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2020 
 

Zima w Dolinie Czeremchy 
 
 

Szanowni Państwo, 
Jak przed rokiem, także tej zimy Dolina Czeremchy przygotowała świąteczną edycję 

produktów, które zostaną na stałe w naszej ofercie. 
 

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z propozycjami. 
 

W związku z sytuacją epidemiologiczną i prawdopodobnymi ponownymi problemami 
z dostępnością surowców i opakowań, których doświadczyliśmy na wiosnę, bardzo prosimy 

o zgłaszanie zapotrzebowania na wszystkie produkty z tej serii z dużym wyprzedzeniem, 
abyśmy mogli zagwarantować ich dostępność i terminowe dostawy. 

 
Pojedyncze produkty można zamawiać w dotychczasowym systemie, jednak będą one 

dostępne do wysyłki dopiero od połowy listopada. Jednocześnie chcielibyśmy zwrócić uwagę, 
że wraz z biegiem kolejnych tygodni czas wysyłki może ulegać wydłużeniu. 

Zamówienia na zestawy prezentowe w opakowaniach przyjmujemy  
do  30 października 2020 (piątek). Wysyłać je będziemy od 16 listopada 2020. Faktury zostaną 

wystawione dopiero z datą wysyłki. 
 

Zarówno pojedyncze produkty jak i zestawy prezentowe zostały skomponowane tak, by 
stworzyć dla Klientów wybór w różnym przedziale cenowym, a także tematycznym, dzięki 

czemu powstała propozycja o szerokim zakresie odbioru. 
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Produkty z poniższej oferty zostały oparte o nowe surowce, które wspierają dobroczynne działanie 

kosmetyków na organizm: sól z Morza Martwego, sprowdzany z nieskażonych rejonów Syberii olej 

jarzębinowy oraz olej z nasion marchwi. 

 
 

❖ SOLE DO KĄPIELI Z MORZA MARTWEGO 
 
 

Luksusowe, relaksujące sole do kąpieli zawierają sól z Morza Martwego o 
wysokiej zawartości dobroczynnych związków. Dzięki wyjątkowo wysokiemu 
stężeniu substancji mineralnych sól pomaga wyrównać niedobory pierwiastków 
w organizmie, łagodzi bóle i napięcia mięśniowe. Kąpiel usuwa zmęczenie 
i zrelaksuje. Wspiera także zabiegi odchudzające, a także procesy leczenia 
dermatologicznego. 
 
Obie wersje zapachowe sprawią, że kąpiel nie 
tylko przyniesie korzyści zdrowotne, ale także 
stanie się czasem luksusowego odprężenia. 
 
Cena detaliczna: 26 zł / szt. brutto  
 
Skład: sól z morza martwego, emulgator na 
bazie oleju kokosowego, aromat 

Gramatura: 200 G 
 
Sole dostępne są w dwóch liniach zapachowych: 
- ‘Korzenna śliwka’: nastraja świątecznie i przyjemnie rozgrzewa 
- ‘Bursztyn’: wspomaga relaks i odprężenie 
 
 
 

❖ MYDŁO UNIWERSALNE ‘KORZENNA ŚLIWKA’ 
 
 

 
Mydło z olejem z pestek śliwek, woskiem jojoba i masłem 
kakaowym jest idealne do suchej skóry, która szczególnie 
zimą potrzebuje dodatkowego nawilżenia. Koi skórę 
narażoną na nadmierne działanie temperatury, a 
jednocześnie otacza przyjemnym, śliwkowym i korzennym 
zapachem. 
 

 
Cena detaliczna: 16 zł / szt. brutto 
 
Skład: zmydlony olej kokosowy, zmydlona oliwa z oliwek, 
zmydlone masło shea, zmydlony olej rzepakowy, zmydlony 
wosk sojowy, zmydlony olej rycynowy, wosk jojoba, olej z 
pestek śliwek, armat, biała glinka, gliceryna roślinna, pigment 
(dwutlenek tytanu), mleko kokosowe, mleczan sodu, pigment 
perłowy (mika) 
Gramatura: 90G (+/-5G) 
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❖ MYDŁO DO TWARZY ‘JARZĘBINOWE’ 
 
 

