ŠAMPON
iz kobiljega mleka

VLAŽILNA KREMA
iz kobiljega mleka

Zdravo lasišče je pogoj za zdrave in sijoče lase, dober naraven šampon pa poleg las neguje tudi lasišče.
Naš šampon iz kobiljega mleka pomirja razdraženo
lasišče, zmanjša srbenje ter pomaga pri odstranjevanju prhljaja in izpuščajih.

Raziskave so pokazale, da kobilje mleko v vlažilni kremi pomlajuje kožo, ji veča elastičnost in vlažnost,
zmanjša globino gubic in pigmentne madeže. Pomaga tudi pri občutljivi, k vnetjem nagnjeni koži, kožo
pomirja in pomaga pri obnovi kože. Prijeten vonj kremi pričarajo eterična olja kamilice, sladke pomaranče
ali limonske trave.

Zaradi dodatkov različnih glin so šamponi primerni
za različne tipe las: (normalni lasje – bela, mastni –
rdeča, občutljivi – roza in suhi – zelena glina).
UPORABA: Vlažne lase natrite s šamponom. Peno
dobro vtrite po celotnem lasišču. Pustite delovati
nekaj minut, nato sperite z vodo. Mokri lasje bodo
na začetku dajali občutek zbitosti, a ko jih posušite,
postanejo mehki in voljni.

UPORABA: Na čisto kožo, po možnosti umito z
milom iz kobiljega mleka, nanesite vlažilno kremo in
jo z nežnimi krožnimi gibi vtrite v kožo. Krema se hi
tro vpije in ne pušča mastnih madežev. Uporabite jo
lahko na vseh delih telesa.
NAMIG: Kremo lahko uporabite tudi za umiritev kože
po depilaciji ali pri različnih vnetjih (akne ipd.).
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Kobilje mleko in naravna
kozmetika iz kobiljega mleka
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SESTAVINE: kokosovo olje, kobilje mleko, palmino olje, ricino
vo olje, mandljevo olje, konopljino olje olivno olje, jojobino olje,
destilirana voda, citronska kislina, glina (bela, zelena, roza ali
rdeča), vitamin D, eterična olja: pačuli, pomaranča, rožmarin,
čajevec in vetiver.
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NAMIG: Šampon lahko uporabite namesto brivske
pene ali z njim okopate hišnega ljubljenčka.

SESTAVINE: kobilje mleko, mandljevo olje, emulgirajoči vosek,
avokadovo olje, karitejevo maslo, stearinska kislina, vitamin E,
konzervans cosgard, eterična olja kamilice, sladke pomaranče,
pačulija in limonske trave.

LacMar d. o. o., Kolodvorska 3, 1290 Grosuplje

www.kobiljemleko.si
info@kobilje-mleko.si
031 301 044
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Kobilje mleko v PREHRANI
in KOZMETIKI

KOBILJE
MLEKO

MILO
iz kobiljega mleka

Kobilje mleko je na našem tržišču novost, medtem ko
ga ljudje v Mongoliji in južni Rusiji redno uporabljajo
že stoletja. Na območju nekdanje Sovjetske zveze je
bilo do leta 1962 okoli 50 zdravilišč, kjer so za različne terapije uporabljali sveže in fermentirano kobilje
mleko (kumis).

Kobilje mleko je popolnoma naravno živilo in ga priporočamo ob raznoliki uravnoteženi prehrani kot del
zdravega načina življenja. Primerno je za vse, od dojenčkov do starejših. Je lahko prebavljivo živilo, zato
ga lahko vključimo v katerikoli obrok, ali pa ga uživamo
med obroki.

Milo je naravno, izdelano ročno po hladnem
postopku, kar zagotavlja ohranitev učinkovin iz kobiljega mleka v naravni obliki. Milo je nežno do kože a jo
hkrati odlično očisti.

100 ml kobiljega mleka povprečno vsebuje

Naše kobilje mleko je varno živilo slovenskega
porekla, z nadzorovano kakovostjo in sledljivostjo.
Da bi kobilje mleko ohranilo vse učinkovine, se takoj
po molži ohladi in nato surovo hitro zamrzne. Trži se
zamrznjeno.

196 kJ ; 47 kcal

Maščobe

1,0 g

- od tega nasičene
Ogljikovi hidrati

0,5 g
6,5 g

- od tega sladkorji

6,5 g

Beljakovine

1,5 g

Sol

0,4 g

Blagodejni učinki kobiljega mleka na kožo so znani
že iz časov mogočnih Egipčanov, ko se je v mleku kopala Kleopatra. Kozmetični izdelki z visoko vsebnostjo
kobiljega mleka se priporočajo za nego občutljive kože,
nagnjene k dermatitisu, vnetjem (akne) in alergijam.
Na podlagi uporabe in testov naše kozmetike so potrjeni naslednji pozitivni učinki: večja elastičnost in vlažnost kože, okrepitev srednje plasti kože (dermis) ter
zmanjšana vidnost kožnih madežev in brazgotin.

Kobilje mleko krepi telo in spodžiga duha.
(Lev Nikolajevič Tolstoj)
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NAMIG: Milo lahko uporabite namesto brivske pene.
Koža bo po britju mehka in pomirjena.

Svetujemo, da mleko po
pijete še hladno, takoj po
odtajanju. V kolikor vam
takšno ne ustreza, ga l ahko
pogrejete, vendar naj tem
peratura ne preseže 40° C.
NAMIG: Mleku lahko pri
mešamo različne dodatke,
najbolje se meša s sadjem,
predvsem z bananami, ja
godami, gozdnimi sadeži,
kokosovo moko, in tudi z
brezkofeinskimi kavnimi
pripravki.
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Vsi izdelki so slovenskega porekla. Kozmetika je 100 %
naravna, izdelana ročno, brez umetnih arom ali barvil
in ni testirana na živalih.

UPORABA: Odtajamo ga v mlačni vodni kopeli
tako, da vanjo za 20–30 minut postavimo zamrznje
no plastenko. Plastenko med odtajevanjem večkrat
pretresemo.

UPORABA: Milo uporabljajte z vodo.
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Energijska vrednost

Maščobe, ki smo jih milu dodali, blagodejno vplivajo na kožo. Sestavine mila dajejo koži mehkobo, elastičnost, hkrati pa delujejo protivnetno. Za prijeten
vonj smo milu dodali naravno eterično olje sivke ali
limonske trave.

LEMON
LEMON
GRASS
GRASS

SESTAVINE: palmino olje, kobilje mleko, kokosovo olje, olivno
olje, kakavovo maslo, ricinusovo olje, karitejevo maslo, eterično
olje sivke ali limonske trave, bela glina, stearinska kislina, čebelji
vosek, kakav v prahu.
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