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Popolnoma naravni izdelki za vse, ki bi radi imeli najboljše kar ponuja Ayurveda! 

 
 Izdelki niso testirani na živalih 
 Brez mineralnih olj, sintetičnih barvil in konzervansov 
 Rastline so pobrane na roko  
 Rastline so organsko vzgojene ali divje 
 Embalaža se ohranja na osnovnem minimumu 
 Za delo se ne izkorišča otrok 
 Pravična trgovina 

Vsak izdelek se redno pregleduje. V Rockside Research Institute v Indiji nenehno 
raziskujejo in znanje konstantno uporabljajo za izboljšanje izdelkov.  

IZDELKI SO NAREJENI PO TRADICIONALNIH AYURVEDSKIH RECEPTURAH, KI ŽE 
TISOČLETJA ZDRAVIJO IN NEGUJEJO LASE, LASIŠČE IN KOŽO OBRAZA IN TELESA. 
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Prva ayurvedska celovita ponudba za vse vrste kože in las. 
 

Doživite harmonijo telesa in duha z ayuvedo in aromaterapijo! 
 

Zavezani tradiciji 
 
Beseda Khadi izvira iz indijskega gibanja Khadi, ki ga je ustanovil Mahatma Ghandi in je še 
danes sinonim za naravno proizvedene izdelke in poštene trgovine iz podeželskih območij 
Indije. 
Nemška firma Khadi s sedežem v Ritelnu na Spodnjem Sašken sledi tej tradiciji.  
Vsi izdelki so izdelani na osnovi naravnih, obnovljivih surovin na osnovi pravične trgovine. 
Seveda brez preizkusov na živalih, brez dodatkov kot so produkti naftne industrije, sintetični 
konzervansi in dišave. So certificirani s strani BDIH in priznanih ayurvedskih ekspertov. Zato 
jamčimo z našim imenom. 
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RASTLINSKE BARVE ZA LASE 

AYURVEDSKA RECEPTURA 
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Trajno obarvanje, izjemna nega, volumen in sijaj, vse v enem koraku!  
 
S Khadijem si barvate in negujete lase s čisto naravnimi barvili in učinkovinami, ki ne poškodujejo lasne 
strukture.  
Vse barve so preverjene glede vsebnosti škodljivih snovi in so podvržene strogemu nadzoru.  
Ne vsebujejo konzervansov, ojačevalcev barv ali drugih kemičnih dodatkov.  
 
Rezultat barvanja je odvisen od začetne barve in strukture vaših las, kot tudi od časa barvanja. Naravno barvo 
za lase zmešajte z vodo (črnim čajem ali želodovo kavo), segreto na približno 50 ° C, da dobite gladko kremo. 
Pripravljena barvna krema se ne sme ohladiti ali izsušiti. Poskrbite, da ostanejo lasje topli. Daljši kot je čas 
delovanja kreme na lase, intenzivnejši je rezultat barvanja las. Čas učinkovanja barve na lase, prilagodite svojim 
željam in strukturi las. Šibki in s kemičnimi sredstvi poškodovani lasje se obarvajo hitreje kot močni, zdravi lasje. 
Barvno mešanico pustite na laseh od 30 minut (za rahlo obarvanje ali pri poškodovanih laseh) do 2 uri.  
Pri barvanju sivih ali svetlih las z rastlinskimi barvami z večjo vsebnostjo indiga (v niansah LEŠNIK,TEMNO 
RJAVA, ČRNA, ČISTI INDIGO) odsvetujemo direktno barvanje in priporočamo barvanje v dveh korakih.  
Najprej celotno lasišče ali samo lasni narastek pobarvajte z nianso Khadi ČISTA KANA oziroma z nianso Khadi 
KANA & AMLA & JATROFA. Takoj ko z las sperete prvo barvanje, lahko brez skrbi pobarvate vaše lase s 
temnejšimi toni.  
 
Naravne barve za lase Khadi lahko brez skrbi medsebojno mešate.  
Prosimo vas, da pazljivo preberite priložena navodila.  
 
Certifikat BDIH za certificirano naravno kozmetiko, 100 % rastlinski izdelek.  
 
