
POMADKA DO UST z olejem z konopi

Pomadka,  dzięki  zawartości  oleju  z  konopi,  odżywia  usta  i  sprawia,  że  stają  się
miękkie  i  zadbane.  Specjalna  formuła  delikatnie  natłuszcza  tworząc  warstwę
ochronną i nabłyszczając usta.

Zawiera:
 Olej  z  konopi  -  działa  łagodząco  na  podrażnioną  skórę  i  przyspiesza  jej

regenerację
 Olej bawełniany - doskonale odżywia i chroni nadwrażliwą skórę
 Witamina E  - chroni naskórek  i regeneruje włókna kolagenowe, zmiękcza i

wygładza
 Olej  migdałowy  –  posiada  właściwości  przeciwzapalne,  neutralizuje  wolne

rodniki 

INGREDIENTS: octyldodecanol, isostearyl  isostearate, synthetic beeswax, caprylyl
methicone,  candelilla  cera,  lanolin,  gossypium  herbaceum  seed  oil,  c10-18
triglycerides, copernicia cerifera cera, ozokerite,  paraffinum liquidum, etoxydiglycol
oleate,  cannabis sativa seed oil,  prunus amygdalus dulcis oil,  tocopheryl  acetate,
peg-8,  tocopherol,  ascorbyl  palmitate,  ascorbic  acid,  citric  acid,  phenoxyethanol,
ethylhexylglycerin, parfum, benzyl benzoate, benzyl salicylate, limonene, citronellol,
geraniol, benzyl cinnamate.

Sposób użycia: Stosować kilkakrotnie w ciągu dnia w zależności od potrzeb.

KREM DO TWARZY 50 ml dla cery dojrzałej  na dzień i na noc z olejem z konopi

Właściwości lecznicze  oleju  z  konopi  silnie  wpływają  na  regeneracje  naskórka
powodując jego uelastycznienie i wygładzenie zmarszczek. Codzienna pielęgnacja
kremem do twarzy INDIA, kompleksowo odpowiada na potrzeby każdego typu skóry
dbając o jej świeży wygląd. Dodatkowo lekka formuła kremu łagodzi podrażnienia i
działa antybakteryjnie. 

Zawiera:
 Olej  z  konopi  -   działa  łagodząco  na  podrażnioną  skórę  i  przyspiesza  jej

regenerację, wygładza zmarszczki
 Witamina E - chroni naskórek i  regeneruje włókna kolagenowe, zmiękcza i

wygładza powierzchnię skóry
 Witamina PP (niacyna) – ujędrnia skórę i wygładza zmarszczki

INGREDIENTS: aqua, ethylhexyl cocoate, glycerin, biosaccharide gum-1, isostearyl
isostearate,  cannabis  sativa  seed  oil,  pentaerythrityl  tetraisostearate,  glyceryl
stearate, soluble collagen, hydrolyzed caesalpinia spinosa gum, caesalpinia spinzosa
gum, cetearyl  alcohol, glyceryl  stearate citrate, phenoxyethanol, ethylhexylglycerin,
dicaprylyl  carbonate,  niacinamide,  aluminum  starch  octenylsuccinate,  panthenol,
arginine,  carbomer,  caprylic/capric  triglyceride,  sodium  acrylates  copolymer,
tocopheryl acetate, allantoin, xanthan gum, disodium edta, parfum, hexyl cinnamal.

Sposób użycia:  Nanieść niewielką ilość kremu na twarz, szyję i dekolt.  Delikatnie
wmasować w skórę. Używać regularnie.

KREM DO RĄK 100 ml ochronny z olejem z konopi



Krem do rąk INDIA, dzięki zawartości oleju konopnego, daje szybki efekt ochrony i
odżywianie od razu po aplikacji. Dzięki lekkiej formule, krem szybko się wchłania, nie
dając poczucia lepkości. Specjalnie dobrane składniki kremu posiadają właściwości
bakteriobójcze dzięki czemu łagodzi on podrażnienia.

