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Magazyn o konsekwentnie naturalnej uważności.
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Mniej jest więcej
Helmuth Santler

Stypendium 
CulumNATURA®
Zgłoś się już teraz

Słońce
Źródło życia



Willi Luger
Założyciel & dyrektor zarządzający firmy

Czas na świętowanie… to nie leży zbytnio w mojej 
naturze. Często zapominam nawet o moich wła-
snych urodzinach. Zresztą w mojej rodzinie święto-
wanie nie miało jakiegoś szczególnego znaczenia. 
Jednak są okazje, które należy świętować, jak tylko 
się pojawią: na przykład jubileusz 25-lecia Culum-
NATURA®. I tak, nawet ja muszę czytać to dwa razy, 
bo aż trudno uwierzyć, jak szybko mija czas. Wciąż 
pamiętam początki w 1996 roku. To było wyzwa-
nie, aby zaszczepić w koleżankach i kolegach po 
fachu miłość do natury w czasach obciążonej 
chemią branży fryzjerskiej. Nigdy nie chodziło mi 
o sprzedaż produktów – dla mnie na pierwszym 
planie zawsze było podejście holistyczne. Fryzjerzy 
powinni znów stać się tym, kim byli kiedyś – holi-
stycznymi konsultantami w zakresie skóry 

i włosów. I to jest to, czym CulumNATURA® jest 
do dziś: konsekwentnie naturalne produkty do 
pielęgnacji skóry i włosów, roślinne farby do 
włosów, kompleksowa solidna edukacja wraz ze 
znajomością składników i ich działania. Szczegól-
nie cieszy mnie fakt, że od 25 lat konsekwentnie 
realizujemy ten cel i że rodzina CulumNATURA® 
stale się powiększa. Każdego roku kolejni fryzjerzy 
kończą wykształcenie jako specjaliści w zakresie 
naturalnej pielęgnacji skóry i włosów CulumNA-
TURA® i budują swoją przyszłość bez ryzyka dla 
ich zdrowia, zdrowia ich klientów czy środowiska. 
A my jesteśmy dla nich uczciwym partnerem – co 
najmniej na następne 25 lat!

Jak ten czas leci …

Od 1996 roku jesteśmy producentem konsekwentnie naturalnych bio-certyfiko-
wanych produktów do skóry i włosów jak również szczerym partnerem fryzjerów 
NATURAlnych oraz certyfikowanych specjalistów w zakresie naturalnej pielęgnacji 
skóry i włosów CulumNATURA®.  Są oni holistycznie kształceni przez Akademię 
CulumNATURA® w odznaczonym przez państwo przedsiębiorstwie z siedzibą w 
Ernstbrunn (okolice Wiednia). Łączymy piękno z naturalnością chroniąc przy tym 
wszystkie stworzenia i Matkę Ziemię.
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Editorial

Źródło życia
„Promienie słoneczne są szkodliwe dla skóry”. Ta 
niedorzeczna teza jest szeroko rozpowszechniona 
i mocno zakotwiczona w głowach wielu ludzi. 
Słońce jest źródłem życia i stymuluje tworzenie
witaminy D3, która jest odpowiedzialna za wspie-
ranie zdrowej struktury kości i naszego systemu 
odpornościowego. Nawet dla zdrowia psychiczne-
go słońce jest niezbędne.

Zwłaszcza u niemowląt i małych dzieci hormon 
słońca w rozwoju szkieletu i mięśni odgrywa 
ważną rolę. Niedobór witaminy D u dzieci może 
prowadzić do chorób kości, układu oddechowego,
alergii jak i chorób autoimmunologicznych.
Więc generalnie trzymanie dziecka z dala od słoń-
ca jest dużym błędem.