Kojarzące się z beskidzkimi polanami mydło zawiera w 
sobie kompozycję olejów delikatnych dla wrażliwej skóry 
twarzy: olej z pestek dyni, olej z nasion marchwi i olej 
jarzębinowy, który działa oczyszczająco, przeciwbakteryjnie 
i kojąco. Prócz tego łagodzi podrażnienie, wygładza cerę 
i lekko ją rozjaśnia. W składzie znajduje się również 
czerwona glinka australijska, idealna dla skóry suchej, 
wrażliwej i dojrzałej. Delikatnie odbudowuje i uzdrawia 
komórki skóry. Za sprawą wysokiej zawartości żelaza 
i innych minerałów glinka wzmacnia i regeneruje skórę 
 
Cena detaliczna: 23 zł / szt. brutto 
 
Skład: zmydlone masło shea, zmydlony olej kokosowy, 
zmydlona oliwa z oliwek, mleko kokosowe, zmydlony olej 
rycynowy, olej z pestek dyni, olej z nasion marchwi, aromat, 
olej jarzębionowy, gliceryna roślinna, biała glinka, czerwona 
glinka australijska, pigment (dwutlenek tytanu), mleczan 
sodu, pigment perłowy (mika) 
Gramatura: 90G (+/-5G) 

 
 

❖ SERUM MARCHEWKOWE 
 
 
Dzięki zawartości skwalanu i oleju z nasion marchwi serum ma właściwości 
tonizujące i uelastyczniające. Polecane jest zwłaszcza dla cery dojrzałej, 
natomiast zimą jako czynnik wspomagający nawilżenie i chroniący skórę. 
Intensywna regeneracja i wygładzenie dodają skórze zdrowego blasku, 
a dzięki właściwemu nawilżeniu i ochronie warstwy lipidowej zapobiega 
nadmiernemu jej wysuszaniu. 
 
W składzie znajdują się również cenne składniki aktywne:  
Koenzym Q10 - jeden z silniejszych antyoksydantów i składników 
o udowodnionym  działaniu przeciwstarzeniowym - pomaga chronić 
i odbudowywać skórę 
Cholesterol - antyoksydant, działa łagodząco, przywraca równowagę 
wodno-tłuszczową i zwiększa znacznie zdolność skóry do wiązania wody 
 
Butelka z pipetą i bambusową nakrętką podkreśla naturalność produktu 
i jego ekologiczne pochodzenie. 
 
Cena detaliczna: 68 zł / szt. brutto 
 
Skład: skwalan, olej z nasion marchwi, olej abisyński, cholesterol, witamina E,  
koenzym Q10 (ubiquinone) 
Pojemność: 30 ml 
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❖ OLEJEK KĄPIELOWY DO CIAŁA 
 
 

• Olejek przeznaczony jest do aplikacji w trakcie lub po kąpieli na całe ciało, 
zamiast balsamu, kremu lub oliwki. 
• Może być nakładany na mokrą lub suchą skórę.  
• Produkt można częściowo spłukać lub pozostawić w całości na skórze.  
 
Zawartość substancji emulgującej sprawia, że w połączeniu z wodą olejek 
przybiera formę kremowej emulsji, a po zmyciu go skóra pozostaje delikatnie 
nawilżona i uelastyczniona. Używany natomiast po kąpieli szybko się wchłania 
i intensywniej nawilża skórę.  
 
W składzie zawarty został olej jarzębinowy, który działa przeciwzapalnie, 
przeciwbakteryjnie, oczyszczająco i kojąco, co jest szczególnie ważne podczas 
zimowych różnic temperatury. W bazie produktu znajdziemy również bogaty 
w wielonienasycone kwasy tłuszczowe i substancje odżywcze olej z pestek 
moreli  oraz delikatny i doskonale penetrujący olej z orzechów laskowych.  
 
Dzięki zawartości pigmentu perłowego, olejek doskonale rozświetla skórę 
i nadaje jej zdrowy wygląd. 
 
Cena detaliczna: 47 zł / szt. brutto 
 
Skład: olej z pestek moreli, olej z orzechów laskowych, emulgator na bazie oliwy z 
oliwek, wosk emulgujący, olej jarzębinowy, aromat, witamina E, pigment perłowy 
(mika) 
Pojemność: 100 ml 

 
 

❖ ŚWIECE ZAPACHOWE 
 
 
Te same piękne zapachy, co w zimowych 
seriach kosmetyków, znajdują się również 
w świecach zapachowych na bazie wosku 
sojowego zamkniętych w ceramicznych 
pojemnikach z korkiem.  
 