Zawiera:
 Olej  z  konopi  -  działa  łagodząco  na  podrażnioną  skórę  i  przyspiesza  jej

regenerację 
 Wosk pszczeli - natłuszcza, tworzy barierę ochronną, uelastycznia i wygładza
 Ekstrakt z szałwii - działa przeciwutleniająco, chroni i odżywia skórę
 Ekstrakt  z  kory  dębu  -   ma  działanie  bakteriobójcze,  ściągające  i

oczyszczające
 Gliceryna - chroni naskórek przed czynnikami zewnętrznymi

INGREDIENTS: aqua, isopropyl  palmitate,  paraffinum  liquidum,  dimethicone,
caprylic/capric triglyceride, cetearyl  alcohol, glycerin, ceteareth-20, cannabis sativa
seed oil, panthenol, salvia officinalis extract, quercus petraea bark extract, propylene
glycol,  synthetic  beeswax,  carbomer,  sodium acrylates copolymer,  methylparaben,
allantoin,  parfum,  isoeugenol,  geraniol,  butylphenyl  methylpropional,  linalool,
citronellol,  hexyl  cinnamal,  limonene,  tocopheryl  acetate,  propylparaben,  disodium
edta, sodium hydroxide, 2-bromo-2-nitropropane-1,3-diol.

Sposób użycia: Wmasować niewielką ilość kremu w skórę dłoni i paznokci. Używać
w zależności od potrzeb.

KREM DO STÓP 75 ml ochronny z olejem z konopi

Krem do stóp INDIA, dzięki zawartości oleju konopnego, daje szybki efekt nawilżenia
i  regeneracji  od  razu  po  zastosowaniu.  Lekka  formuła  kremu  wnika  głęboko  w
naskórek,  regenerując  spękania.  Bezpośrednio  po  aplikacji  pozwala  na
natychmiastowe odczucie miękkości stóp.

Zawiera:
 Olej  z  konopi  -  działa  łagodząco  na  podrażnioną  skórę  i  przyspiesza  jej

regenerację,
 Alantoina - nawilża naskórek
 Masło shea - tworzy barierę ochronną oraz  posiada właściwości zmiękczające
 Mocznik - intensywnie nawilża warstwę rogową naskórka.

INGREDIENTS: aqua,  urea, cetearyl alcohol, ceteareth-20, glycerin, caprylic/capric
triglyceride,  petrolatum,  cetyl  alcohol,  isostearyl  isostearate,  potassium  cetyl
phosphate,  cetyl  behenate,  behenic acid,  glyceryl  stearate,  isostearyl  isostearate,
butyrospermum  parkii  butter,  lanolin,  cannabis  sativa  seed  oil,  phenoxyethanol,
methylparaben,  propylparaben,  ethylparaben,  butylparaben,  triethanolamine,  lactic
acid,  synthetic  beeswax,  parfum,  citronellol,  hexyl  cinnamal,  limonene,  geraniol,
linalool,  isoeugenol,  butylphenyl,  methylpropional,  allantoin,  sodium  acrylates
copolymer, xanthan gum, disodium edta, bht.

Sposób użycia: Wmasować niewielką ilość kremu w skórę stóp i paznokci. Używać
w zależności od potrzeb



SERUM DO BARDZO SUCHEJ SKÓRY TWARZY I DŁONI 50 ml z olejem z konopi

Serum z olejem z konopi INDIA powstało z myślą o szybkiej i efektywnej regeneracji
suchej skóry twarzy i dłoni. Właściwości głównego składnika gwarantują intensywne
nawilżenie  i  dostarczenie  w  idealnych  proporcjach  składników  odżywczych.
Substancje  dodatkowe  wzmacniają  działanie  serum,  pobudzając  odbudowę
naskórka, korygując niedoskonałości.

Zawiera:
 Olej  z  konopi  -  działa  łagodząco  na  podrażnioną  skórę  i  przyspiesza  jej

regenerację
 Aloe vera - łagodzi podrażnienia oraz regeneruje
 D-panthenol - działa nawilżająco
 Witamina E - chroni naskórek i  regeneruje włókna kolagenowe, zmiękcza i

wygładza powierzchnię skóry.