 
DIGITALNI GOSPODINJSKI TERMOMETER 
Digitalni termometer za rastlinske barve za lase 
Ta instrument boste potrebovali za merjenje točne temperature vaše rastlinske barve za lase Khadi. Z uporabo 
točno 50 °C za tekočino s katero zmešamo rastlinsko barvo, dobimo optimalne barvne rezultate. 
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RASTLINSKE OLJA ZA LASE 

AYURVEDSKA RECEPTURA 

 

Olje vmasirajte v lasišče in na cele lase. Pustite ga delovati  najmanj 30 minut. Priporočljivo in brez skrbi ga 
lahko pustite delovati čez noč. Pri absorpciji pomaga topla brisača. Po zaključku časa delovanja ga temeljito 
izperite z blagim šamponom. Lahko ga uporabite na suhih ali vlažnih laseh. Uporabljajte ga na vsake dva dni.  
Brez sintetičnih dišav, barvil in konzervansov. Izdelek ni testiran na živalih. Certifikat BDIH za certificirano 
naravno kozmetiko, 100 % rastlinski izdelek. 
Ajurvedska receptura 
OLJE ZA LASE BALSAM 
AYURVEDSKA RECEPTURA PROTI PRHLJAJU, SRBEČICI, LUSKAVICI IN SEZONSKI RAZDRAŽENOSTI LASIŠČA. ČISTI 
IN PREPREČUJE PREKOMERNO MAŠČENJE TER DELUJE PROTIGLIVIČNO. Za zaščito in čiščenje občutljive in suhe 
kože. Tradicionalna ayurvedska receptura regulira maščenje lasišča, odpravlja prhljaj in stimulira rast las. Pred 
uporabo dobro pretresite. 
Gorčično olje regulira in zmanjšuje izločanje lojnic. Triplat kontrolira prhljaj in preprečuje srbečico in luskavico. 
Eterično olje limone ohranja lasišče čisto. Olje neema uravnovesi lasišče z protibakterijskim in protiglivičnim 
delovanjem. Čajevec preprečuje prhljaj s protiglivičnim delovanjem. Kafra ohranja lasišče čisto in zdravo. 
Sezamovo olje in vitamin E lase hranita, mehčata in preprečujeta cepljenje in lomljenje las.  
Ajurvedska receptura 
OLJE ZA LASE AMLA 
AYURVEDSKA RECEPTURA PROTI IZPADANJU IN TANJŠANJU LAS. OBNAVLJA PUSTE LASE BREZ ŽIVLJENJA. 
PREPREČUJE VNETJA LASIŠČA IN POVEČA ELASTIČNOST LAS. Za negovanje tankih in sivih las. Ščiti in povrne 
lasem moč. Tradicionalna ayurvedska receptura sprošča in pomirja, ublaži stres in nespečnost. Pred uporabo 
dobro pretresite. 
Amla, bhringaraj in brahmi preprečujejo vnetja, izpadanje las in tanjšanje las. Amla daje elastičnost, volumen in 
sijaj. Nagarmotha regulira izločanje maščobe in ohranja čiste lasne folikle. Lodhra, tulsi in neem ohranjajo 
lasišče čisto pred glivicami in preprečujejo nastajanje prhljaja. Kafra, vitamin E in ratanjyot pa ohranjajo lasišče 
zdravo. Sončnično, sezamovo in mandlejvo olje hranijo in mehčajo lase ter preprečujejo lomljenje.  
Ajurvedska receptura 
OLJE ZA LASE ZA VITALIZACIJO 
AYURVEDSKA RECEPTURA ZA RAST LAS, PROTI PREZGODNJEMU TANŠANJU TER SIVENJU LAS. OJAČA LASNE 
KORENINE, PREPREČUJE PRHLJAJ IN CEPLENJE TER LOMLJENJE LAS. Za negovanje tankih las in ob izpadanju las. 
Za spodbuditev rasti las in ojačanje lasne strukture. Lasem daje polnost in moč. Tradicionalna ayurvedska 
receptura sprošča in pomirja, ublaži stres in nespečnost. Pred uporabo dobro pretresite. 
Palash, indrajan, gunja in rožmarin stimulirajo rast las. Amla, brahmi in bhringaraj zmanjšujejo vnetja lasišča in 
preprečujejo prezgodnje tanjšanje ter sivenje las. Bala ojača lasne korenine, triplat preprečuje prhljaj, 
korenčkovo olje ščiti lase, kafra, vitamin E TER ratanjot pa ohranjajo lasišče zdravo. 
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RASTLINSKI ŠAMPONI ZA LASE 

AYURVEDSKA RECEPTURA 

 

Edinstvenost ayurvedskih šamponov Khadi: 
• ayurvedska pridelava zelišč 
• lasišču prijazni naravni kokosovi tenzidi 
• bogati proteini za obnovo las 
• cink preprečuje nastanek prhljaja 
• olje neema deluje protibakterijsko, čisti lasišče 
• olje riževih kalčkov za prožnost las 
• aloja vera ohranja vlažnost las 
• eterična olja tonizirajo lasišče 
Uporaba: Najprej šampon nanesemo na lasišče, ga zmasiramo, pustimo šampon delovati nekaj časa in 
speremo. Nato postopek ponovimo na celi dolžini las. Šampon je primeren za vsakodnevno umivanje las.  
 