Dla roślin i zwierząt słońce jest również
niezbędne do życia. Więc jak ono może być złe
i szkodliwe? Odpowiedź na to pytanie jest prosta:

liczy się dawka. Ta „właściwa" jest indywidualna 
i zależy od rodzaju skóry oraz nawyków. Godzinne 
opalanie się może prowadzić do oparzeń i uda-
rów słonecznych i na dłuższą metę być szkodliwe 
dla skóry. Z tego powodu ważne jest, aby unikać 
południowego słońca oraz chronić się przez odpo-
wiednią odzież i nakrycie głowy przed przedawko-
waniem promieni UV. Wspierająco działają do tego 
dobre NATURAlne kosmetyki pielęgnujące skórę, 
jak te z CulumNATURA®.

Więcej informacji
w naszym module 

szkoleniowym „Skóra”.

TIP:

Korzystaj ze słońca tak często 
jak tylko możesz – uważaj tylko 

na odpowiednią dawkę.

Źródło życia

Źródło (w j. niem.):
https://sonnenallianz.spitzen-praevention.com/sonne-und-gesundheit/sonne-ist-gut-fuer-alle/kinder-jugendliche/
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Po chłodnych miesiącach roku miłość do słońca 
odczuwasz zapewne szczególnie mocno. Coraz 
bardziej zwiększa się moc złotej siły na niebie, 
a Ty z tęsknotą wyciągasz swoją twarz w jej stronę. 
CulumNATURA® apricatio EMULSJA NA LATO 
z konsekwetnie naturalnych składników zaopa-
truje i wspiera Twoją skórę w wiele witamin 
i ważne składniki odżywcze na letnie dni. Doskona-
le nadaje się dla dzieci i osób o wrażliwej skórze.

Emulsja zawiera szczególnie bogaty w witaminy
olej sezamowy (witaminy A i E). Wzmacnia on 
wzrost komórek i chroni przed bakteriami. Twoja
skóra może go wyjątkowo łatwo wchłonąć, jest 
zatem idealny do wszystkich typów skóry. Masło 
shea wspiera twoją skórę swoim relaksującym 
i uspokajającym działaniem, kiedy jesteś 
szczególnie narażony na stres. Tłuszcz roślinny 
doskonale chroni przed wysuszeniem. W Twojej 
apricatio EMULSJI NA LATO możesz również  
znaleźć wysokiej jakości olej kokosowy. Jest on 
bogaty w minerały, które są kluczowe dla zdrowego 
wyglądu skóry. Ponadto sprawia, że jest ona 
gładka i miękka – Twoje pory pozostają przy tym 
wolne. Poprzez zawartość wszechstronnego oleju
konopnego, emulsji dostarczane są właściwości 
przeciwutleniające i odnawiające komórki. Olej 
ten jest szybko wchłaniany i zapewnia odczucie 
wyjątkowo aksamitnej 
i miękkiej skóry.

Roślinne i bogate w substancje odżywcze skład-
niki stwarzają dla nas alternatywę dla konwen-
cjonalnych produktów do letniej pielęgnacji. 
Rozpieszczaj siebie i Twoją skórę bogatymi sub-
stancjami odżywczymi, które wspomagają Twoje 
zdrowie i są wolne od czynników obciążających 
środowisko. 

apricatio
EMULSJA NA LATO
Świadomość zdrowia na słońcu 

apricatio EmulSJa na lato
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Łuszczące się główki dzieci 