INGREDIENTS: aqua,  petrolatum, glycerin, cetearyl  alcohol, butyrospermum parkii
butter,  caprylic/capric  triglyceride,  cyclopentasiloxane,  dimethiconol,  ceteareth-20,
lanolin,  paraffinum  liquidum,  glycine  soja  oil,  urea,  cetyl  alcohol,  isostearyl
isostearate,  potassium  cetyl  phosphate,  cetyl  behenate,  behenic  acid,  cannabis
sativa seed oil, aloe barbadensis leaf juice, panthenol, allantoin, tocopheryl acetate,
biosaccharide gum-1, phenoxyethanol, ethylhexylglycerin, polybutene, parfum, hexyl
cinnamal,  limonene,  carbomer,  xanthan  gum,  lactic  acid,  disodium  edta,  sodium
hydroxide.

Sposób użycia: Wmasować niewielką ilość kremu w skórę. Używać w zależności od
potrzeb.

BALSAM DO CIAŁA 400 ml z olejem z konopi

Obecność aktywnych składników nawilżających oleju konopnego, że balsam do ciała
INDIA polecany jest szczególnie do pielęgnacji skóry suchej. Lekka formuła szybko
się wchłania, ujędrnia ciało i zapobiega utracie elastyczności.

Zawiera:
 Olej  z  konopi  -  działa  łagodząco  na  podrażnioną  skórę  i  przyspiesza  jej

regenerację,
 Olej bawełniany - doskonale odżywia i chroni nadwrażliwą skórę, poprawia jej

elastyczność
 Alantoina - nawilża skórę, działa przeciwzapalnie i łagodząco

INGREDIENTS: aqua,  caprylic/capric  triglyceride,  glycerine,  isostearyl  isostearate,
gossypium  herbaceum  seed  oil,  cetyl  alcohol,  potassium  cetyl  phosphate,  cetyl
behenate, behenic acid, glyceryl stearate citrate, dimethicone, cannabis sativa seed
oil,  glyceryl  stearate,  soluble  collagen,  methylparaben,  propylparaben,  dmdm
hydantoin,  phenoxyethanol,  ammonium  acryloyldimethyltaurate/vp  copolymer,
allantoin,  tocopheryl  acetate,  peg-8,  tocopherol,  ascorbyl  palmitate,  ascorbic  acid,
citric acid, disodium edta, parfum, hexyl cinnamal, limonene.

Sposób użycia:  Wmasować niewielką ilość kremu w skórę. Pozostawić do czasu
całkowitego wchłonięcia. Używać w zależności od potrzeb.



SZAMPON DO WŁOSÓW 400 ml z olejem z konopi

Naturalne  właściwości  oleju  konopnego  wygładzają  strukturę  włosa,  nadając  mu
połysk i miękkość. Składniki  dodatkowe pomagają w rozczesywaniu i w układaniu
fryzury.

Zawiera:
 Olej z konopi - intensywnie odżywia włosy i sprawia że łatwiej się rozczesują,

działa łagodząco na podrażnioną skórę głowy, 
 Kolagen - utrzymuje prawidłowe nawilżenie, poprawia strukturę oraz objętość

włosów, poprawia naturalne układanie się włosów,
 D-panthenol - nawilża włókno włosowe, gwarantuje połysk włosów, zmniejsza

tendencję do rozdwajania się końcówek.

INGREDIENTS: aqua,  sodium  laureth  sulfate,  sodium  cocoamphoacetate,
cocamidopropyl betaine, coco-glucoside, glyceryl oleate, propylene glycol, peg-150
distearate,  peg-7  glyceryl  cocoate,  phenoxyethanol,  ethylhexylglycerin,  cocamide
mipa, cannabis sativa seed oil, soluble collagen, biosaccharide gum-1, parfum, lactic
acid, hydroxypropyl guar hydroxypropyltrimonium chloride, disodium edta, panthenol.