Kontrolirana naravna kozmetika Khadi: 
• brez sulfatov • brez alkohola • brez umetnih barvil • brez silikonov • brez parafinov in mineralnih olj • brez 
parfumov • brez testiranja na živalih  
Certifikat BDIH za certificirano naravno kozmetiko, 100 % veganski izdelek. Uporabno najmanj do konca datuma 
na dnu embalaže. 
 
Ayurvedski šampon 
CIPERUS 
AYURVEDSKI ŠAMPON ZA NORMALNE DO MASTNE LASE. ZMANJŠUJE PONOVNO HITRO ZAMASTITEV LASIŠČA. 
Z 20 % SVEŽIH ZELIŠČ, CVETOV IN PLODOV.  
• preprečuje zamastitev lasišča 
• uravnovesi delovanje žlez lojnic 
• blago in temeljito očisti ter daje lasišču tonus 
• lasem daje naravni sijaj 
• lasem daje volumen 
• ohranja barvo las, pobarvanih z rastlinskimi pigmenti 
• s ciperusom, plodovi indijske kosmulje in pomarančnim oljem 
• citrusne arome eteričnih olj pomaranče, limone in mandarine pomirjajo nervozo in nemirnost 
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Ayurvedski šampon 
AMLA 
AYURVEDSKI ŠAMPON ZA VSE TIPE LAS. ZA VOLUMEN IN SIJAJ. Z 20 % SVEŽIH ZELIŠČ, CVETOV IN PLODOV.  
• razvaja in umije vaše lase na posebno nežen način 
• vsem tipom las daje volumen in sijaj 
• spodbudi tanke, mlahave in ravne lase 
• daje lasem naravno prožnost, manjša lomljivost las in krepi lasne korenine 
• ohranja barvo las, pobarvanih z rastlinskimi pigmenti 
• s plodovi amle, tulsi in shikakai  
• z vonjem po ylang ylangu kot afrodiziakom, spodbuja samozavest in odstranjuje napetost in stres  
Ayurvedski šampon 
VRTNICA 
AYURVEDSKI ŠAMPON ZA POŠKODOVANE, OBREMENJENE IN SUHE LASE. VLAŽI IN POPRAVLJA. ZA VOLUMEN IN 
SIJAJ. Z 20 % SVEŽIH ZELIŠČ, CVETOV IN PLODOV.  
• obnavlja poškodovano kutikulo 
• obnavlja lipidni sloj in vlaži 
• obremenjenim & suhim lasem daje prožnost in zdrav sijaj 
• zaradi skvalenov in ceramidov se lasje lažje češejo  
• ščiti lase med toplotnim oblikovanjem 
• posebno blag in lasem prijazen šampon  
• proteini mandeljnov in pšenice obnavljajo poškodovane lase 
• pestra mešanica lističev vrtnic, lodhre in plodov amle 
• sproščujoč vonj nerolija povrne samozavest in zmanjša nervozo 
Ayurvedski šampon 
HIBISKUS 
AYURVEDSKI ŠAMPON ZA OBČUTLJIVO LASIŠČE. POMIRJA IN NORMALIZIRA. Z 20 % SVEŽIH ZELIŠČ, CVETOV IN 
PLODOV.  
• posebno prijazen šampon za uravnovešanje občutljivega lasišča 
• preprečuje srbečico in rdečico lasišča 
• regulira izsuševanje in delovanje lojnih žlez lasišča 
• tonificira in revitalizira 
• preprečuje izpadanje las 
• ohranja barvo las, pobarvanih z rastlinskimi pigmenti 
• učinkovita kombinacija lističev hibiskusa in shikakai  
• z eteričnim oljem sivke, ki pomirja in ublaži razdraženost, nihanje razpoloženja in napetost 
Ayurvedski šampon 
NEEM 
AYURVEDSKI ŠAMPON PROTI PRHLJAJU. PREPREČUJE SRBEČICO IN LUSKAVICO. Z 20 % SVEŽIH ZELIŠČ, CVETOV 
IN PLODOV.  
• optimalen za razdraženo lasišče in preprečevanje nastajanja prhljaja 
• preprečuje srbenje, sezonsko razdraženost lasišča 
• regulira delovanje žlez lojnic 
• deluje protiglivično 
• tonificira in čisti lasišče 
• posebno blago in temeljito pranje glave 
• ohranja barvo las, pobarvanih z rastlinskimi pigmenti 
• osvežilne arome eteričnih olj rožmarina, čajevca in evkaliptusa dajejo energijo in sproščajo napetost 
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RASTLINSKI ŠAMPONI V PRAHU ZA LASE 

AYURVEDSKA RECEPTURA 

 