Większości ludzi utożsamia skórę dziecka z miękką, 
delikatną, gładką i nieskazitelną skórą. U wielu 
niemowląt jednak w pierwszych miesiącach życia 
pojawia się na główce żółtawa, łuszcząca się 
skórka. Wielu rodziców podejrzewa ciemieniuchę. 
W większości przypadków jest to jednak podobnie 
wyglądający, ale bardziej łagodny łojotok skóry gło-
wy. „Prawdziwa" ciemieniucha występuje
znacznie rzadziej – tylko około 10 % wszystkich
niemowląt i małych dzieci cierpi na tę przypadłość.
Dla wielu rodziców pojawia się teraz pytanie: 
Jak mogę odróżnić łojotok od ciemieniuchy? I jak 
leczyć objawy? Ważnym warunkiem, aby rozróżnić 
te dwa zjawiska skórne, jest zaobserwowanie w 
jakim czasie wystąpiły pierwsze symptomy. Łojo-
tok głowy często pojawia się w pierwszych trzech 
miesiąca życia niemowlęcia, natomiast ciemieniu-
cha występuje w wielu przypadkach u dzieci, które 
są już starsze niż trzy miesiące. Łojotok objawia 
się nasilonym łuszczeniem i tłustymi, miękkimi 
żółtobrązowym łuskami, które powstają z powodu 
zwiększonej produkcji talgu. Charakterystyczne 
dla ciemieniuchy są twarde, żółtawe łuski i strupy
na zaczerwienionej skórze głowy, które są bardzo 
swędzące. Czoło i policzki mogą być tak samo do-
tknięte tą dolegliwością, rzadziej również ramiona 
i nogi. Często zaczyna się od suchej i swędzącej 
skóry głowy, która poprzez drapanie wchodzi 
w stan zapalny, przez co powstają żółte, często 
sączące się strupy, obraz skóry optycznie przypo-
mina przypalone mleko. Przyczyna powstawania 
tej przypadłości nie jest do końca całkiem jasna. 
Przypuszcza się, że czynniki zewnętrzne jak sucha 
skóra, tendencja do alergii i nadwrażliwość skóry 
na zewnętrzne bodźce odgrywają tu rolę. Często po 
kilku miesiącach dolegliwość ta ustępuje. 

Możesz pomóc swojemu małemu skarbowi dobrze 
przejść przez ten nieprzyjemny czas. Łuski i strupy 
dają się bardzo dobrze i delikatnie usunąć kilkoma 
kroplami cutem OLEJKU DO PIELĘGNACJI CIAŁA. Po 
tym oczyszczeniu olejkiem jest możliwe jednora-
zowe zastosowanie dodatkowo łagodnego szam-
ponu. clarus DO MYCIA WŁOSÓW I SKÓRY Culum-
NATURA® zawiera tylko cukrowe, najłagodniejsze, 
najbardziej tolerowane przez skórę i najbardziej 
naturalne tensydy jakie tylko istnieją. Regularne, 
delikatne szczotkowanie za pomocą szczotki pielę-
gnacyjnej CulumNATURA®, składającej się z mięk-
kiego NATURAlnego włosia, wspomaga krążenie 
krwi skóry głowy dziecka oraz pomaga delikatnie 
usuwać zmiękczone łuski i strupy.

Możesz pomóc swojemu małemu skarbowi dobrze 
przejść przez ten nieprzyjemny czas. Łuski i strupy 
dają się bardzo dobrze i delikatnie usunąć kilkoma 

ŁuSzczĄce SiĘ GłóWki dzieci apricatio EmulSJa na lato

Źródło (w j. niem.): https://www.infectopharm.com/fuer-patienten/patienten-ratgeber/milchschorf/



W skórze dziecka nie ma co ulepszać, mimo to po-
trzebuje ona ochrony, pielęgnacji i oczyszczania – 
bez tensydów i konsekwentnie naturalnie.

Największe szczęście ludzkości jest takim trochę
koszmarem przemysłowych producentów kosme-
tyków – małe dzieci. Ponieważ ich nieporówny-
walnie aksamitna, pachnąca skóra jest po prostu 
idealna – bez kosmetyki. Przy pielęgnacji dzieci nie 
powinno się jej poprawić, ale tylko utrzymywać 
jej idealność. Zgodnie z zasadą (mało sprzyjającej 
sprzedaży): mniej jest więcej a samoregulacja skó-
ry jest w tym przypadku najlepsza. Poza tym, dla 
wrażliwej skóry dziecka, w grę wchodzą wyłącznie 
konsekwentne naturalne produkty.