Świece nawiązują do linii kosmetycznych 
również kolorami, zarówno kolorem 
bazowym jak i delikatną opalizującą posypką 
miki perłowej. Wprowadzą one niesamowitą 
atmosferę do domu dzięki zastosowaniu 
drewnianych knotów, które spalając się 
lekko skwierczą i przypominają dźwięk 
prawdziwego ogniska. 
 
Świece dostępne są w dwóch wersjach zapachowych: 
- ‘Bursztyn i jarzębina’ 
- ‘Korzenna śliwka’ 
 
Cena detaliczna: 40 zł / szt. brutto  
Gramatura: 110 G 
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❖ ZESTAWY PREZENTOWE 
 

 
W tym roku oferujemy zestawy prezentowe w oryginalnych aluminiowych puszkach. 
Wypełnienie puszek stanowić będą naturalne wióski drzewne o wspaniałym zapachu. 

 

 
 

 
 

▪ BESKIDZKA ZIMA 
 
Skarby beskidzkich łąk i lasów zamknięte w estetycznym 
zestawie prezentowym, który kojarzy się z pełnym uroku 
życiem w zgodzie z naturą. 
 
Zestaw zawiera: 

1. Mydło  do twarzy ‘Jarzębina’  
2. Sól do kąpieli z Morza Martwego ‘Bursztyn’ lub 

‘Korzenna śliwka’ 
3. Szampon w kostce do włosów ‘Czeremchowy’ wraz 

z ozdobną puszką 
4. Świecę zapachową ‘Bursztyn i jarzębina’ lub 

‘Korzenna śliwka’ 
 
Cena detaliczna: 150 zł /zestaw brutto 
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▪ KORZENNE ŚWIĘTA 
 
Zapach korzeni i przypraw przypomina nie tylko  
z dalekie kraje, ale także z aromat świątecznych przypraw. Nuta 
zapachowa z pewnością przypadnie do gustu każdemu, kto 
pamięta Święta swego dzieciństwa i ceni sobie drobne akcenty 
podkreślające tę atmosferę. 
 
Zestaw zawiera: 

1. Mydło uniwersalne ‘Korzenna śliwka’ 
2. Szampon w kostce do włosów ‘Kwiat lotosu’ wraz 

z ozdobną puszką 
3. Odżywkę do włosów ‘Rokitnikowa’ wraz z ozdobną 

puszką 
4. Masło do ciała ‘Korzenne śliwki’ 

 
Cena detaliczna: 150 zł /zestaw brutto 

 
 

 
 
 
 

▪ RELAKSUJĄCE SPA  
 
Zestaw prezentowy ‘Relaksujące SPA’ to propozycje, 
które sprawią, że kąpiel stanie się połączeniem 
odpoczynku z pełną pielęgnacją ciała. 
 
Zestaw zawiera: 

1. Sól do kąpieli z Morza Martwego ‘Bursztyn’ lub 
‘Korzenna śliwka’ 

2. Peeling do ciała ‘Słodka żurawina’ 
3. Jarzębinowy olejek do ciała 
4. Świecę zapachową ‘Bursztyn i jarzębina’ lub 

‘Korzenna śliwka’ 
 
Cena detaliczna: 150 zł / szt. brutto 
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▪ LUKSUSOWY PREZENT 
 
Luksusowe SPA w domu, które zadowoli nawet najbardziej 
wymagających. Połączenie najlepszych składników 
i zapachów w każdym z produktów zamknięte 
w estetycznych, przyjaznych dla środowiska opakowaniach 
zachwyci obdarowaną osobę swą estetyką i niebanalnym 
wnętrzem. 
 
Zestaw zawiera: 

1. Sól do kąpieli z Morza Martwego ‘Bursztyn’ lub 
‘Korzenna śliwka’ 

2. Jarzębinowy olejek do ciała 
3. Serum marchewkowe do twarzy 
4. Masło do ciała ‘Korzenne śliwki’ 
5. Świecę zapachową ‘Bursztyn i jarzębina’ lub 

‘Korzenna śliwka’ 
        

 Cena detaliczna: 230 zł / szt. brutto 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dziękujemy! 
 

Zapraszamy do składania zamówień. 
 
 
 

 
 