Sposób użycia: Szampon stosować na mokre włosy, wmasować delikatnie w skórę
głowy i spłukać.  Do codziennego użytku.  Dla lepszego efektu należy stosować z
maską do włosy linii India.

MASKA DO WŁOSÓW 200 ml z olejem z konopi

Maska do włosów z olejem z konopi INDIA powstała z myślą o szybkiej i efektywnej
regeneracji  zniszczonych  włosów.  Lecznicze  właściwości  głównego  składnika
gwarantują intensywną odbudowę i dostarczenie w idealnych proporcjach składników
odżywczych.  Kuracja zapobiega rozdwajaniu się włosów i  zapewnia przywrócenie
naturalnego blasku.

Zawiera:
 Olej z konopi - intensywnie odżywia włosy i sprawia, że łatwiej się rozczesują,

działa łagodząco na podrażnioną skórę głowy,
 D-panthenol nawilża włókno włosowe, gwarantuje połysk włosów; zmniejsza

tendencję do rozdwajania się końcówek
 Kolagen utrzymuje prawidłowe nawilżenie, poprawia strukturę oraz objętość

włosów, poprawia naturalne układanie się włosów.

INGREDIENTS: aqua,  cetearyl  alcohol,  dipalmitoylethyl  hydroxyethylmonium
methosulfate,  ceteareth-20,  phenyl  trimethicone,  bis-diglyceryl  polyacyladipate-2,
glyceryl  stearate  se,  cannabis  sativa  seed  oil,  parfum,  phenoxyethanol,
ethylhexylglycerin,  bis-cetearyl  amodimethicone,  ceteareth-7,  ceteareth-25,  dmdm
hydantoin, panthenol, cetrimonium chloride, disodium edta, bht, lactic acid, linalool,
butylphenyl methylpropional.

Sposób  użycia:  Nałożyć  na umyte  włosy,  wmasować  w skórę  głowy i  włosów,
pozostawić na 1-3 minuty, a następnie spłukać.  Stosować 2-3 razy w tygodniu.  Dla
lepszego efektu należy stosować z szamponem do włosów linii India.

BALSAM  Q zapobiegający  powstawaniu  odleżyn  i  odparzeń  oraz  łagodzący



podrażnienia.

Regenerujący Balsam  Q z  naturalnym  olejkiem  z  drzewa  herbacianego  jest
szczególnie  polecany  do  stosowania  w  miejscach  narażonych  na  powstawanie
odleżyn  - plecach,  pośladkach,  piętach  czy  barkach.  Delikatnie  natłuszcza
i nawilża powierzchnię skóry, chroniąc ją i zapobiegając powstawaniu mikrourazów.
Regularne stosowanie poprawia kondycję skóry narażonej na odleżyny. Idealnie się
wchłania,  a delikatny  masaż  podczas  aplikacji  poprawia  krążenie  krwi.  Balsam
Q zawiera  naturalne  olejki  eteryczne  z  lawendy  i  rozmarynu,  których  wyrazisty,
ziołowy zapach poprawia samopoczucie i komfort. Lekka formuła Balsamu Q idealnie
nadaje się do masażu oraz oklepywania. Pozwala na szybkie wchłanianie kosmetyku
i pozostawia suchą skórę. Nie brudzi ubrania, nie pozostawia tłustych śladów.

Preparat wykazuje następujące działanie:

 wspomaga naturalne mechanizmy ochronne skóry;

 utrzymuje optymalną wilgotność skóry;

 łagodzi podrażnienia;

 poprawia kondycję skóry w miejscach narażonych na odleżyny.

INGREDIENTS: aqua,  izopropyl,  myristate,  paraffinum liquidum,  glycerin,  glyceryl
strearate, izopropyl myristate, benzyl, alcohol, dehydroacetil acid, cetearyl, alcohol,
ceteareth-20,  melaleuca  alternifolia  leaf  oil,  carbomer,  lavandula  angustifolia  oil,
triethanolamine, limonene, linalool

Sposób użycia:  niewielką ilość balsamu nanieść na powierzchnię ciała narażonego 
na powstawanie odleżyn i wmasować. Pozostawić do całkowitego wchłonięcia. 
Stosować dwa razy dziennie. 