Na świeżym powietrzu – dobrze chronionym
Niemowlęta powinny (jak my wszyscy) przeby-
wać na świeżym powietrzu. Dobrze opatulone są 
gotowe na każdą pogodę. Jednak nawet najlepszy 
strój nie może zakryć wszystkiego, potrzebna jest 
dodatkowa ochrona: skóra dziecka jest bardzo 
wrażliwa na wiatr i zimno. W tym wypadku spraw-

Mniej jest więcej 
dza się nasz cutem OLEJEK PIELĘGNUJĄCY DO CIA-
ŁA (nie zawiera wody!): czubek noska i to co jeszcze 
wystaje spod ubrań otrzymuje doskonałą izolację.  

Słońce, proszę, ale z umiarem
Bycie na zewnątrz jest najpiękniejsze wtedy, gdy 
świeci słońce i wszystko w co opatulone są malu-
chy może zostać zrzucone. Słońce dla skóry jest 
prawdziwym pożywieniem, którym należy delek-
tować się często, ale z umiarem. W szczycie lata 
(maj jest obecnie nowym lipcem!), nad morzem 
lub w górach oczywiście zbyt szybko może dojść do 
nadmiaru nasłonecznienia. Pamiętajmy przy tym, 
że skóra dziecka nie ma własnej ochrony przeciw-
słonecznej. Więc czym prędzej do cienia, gdzie 
słońce w południe jest w najlepszym wydaniu, 
by się nim cieszyć. A jeśli nie ma innego wyjścia: 
czapeczka na głowę, koszulka na ciałko, a odkryte 
miejsca zabezpieczyć. Polecamy apricatio EMULSJĘ 
NA LATO: Wspiera dziecięcą skórę wieloma wita-
minami i substancjami odżywczymi w letnie dni. 
A po słońcu zatroszczy się nią adulare 2–FAZOWA 
PIELĘGNACJA z aloesem.

MnieJ JeSt WiĘceJ 
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Mniej jest więcej 
szczotką pielęgnacyjną z miękkim naturalnym 
włosiem.

Najlepszym środkiem czyszczącym jest i pozostaje 
woda. Dostępne są chusteczki nawilżane w „99%" 
– z wodą, ale jako takie nie są wcale do końca bez-
problematyczne: W testach chusteczek nawilża-
nych dla niemowląt znaleziono alkohol benzylowy 
(potencjał alergiczny), politlenek etylenu (PEG) lub 
jego pochodne (sprawiają, że skóra przepuszcza za-
nieczyszczenia) i szkodliwy dla środowiska werse-
nian disodowy. My zalecamy wodę i myjkę lub or-
ganiczną włókninę – a w poważnych przypadkach 
zabrudzeń: velare BALSAM DO SKÓRY I WŁOSÓW. 
Oczyszcza dobrze bez tensydów i ma niską wartość 
pH, która utrzymuje kwaśny płaszcz ochronny. I po 
chwili wszystko jest znowu czyściutkie.

Moja kochana, brudna świnka
Pozostaje temat oczyszczania – nasze małe pocie-
chy są bardzo biegłe w produkcji wszystkich rodza-
jów mało przyjemnych substancji wydostających 
się z różnych otworów ciała. Usuwanie tychże nie 
zawsze jest łatwe, zwłaszcza w terenie. Produktem 
kosmetycznym dla niemowląt nr 1 są wtedy: na-
wilżane chusteczki. Jest to w zasadzie do zaakcep-
towania, o ile rzeczy te nie są zrobione z włókien 
sztucznych i nie są obciążającymi syntetycznymi 
substancjami „do pielęgnacji skóry" (niestety czę-
sto tak jednak jest) trafi ającymi do odpływu (po-
ważny problem dla oczyszczalni ścieków). Należy 
tu  pilnie odradzić produkty zawierające tensy-
dy, które są najszybszą drogą do pieluszkowego 
zapalenia skóry: ręce precz! Mydło i skóra dziecka 
nie powinny mieć ze sobą kontaktu, przynajmniej 
w pierwszym roku życia. Odnosi się to również do 
pielęgnacji włosów: Żaden szampon, nieważne 
jak łagodny, nie jest potrzebny. Lepsze – i przyjem-
niejsze – jest regularne szczotkowanie, np. naszą 