Šampon v prahu AMLA 
Ayurvedska receptura za čiščenje las in lasišča. Amla kot eden izmed najboljših virov vitamina C lase čisti, 
preprečuje izpadanje las, daje volumen in sijaj, preprečuje prhljaj in prezgodnje sivenje ter lase neguje. Lahko jo 
uporabite samostojno, primerna pa je tudi za mešanje z shikakai, retha ali senno/ cassio. 
Uporaba: Zmešajte  1 – 2 jedilni žlici praška, odvisno od dolžine las, s prekuhano vodo, da nastane homogena 
kremna masa. Ko se ohladi, kremo nanesite direktno na vlažne lase in jo pustite učinkovati najmanj 10 – 15 
minut. 30 minutno delovanje ojača delovanje na lasišče in lase. Lase umijte s čisto vodo. Če želite ojačati 
barvanje s Khadi ČISTA KANA primešajte približno 10 % Khadi praška amla. Ne dodajajte rastlinskih barv z 
vsebnostjo indiga. Certifikat BDIH za certificirano naravno kozmetiko, 100 % rastlinski izdelek. Uporabno 
najmanj do konca datuma na dnu embalaže. 
 
Šampon v prahu 13 ZELIŠČ 
 Ayurvedska receptura. Temeljito očisti lase in lasišče na popolnoma naraven način. Lasje so po umivanju mehki 
in svileni, lasišče pa čisto. Z izbranimi sestavinami pospešuje rast las ter preprečuje vnetja in nastanek prhljaja. 
Šampon v prahu še posebej priporočamo k alergijam podvrženim in na kemikalije občutljivim uporabnikom. 
Uporaba: Zmešajte  1 – 2 jedilni žlici praška, odvisno od dolžine las, s prekuhano vodo, da nastane homogena 
kremna masa. Ko se ohladi, nanesite kremo direktno na vlažne lase in jo pustite učinkovati najmanj 10 – 15 
minut. 30 minutno delovanje ojača delovanje na lasišče in lase. Lase umijte s čisto vodo. 
Ayurvedska uporaba: : Zmešajte  1 – 2 jedilni žlici praška, odvisno od dolžine las, kuhajte približno 10 minut v 
dveh skodelicah vode in pustite mešanico stati čez noč v stekleni posodici. Naslednji dan mešanico precedite in 
ga uporabite na lasišču in po celi dolžini las. Po nekaj minutah lase umijte s čisto vodo. 
Certifikat BDIH za certificirano naravno kozmetiko, 100 % rastlinski izdelek. Uporabno najmanj do konca 
datuma na dnu embalaže. 
 
Rastlinska barva za lase KANA & AMLA 
Temne lase pobarva od mahagoni rdeče do rdeče rjave, svetle lase pa od rdeče do oranžne. 
Izbrane sestavine rastlinske barve Khadi KANA & AMLA združujejo intenzivno nego in obstojno barvanje v enem 
koraku. Vašim lasem dajejo čudovit svilnat lesk, optično večji volumen in hkrati lase ojačajo. 
Uporaba: Zmešajte  50 – 100 g praška, odvisno od dolžine las, s toplo vodo, da dobite homogeno kremno maso. 
Barvno kremo nanesite na pramen za pramenom na sveže umite lase. Poskrbite, da lasje ostanejo topli in 
vlažni, tako da jih ovijete s folijo in brisačo. Barvno mešanico pustite delovati od 30 minut do 2 uri, v odvisnosti 
od želene intenzitete obarvanja. Po končanem barvanju operite lase le z vodo in šele naslednji dan s 
šamponom. Prosimo vas, da pazljivo preberite priložena navodila. Certifikat BDIH za certificirano naravno 
kozmetiko, 100 % rastlinski izdelek. Uporabno najmanj do konca datuma na dnu embalaže. 
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ZDRAVILNA OLJA ZA KOŽO OBRAZA IN 
TELESA 

AYURVEDSKA RECEPTURA 

 

