zapisy: 
culumnatura.pl

Informacje: 
polska@culumnatura.at

st
em

pe
l s

al
on

u

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: 22.000 egezmpl.

culumnatura.pl