KROPLE ŁAGODZĄCE TRĄDZIK na bazie naturalnych składników.

Preparat, którego składnikiem jest olejek herbaciany wykazuje działanie:

 przeciwzapalne; 

 antyseptyczne;

 wysusza zmiany trądzikowe, dlatego jest świetny jako preparat punktowy na większe 
pryszcze i zaskórniki.

INGREDIENTS:  aqua,  isopropyl  myristate,  paraffinum  liquidum,  glycerin,  glyceryl
stearate,  benzyl  alcohol,  new  zealand  teatree  oil,  dehydroacetic  acid,  cetearyl
alcohol,  ceteareth-20,  cannabis  sativa  seed  oil,  melaleuca  alternifolia  leaf  oil,
carbomer, lavandula angustifolia. 

NOWA Maść z olejem konopnym
zalecana dla skóry, która jest: 

 atopowa

 szorstka

 bardzo sucha

 pękająca

 odwodniona

 z czerwonymi plamami



INGREDIENTS:  Aqua, Glyceryl  Stearate, Cetyl  Alcohol, Glycerin, Cannabis Sativa
Seed Oil,  Caprylic/Capric  Trigliceryde,  Lanolin,  Petrolatum,  Butyrospermum Parkii
Butter,  Cyclomethicone,  Panthenol,  Tocopheryl  Acetate,  Allantoin,  Retinyl  Palma
Cyclopentasiloxane,  Allantoin,  Retinyl  Palmitate,  Arachis  Hypogaea  (Peanut)  oil,
Tocopherol, Phenoxyethanol, Ethylhexyglycerin

Szampony z ziołami z serii Skarby Polesia – bez parabenów i SLS

Szampon pokrzywowy – do włosów przetłuszczających się

INCI: Aqua, Amonium Lauryl Sulfate, Cocamidopropyl Betaine, Decyl Glucoside, Propylene 

Glycol, Lauryl Glucoside, PEG-150 Distearate, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, 

Polyquaternium-7, Urtica Dioica (Nettle) Extract, Panthenol, Lactic Acid, Tetrasodium EDTA,

Sodium Benzoate, Potassium Sorbate, Benzoic Acid, CI 19140, CI 42090, Parfum, Benzyl 

Benzoate.  

Szampon rumiankowy – do pielęgnacji jasnych włosów

INCI: Aqua, Amonium Lauryl Sulfate, Cocamidopropyl Betaine, Decyl Glucoside, Propylene 

Glycol, Lauryl Glucoside, PEG-150 Distearate, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, 

Polyquaternium-7, Chamomilla Recutita Flower Extract, Panthenol, Lactic Acid, 

Tetrasodium EDTA, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate, Benzoic Acid, CI 19140, 

Parfum, Linalool.  

Szampon z dziegciem – przeciwłupieżowy

INCI: Aqua, Amonium Lauryl Sulfate, Cocamidopropyl Betaine, Decyl Glucoside, Propylene 

Glycol, Lauryl Glucoside, PEG-150 Distearate, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, 

Polyquaternium-7, Betula Alba Leaf Extract, Panthenol, Lactic Acid, Tetrasodium EDTA, 

Sodium Benzoate, Potassium Sorbate, Benzoic Acid, Benzyl Alcohol, CI 60730, CI 19140, 

CI 14700, Parfum.

Szampon z czarną rzepą – do włosów przetłuszczających się

INCI: Aqua, Amonium Lauryl Sulfate, Cocamidopropyl Betaine, Decyl Glucoside, Propylene

Glycol,  Lauryl  Glucoside,  PEG-150  Distearate,  PEG-40  Hydrogenated  Castor  Oil,

Polyquaternium-7, Raphanus Sativus Extract, Panthenol, Lactic Acid, Tetrasodium EDTA,

Sodium Benzoate, Potassium Sorbate, Benzoic Acid, Parfum.  