Ayurvedsko olje za obraz in telo 
VRTNICA 
Ayurvedsko olje za vse tipe kože. Olje gladi, vlaži, daje tonus, sijaj in obnavlja kožo. Olje za obraz in telo 
uporabljajte vsak dan po tuširanju in za masažo telesa. Aromaterapija z eteričnimi olji palmarose, jamrose in 
geranije. Vonj po palmarosi in geraniji umirja in sprošča živčno izčrpanost ter dviguje razpoloženje.  
Kombinacija hidrata lističev vrtnice, sapanovega lesa, manjiste, rdeče sandalovine, kurkume in kasturie dajejo 
koži rožnat videz in uravnoteženo vlažnost – koža dobi sijoč in enakomeren ten. Lanena semena, sezam, 
sončnična semena, pšenični kalčki in olje korenčkovih semen kožo mehčajo, riževi otrobi pa jo varujejo pred 
sončnimi žarki.  
Brez sintetičnih dišav, barvil in konzervansov. Izdelek ni testiran na živalih. Certifikat BDIH za certificirano 
naravno kozmetiko, 100 % rastlinski izdelek. 
Ayurvedsko olje za obraz in telo 
POMLAJEVANJE 
Ayurvedsko olje za zrelo, utrujeno in suho kožo. Upočasni staranje kože, pomlajuje, preprečuje gubanje in svetli 
pigmentne madeže. Olje preprečuje nastanek drobnih gubic in gladi razpokano in hrapavo kožo. Olje za obraz 
uporabljajte dvakrat na dan za optimalno pomlajevanje kože in vsak dan po tuširanju ter za oživljajočo in 
učvrščujočo masažo telesa. Aromaterapija s pačulijem, miro, sivko in vaniljo poživijo čustva in dajejo občutek 
umirjenosti.  
Pomlajevalni zdravilni rastlini kot sta satavari in ašvaganda zavirata staranje in preprečujeta gubanje. Vrtnica in 
likoricija vlažita, sandalovina in brami hladita. Arjuna, mimoza in gotu kola ohranjajo kožo mlado. Manjista, 
kurkuma in kasturi svetlijo pigmentne madeže in ji dajejo sijaj. Sezam, riževi otrobi, mandelj, pšenični kalčki, 
olje korenčkovih in lanenih semen pa kožo hranijo in negujejo.  
Brez sintetičnih dišav, barvil in konzervansov. Izdelek ni testiran na živalih. Certifikat BDIH za certificirano 
naravno kozmetiko, 100 % rastlinski izdelek. 
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Ayurvedsko olje za obraz in telo 
BELA LILIJA 
Ayurvedsko olje za suho in zrelo kožo. Olje je hidratantno in kožo navlaži, gladi ter pomlajuje. Olje za obraz in 
telo uporabljajte vsak dan po tuširanju in za masažo telesa. Aromaterapija z eteričnimi olji pačulija, janeža in 
mire. Aroma pačulija uravnovesi čustva, mira daje občutek ugodja, janež sprosti živčno napetost in stres. 
Bela lilija preprečuje izsuševanje in staranje s tem, da ohranja kožo vlažno, hidrirano, hladno in ji daje tonus. Za 
žametno in voljno kožo. Lanena semena, sezam, pšenični kalčki in olje korenčkovih semen kožo mehčajo, riževi 
otrobi pa jo varujejo pred sončnimi žarki.  
Brez sintetičnih dišav, barvil in konzervansov. Izdelek ni testiran na živalih. Certifikat BDIH za certificirano 
naravno kozmetiko, 100 % rastlinski izdelek. 
Ayurvedsko olje za obraz in telo 
ROŽNATI LOTUS 
Ayurvedsko olje za mešano kožo. Olje kožo uravnovesi, preprečuje izbruh mozoljev, pomlajuje in zgladi. Olje za 
obraz in telo uporabljajte vsak dan po tuširanju in za masažo telesa. Aromaterapija z eteričnimi olji sivke, 
himalajske cedre in ylang ylanga. Sivka sprošča stres, himalajska cedra pomirja in ylang ylang zmanjšuje 
negativne emocije in osveži duha.  
Rožnati lotos uravnovesi izločanje maščobe, preprečuje mozoljčke in izpuščaje. Neem, brami in banjanovec 
umirijo vzdraženost, uravnovesijo, hladijo in koža dobi mladostno svežino. Manjista posvetli madeže. Sezam, 
sončnična semena, pšenični kalčki in olje korenčkovih semen kožo mehčajo, riževi otrobi pa jo varujejo pred 
sončnimi žarki.  
Brez sintetičnih dišav, barvil in konzervansov. Izdelek ni testiran na živalih. Certifikat BDIH za certificirano 
naravno kozmetiko, 100 % rastlinski izdelek. 
Ayurvedsko olje za obraz in telo 
VIJOLICA 
Ayurvedsko olje za normalno kožo. Olje kožo gladi, pomlajuje in vlaži. Olje za obraz in telo uporabljajte vsak dan 
po tuširanju in za masažo telesa. Aromaterapija z eteričnimi olji vanilje, himalajske cedre in ylang ylanga. Aroma 
je čutni afrodiziak. Očarljiv vonj po vanilji in himalajski cedri pomirja in sprošča. Ylang ylang sprošča čute in nas 
razvedri.  
Cvetovi vijolice kožo gladijo, vlažijo in hladijo. Kompozicija iz satavarija, anantmoola, lakrice in sandalovine 