MnieJ JeSt WiĘceJ MnieJ JeSt WiĘceJ 
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Źródło (w j. niem.):
 https://ooe.arbeiterkammer.at/service/testsundpreisvergleiche/tests/Feucht-_und_Oeltuecher_fuer_Babys_im_Test.html
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CulumNa

Pielęgnacja skóry niemowląt 
wodą, powietrzem & miłością 
SUSANNE RIEDELSHEIMER

sobą poczucie bezpieczeństwa i wsparcia społecz-
nego, jest niezbędny dla fi zycznego i motorycznego 
rozwoju dziecka. Czuły dotyk ma u nas wszystkich 
pozytywny wpływ na układ odpornościowy. Więc 
przytulaj, przytulaj, przytulaj i wtulaj się i to najle-
piej bezpośrednio w skórę.

Wasza Susanne

Nasz Lukas przyszedł na świat 2 lata temu i byłam 
naprawdę wdzięczna za kompleksową wiedzę 
o naturalnej pielęgnacji skóry i włosów którą 
posiadałam. Podobnie jak wiele przyszłych mam, 
ja również zasięgałam wiedzy, co jest optymalne 
dla skóry dziecka. Muszę powiedzieć, że to napraw-
dę przerażające, co można znaleźć w niektórych 
drogeriach, gdzie łatwo jest znaleźć produkty do 
pielęgnacji skóry dziecka. A w rzeczywistości naj-
ważniejsze są woda, powietrze i miłość. Moja rada 
dla Ciebie, kochana mamo: działaj tak prosto 
i naturalnie, jak to tylko możliwe.

W przypadku Lukasa w pierwszych tygodniach 
używałam tylko wody i jeśli naprawdę miał za-
czerwienienie lub podrażnienie, koiłam je swoim 
mlekiem matki. Później, w razie potrzeby, dodawa-
łam do kąpieli trochę cutem OLEJKU DO PIELĘGNA-
CJI CIAŁA, corpus DO MYCIA SKÓRY I WŁOSÓW, lub 
w okolicach pieluszki ceratus WOSKU DO SKÓRY I 
WŁOSÓW. Poza domem dodatkowo stosowałam 
samodzielnie wykonane chusteczki nawilżane z
cutem OLEJKIEM DO PIELĘGNACJI SKÓRY.

Jak wiemy my, fryzjerzy NATURAlni i specjaliści 
w zakresie naturalnej pielęgnacji skóry i włosów 
CulumNATURA®, odżywianie również odgrywa 
ważną rolę. Od samego początku ważne było dla 
mnie, aby Lukas był odżywiany pełnowartościowo 
i odpowiednio do wieku, zwłaszcza, że dolegliwości 
skórne były w przeszłości dużym problemem w 
naszej rodzinie. Ach i jeszcze, proszę pamiętaj: aby 
również do prania używać biologicznych detergen-
tów, takich jak np. efektywne mikroorganizmy.

Czy wiesz, że tak naprawdę relacja rodzic – dziecko 
powstaje dzięki dotykowi? Dotyk, który niesie ze 

Recepta pielĘGnacyJna: naWilżane cHuSteczki 

Szkoleniowiec modułów CulumNATURA® Farby 
roślinne, Farby roślinne dla zaawansowanych, Masaż 
głowy, Trening doradczy, Twoja przyszłość fryzjerstwo 
NATURAlne.
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CulumNa

Recepta pielęgnacyjna: 
nawilżane chusteczki 

→ 1 wodoszczelny pojemnik

→ 1 rolkę ręczników papierowych

→ 200 ml przegotowanej wody   
 (w zależności od wielkości Two-   
 jego pojemnika)

→ 1 łyżka cutem OLEJKU DO PIELĘGNACJI CIAŁA

CZEGO POTRZEBUJESZ:

TAK TO SIE, ROBI:

Wodę zagotować 
i ostudzić.

Wlać odpowiednią ilość płynu na papier, tak aby był trochę wilgotny. 
Wilgoć rozprzestrzenia się po kilku minutach równomiernie w pojem-
niku – gotowe! (Upewnij się, że nie wlewasz za dużo wody do pojemni-
ka, aby ręczniki nie pływały w nadmiarze wody.)

Ręcznik papierowy rozdzielić i listek po 
listku ułożyć w pojemniku (listki w razie 
potrzeby przyciąć).

Ostudzoną wodę wymieszać 
z cutem OLEJKIEM DO CIAŁA. 

TIP:
Okres przydatności chuste-
czek: ok 1 tygodnia

1

4

2 3

Chusteczki nawilżane z naturalnymi i pielęgnacyjnymi składnikami, możesz 
całkiem prosto wykonać sam. Są idealne do usuwania makijażu, do czyszczenia 
rąk, gdy jesteś poza domem i idealne sprawdzają się w pielęgnacji dzieci.
Pokażemy ci, jak to zrobić i czego do tego potrzebujesz.

Recepta pielĘGnacyJna: naWilżane cHuSteczki 
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Składnik NO-GO:
Benzofenon

Jeśli przyjrzeć się uważnie konwencjonalnym 
kremom do opalania z fi ltrem, okazuje się, że  
składnik „benzofenon” jest często obecny. Pośród 
wielu różnych oznaczeń, można go rozpoznać po 
początkowym oznaczeniu „benzo” – najpóźniej w 
momencie dokonania takiego odkrycia powinieneś 
zrezygnować z użycia produktu zawierającego tę 
substancję. 

Benzofenony są związkami chemicznymi, które 
pochłaniają promienie UV. W konwencjonalnych 
kosmetykach chronią skórę i sam produkt przed 
promieniami UV. W przemyśle poligrafi cznym są 
one stosowane w tuszach i powłokach – i taki oto 
składnik jest dopuszczony do stosowania na naszej 
skórze.

Szczególnie w gorących miesiącach roku wiele osób 
próbuje bronić się przed „złymi promieniami sło-
necznymi”, wcierając w swoją skórę litry kremów 
przeciwsłonecznych. Jednak poprzez wpływ rekla-
my i nawyki, wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że 
sami sobie szkodzą. Benzofenony mogą działać 
hormonalnie (estrogeno podobne) co szczególnie 
u dzieci, nawet w małych ilościach, może być bar-
dzo niebezpieczne. Ponadto, ten wątpliwy składnik 
może wpływać na układ odpornościowy i u nie-
których osób wywołać alergię na światło. Oznacza 

to, że światło słoneczne może w połączeniu 
z benzofenonem powodować reakcję alergiczną na 
skórze. Potwierdziły to liczne niezależne badania,  
a American Contact Dermatitis Society wybrało ten 
środek chemiczny jako alergen kontaktowy roku
2014, ze względu na wysokie ryzyko wystąpienia 
reakcji alergicznej.

Benzofenony w wyniku nadmiernego kremowania 
lądują – zwłaszcza w miesiącach letnich – w na-
szych rzekach, oceanach i jeziorach, mogą również 
powodować znaczne szkody dla organizmów wod-
nych. Ponadto podejrzewa się, że ta substancja ze 
środków przeciwsłonecznych sprzyja odbarwianiu 
raf koralowych, ponieważ z jej przyczyny wymiera-
ją algi, z którymi koralowce żyją razem. 

Naturalne składniki zawarte w Twoich kosmety-
kach zawierają cenne substancje odżywcze, takie 
jak np. witaminy i minerały, które wspomagają 
i odciążają skórę. Możesz uważnie dbać o swoją 
skórę i odżywczo ją pielęgnować, sięgając po kon-
sekwentnie naturalne kosmetyki organiczne, które 
nie szkodzą ani Twojemu zdrowiu ani środowisku.