ohranja kožo vlažno, jo ščiti in neguje in ji daje žameten otip. Sezam, sončnična semena, pšenični kalčki in olje 
korenčkovih semen kožo mehčajo, riževi otrobi pa jo varujejo pred sončnimi žarki.  
Brez sintetičnih dišav, barvil in konzervansov. Izdelek ni testiran na živalih. Certifikat BDIH za certificirano 
naravno kozmetiko, 100 % rastlinski izdelek. 
Ayurvedsko olje za obraz in telo 
HIBISKUS 
Ayurvedsko olje za občutljivo kožo. Olje, ki kožo hladi in vlaži, gladi in pomlajuje. Olje za obraz in telo 
uporabljajte vsak dan po tuširanju in za masažo telesa. Aromaterapija z eteričnimi olji modre kamilice, vetiverja 
in nerolija. Modra kamilica in meta sproščata stres in pomirjata, vetiver uravnovesi telo in um ter prinaša mir in 
zadovoljstvo. 
Cvetovi hibiskusa povečujejo elastičnost kože, sasarparilla, sandalovina, vetiver in lističi mimoze pa pomirjajo 
vzdraženo kožo, ji dajejo tonus in jo ohladijo. Ohranjajo mladostno svežino kože. Mandelj, sezam, sončnična 
semena, pšenični kalčki in olje korenčkovih semen kožo mehčajo, riževi otrobi pa jo varujejo pred sončnimi 
žarki.  
Brez sintetičnih dišav, barvil in konzervansov. Izdelek ni testiran na živalih. Certifikat BDIH za certificirano 
naravno kozmetiko, 100 % rastlinski izdelek. 
Ayurvedsko olje za obraz in telo 
SANDALOVINA in MANDELJ 
Ayurvedsko olje za obraz in telo za vsakodnevno nego kože. Je bogato masažno olje za dojenčke in kot 
afershave  za moške. Kožo pomlajuje, odstranjuje črne pike, koži daje sijaj. Vmasirajte v kožo obraza in telesa 
vsaj 5-10 minut potem, ko ste kožo navlažili z rožno vodo. Vsebuje olje iz koruznih kalčkov, tulsi, neem, 
kurkumo, mandljevo olje, vitamin E in sandalovino.  
Brez sintetičnih dišav, barvil in konzervansov.  
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Ayurvedsko olje proti celulitu 
OLJE PROTI CELULITU 10 ZELIŠČ 
Ayurvedsko olje ustvarja toploto, da raztopi maščobo. Čisti toksine in aktivira cirkulacijo. Kožo zgladi in jo 
učvrsti. Poživlja presnovo in učvrstitev vezivnega tkiva. Ayurvedska receptura dragocenega olja vsebuje 
kombinacijo 10 visoko učinkovitih zelišč in olj. Uporabo olja združite s pravilno prehrano in športnimi 
dejavnostmi. S krožnimi gibi masirajte prizadeta mesta dokler se olje ne vpije. Olje uporabljajte vsak dan. 
Nagarmota, trikatu in vača ustvarjajo toploto, pomagajo pri cirkulaciji in topijo maščobo. Cimet, klinčki, 
kurkuma in manjista pomagajo pri izločanju maščobe in toksinov. Žafran izboljšuje tonus kože. Eterično olje 
rožmarina, limone in pomaranče stimulira mikrocirkulacijo, preprečujejo zastajanje tekočine in mehča kožo. 
Eterično olje pačulija kožo gladi. 
Olja ne nanašajte na obraz in poškodovano kožo. Olja ne uporabljajte med nosečnostjo. Po uporabi se ne 
izpostavljajte neposrednemu soncu. Samo za zunanjo uporabo. 
Brez sintetičnih dišav, barvil in konzervansov. Izdelek ni testiran na živalih. Certifikat BDIH za certificirano 
naravno kozmetiko, 100 % rastlinski izdelek. 
Ajurvedsko olje za regeneracijo 
GOTU KOLA 
Ayurvedsko olje vrača koži elastičnost, preprečuje in regenerira strije ter brazgotine, jo gladi, ji daje tonus, 
učvrsti in poživlja. Proti krčnim žilam in zastajanju tekočine. Olje uporabljajte dvakrat na dan na prsih, trebuhu 
in stegnih za optimalno regeneracijo in preprečevanje strij in/ ali vsak dan po tuširanju po celem telesu ter za 
masažo telesa, ki prežene stres, napetost in nespečnost. Izredno olje za žametno mehko negovanje kože. 
Aromaterapija s sproščujočimi vonjavami nerolija in mandarine.  
Gotu kola = centela s svojimi izredno aktivnimi sestavinami preprečuje strije, brazgotine, tako da ustvarja 
elastičnost kože. Hkrati kožo oblikuje in regenerira. Antioksidativne lastnosti amle, mimoze, bale in tulsija 
stimulirajo kolagensko sintezo, koža postane gladka, elastična in bolj čvrsta. Nepravilnosti na koži se zmanjšajo 
in aktivira se regeneracija tkiva. Manjista in žafran dajeta koži tonus. Sezam, mandelj, pšenični kalčki, olje 
korenčkovih semen in lanenih semen ter vitamin E kožo hranijo in negujejo. Po uporabi se ne izpostavljajte 
neposrednemu soncu.  
Brez sintetičnih dišav, barvil in konzervansov. Izdelek ni testiran na živalih. Certifikat BDIH za certificirano 
naravno kozmetiko, 100 % rastlinski izdelek. 
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ZDRAVILNE MASKE ZA KOŽO OBRAZA 

AYURVEDSKA RECEPTURA 

 

 
Zeliščna obrazna maska 
VRTNICA 
Ayurvedska receptura za anti age pomlajevalno nego. Za suho, občutljivo in zrelo kožo. Intenzivna nega za 
gladko kožo. Vrtnica in pačuli pomlajujeta kožo, regenerirata, preprečujeta izsuševanje, dajeta elastičnost in 
moč. 
Uporaba: Zmešajte eno čajno žličko praška (5g) z vodo ali rožno vodo Khadi, da dobite kremno pasto. Pri suhi 
koži lahko uporabite tudi npr. mandljevo mleko. Lahko dodate tudi malo medu. Pazite, da ne uporabite preveč 
tekočine. Pasto namažite po obrazu, vratu in dekolteju ter vseh tistih delih kože, ki potrebujejo dodatno vlago 
in prožnost. Učinkovanje paste je močnejše, če v kožo predhodno vmasirate par kapljic olja Pomlajevanje Khadi. 
Pustite, da pasta učinkuje 15 do 20 minut, potem jo sperite s kože in poškropite z Rožno vodo Khadi. 
Brez sintetičnih dišav, barvil in konzervansov. Izdelek ni testiran na živalih. Certifikat BDIH za certificirano 
naravno kozmetiko, 100 % rastlinski izdelek. 
Zeliščna obrazna maska 
NEEM 
Ayurvedska receptura, ki čisti kožo in ji daje svežino. Za normalno do mastno kožo. Neem deluje antiseptično in 
preprečuje infekcije, odstranjuje toksine in daje koži zdrav sijaj.  
Uporaba: Zmešajte eno čajno žličko praška (5g) z vodo ali rožno vodo Khadi, da dobite kremno pasto. Lahko 
dodate tudi malo medu. Pazite, da ne uporabite preveč tekočine. Pasto namažite po obrazu, vratu in dekolteju. 
Pustite, da pasta učinkuje 15 do 20 minut, potem jo sperite s kože in poškropite z Rožno vodo Khadi. 
Zeliščna obrazna maska 
VETIVER 
Ayurvedska receptura za antiseptično čiščenje kože. Za mastno, nečisto in problematično kožo. Vetiver pomirja 
vnetja, preprečuje izbruh spuščajev in mozoljev. Lodra zdravi ranice, pomirja in čisti, ushir in neem pa poskrbita 
za infekcije z antiseptičnim delovanjem. 
Uporaba: Zmešajte eno čajno žličko praška (5g) z vodo ali rožno vodo Khadi, da dobite kremno pasto. Pazite, da 
ne uporabite preveč tekočine. Obraz poškropite z Rožno vodo Khadi. Pasto nanesite v tankem sloju po obrazu, 
vratu in dekolteju ter vseh tistih delih kože, ki jih je potrebno zdraviti. Pustite, da pasta učinkuje 15 do 20 
minut, potem jo sperite s kože in poškropite z Rožno vodo Khadi. Zeliščno obrazno masko Khadi uporabljajte 
vsake tri dni, dokler se stanje ne izboljša. 
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Zeliščna obrazna maska 
POMARANČA 
Ayurvedska receptura za uravnovešanje delovanja kože. Za mešano kožo. Pomaranča je naravno čistilo, 
preprečuje celulit in zatečenost. Daje tonus, osveži in izboljša neenotno kožo ter ji daje zdrav videz. 
Uporaba: Zmešajte eno čajno žličko praška (5g) z vodo ali rožno vodo Khadi, da dobite kremno pasto. Pri suhi 
koži lahko uporabite npr. mandljevo mleko, pri mastni koži pa malo (sojinega) jogurta. Lahko dodate tudi malo 
medu. Pazite, da ne uporabite preveč tekočine. Pasto lahko uporabite za obraz, vrat, dekolte ali celotno telo. 
Pustite, da pasta učinkuje 15 do 20 minut, potem jo sperite s kože in poškropite z Rožno vodo Khadi. Nasvet: 
masko lahko uporabite tudi za preprečevanje celulita. 
Zeliščna obrazna maska 
SANDALOVINA 
Ayurvedska receptura za globinsko čiščenje kože. Za vse tipe kože, še posebej za suho in občutljivo kožo. 
Sandalovina pomiri, preprečuje pigmentacijo in da bi nas opeklo sonce terzmanjšuje prevelike pore. 
Uporaba: Zmešajte eno čajno žličko praška (5g) z vodo ali rožno vodo Khadi, da dobite kremno pasto. Pri suhi 
koži lahko uporabite npr. mandljevo mleko, pri mastni koži pa malo (sojinega) jogurta. Lahko dodate tudi malo 
medu. Pazite, da ne uporabite preveč tekočine. Obraz poškropite z Rožno vodo Khadi. Pasto lahko uporabite za 
obraz, vrat, dekolte ali druge dele kože. Pustite, da pasta učinkuje 15 do 20 minut, potem jo sperite s kože in 
poškropite z Rožno vodo Khadi. 
 