Składnik NO-GO Benzofenon
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Źródła (w j. niem.):
https://utopia.de/ratgeber/benzophenon-das-solltest-du-ueber-den-chemischen-uv-fi lter-wissen/ (11.11.2020)
https://praxistipps.focus.de/benzophenone-wirkung-auf-gesundheit-und-umwelt_108077 (11.11.2020)
https://de.wikipedia.org/wiki/Benzophenon (11.11.2020)

Stypendium CulumNATURA® 2021



Składnik NO-GO Benzofenon

11

Oto nasz 
Team. 

Gdy wchodzisz na teren firmy CulumNA-
TURA® w Ernstbrunn, przechodzisz obok 
dwóch pomieszczeń produkcyjnych – mo-
krego i suchego. Tam możesz zobaczyć nas 
naprzemiennie pracujących przy mieszaniu 
i napełnianiu produktów CulumNATURA®.

W mokrym pomieszczeniu produkowane 
i napełniane są płynne produkty CulumNA-
TURA®. Tam zwracamy szczególną uwagę na 
higienę, aby uniknąć zanieczyszczenia. W 
suchym pomieszczeniu mieszane są nasze 
ROŚLINNE FARBY DO WŁOSÓW satuscolor. 
Przed przystąpieniem do mieszania farby 
roślinnej, wykonuję ja, Acu, test koloryza-
cji. Przygotowany kolor farby roślinnej jest 
testowany na pasemku i archiwizowany. 

Po procesie produkcji, nasze koleżanki 
z marketingu i zarządzania jakością dopusz-
czają produkty do etykietowania. Wszystkie 
produkty są następnie szarżowane i etykie-
towane przez maszynę, a następnie układa-
ne na półkach w magazynie, gdzie czekają 
gotowe do sprzedaży. 

Acu & Marek
PRODUKCJA & MAGAZYN

Stypendium CulumNATURA® 2021

CulumNATURA®  
ponownie przyznaje 
stypendium

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

Naszym stypendystom finansujemy przekwalifikowanie 
na certyfikowanego specjalistę w zakresie naturalnej 
pielęgnacji skóry i włosów CulumNATURA®. 
Jak tylko otrzymamy od Ciebie kompletne dokumenty 
aplikacyjne dotyczące choroby zawodowej (wraz z za-
świadczeniem 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)

→ jeśli są dostępne, zdjęcia dokumentujące
 chorobę

SZANSA DLA FRYZJERÓW DOTKNIĘTYCH 
CHOROBĄ ZAWODOWĄ

E-Mail: polska@culumnatura.at

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

Zgłoszenia przyjmujemy do: 30.09.2021

Szukamy
Cię.ZGL/OŚ SIE, JUZ

.
 TERAZ!



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. 
29.05.2021 – 31.05.2021, AUT-2115 Ernstbrunn
03.07.2021 – 05.07.2021, 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 syntetycz-
nymi dodatkami. Z tego powodu ukończenie tego modułu 
jest warunkiem by móc pracować z roślinnymi farbami do 
włosów CULUMNATURA® satuscolor.
15.05.2021 – 17.05.2021, AUT-2115 Ernstbrunn
26.06.2021 – 28.06.2021, AUT-2115 Ernstbrunn
31.07.2021 – 02.08.2021, 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
08.05.2021 – 10.05.2021, AUT-2115 Ernstbrunn

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

Masaż głowy
12.06.2021 – 14.06.2021, AUT-2115 Ernstbrunn

Trening doradczy
18.09.2021 – 20.09.2021, AUT-2115 Ernstbrunn

Akademia
CulumNATURA® 
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!

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.
19.06.2021 – 21.06.2021, A-2115 Ernstbrunn

Fryzjerzy naturalni strzygą inaczej
05.06.2021 – 07.06.2021, A-2115 Ernstbrunn

Zapisy: 
culumnatura.pl

Informacje: 
polska@culumnatura.at

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

Stopka redakcyjna
CulumNATURA® dla skóry i włosów
Wilhelm Luger GmbH
E-Werkgasse 13, A-2115 Ernstbrunn
Tel.: +43 664 964 59 12
polska@culumnatura.at
Nakład:  41.000 egezmpl.

culumnatura.pl
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