 

TONIK ZA OBRAZ IN TELO 

 
 

 
 
 
Tonik za obraz in telo ČISTA ROŽNA VODA 
Rožna voda je zeliščni tonik za vse vrste kože obraza in telesa. Je naravni vlažilec kože, globinski balzam, blagi 
antiseptik, deluje proti aknam in popravlja polt. Daje koži mlajši videz in odpravlja znake staranja ter preprečuje 
staranje kože. Je odličen aftershave. Nanesite po celem obrazu, vratu in pred masažo telesa še po celem telesu. 
Vaša koža bo napeta in mehka na otip. Nekaj posebnega za vsak dan. 
Vsebuje sveže lističe cvetov vrtnic in prečiščeno vodo. Izvor možne usedline so rožni cvetni lističi. Brez 
sintetičnih dišav, barvil in konzervansov.  
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GELI ZA TUŠIRANJE, ZDRAVILNA KOPEL IN 
VČASIH ŠE ŠAMPON V ENEM IZDELKU 

AYURVEDSKA RECEPTURA 

 

 
Ayurvedski gel za tuširanje in kopanje 
NEEM & GRENIVKA 
Za vse tipe kože. Odlično za mastno in problematično kožo. Preprečuje draženje kože. Koži daje svežino in 
prožnost. Odpira zamašene pore. Neem kožo čisti, kurkuma preprečuje spuščaje, amla in kadira čistita 
preobremenjeno kožo. Eterično olje grenivke osveži in sprošča stres. 
Brez sulfatov in alkohola. Izdelek ni testiran na živalih. Certifikat BDIH za certificirano naravno kozmetiko. Brez 
sulfatov in alkohola. 
Ayurvedski gel za tuširanje in kopanje 
AMLA & NEROLI 
Za vse tipe kože. Odlično za suho in občutljivo kožo. Blago in temeljito očisti kožo. Ohranja vlažnost kože. Ščiti 
in regenerira kožo. Amla globinsko čisti, vetiver preprečuje izsuševanje, neem prečisti in manjista daje zdrav 
sijaj. Eterično olje nerolija pomlajuje in stabilizira čustva. 
Brez sulfatov in alkohola. Izdelek ni testiran na živalih. Certifikat BDIH za certificirano naravno kozmetiko. Brez 
sulfatov in alkohola. 
Ayurvedski gel za tuširanje in kopanje 
TULSI & JAMROSA 
Za vse tipe kože. Odlično za mešano kožo. Preprečuje draženje kože in rdečico. Skrbna nega za spočito in čisto 
kožo. Tulsi in nirgundi ohranjata kožo čisto, anantmol preprečuje spuščaje in srbečico, sapanov les izboljša videz 
polti. Eterično olje jamrose uravnoveša izločanje maščob in blaži nemir. 
Brez sulfatov in alkohola. Izdelek ni testiran na živalih. Certifikat BDIH za certificirano naravno kozmetiko. Brez 
sulfatov in alkohola. 
Ayurvedski gel za tuširanje, kopanje in šampon 
CVETOVI GRANATNEGA JABOLKA & POMARANČA 
Za kožo in lase. Umirja razdraženo kožo. Za zdravo in čisto lasišče. Cvetovi granatnega jabolka in tulsi 
pomlajujeta, neem in nirgundi ohranjata čisto lasišče, ratanjot in lodra zgladita poškodovano kožo. Eterično olje 
sladke pomaranče osveži pusto kožo in lase. Mandlji, pšenični proteini in aloje vera popravljajo in hranijo kožo 
in lase. 
Brez sulfatov in alkohola. Izdelek ni testiran na živalih. Certifikat BDIH za certificirano naravno kozmetiko. Brez 
sulfatov in alkohola. 

 

 

 


