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Több, mint másfél évtizednyi tapasztalattal 
a háta mögött az ORGANIQUE, mára 
a natúrkozmetikumok világának egyik 
legelismertebb szereplőjévé vált. 
Ennek sarokköve, hogy a mintegy négyszáz 
produktum és a nemzetközivé válás mellett 
is megtartotta a vállalat azon alapértékeit, 
amelyek szerint mind a mai napig kézzel 
készítik a termékeket, különösen odafigyelve 
a hozzávalók kiválogatására.

Világszerte jelenleg 22 országban 
rendelkezik a cég képviselettel, de ez a 
szám folyamatosan növekszik, ahogy mind 
több és több ügyfél ismeri fel az ORGANIQUE 
pozitív hatásait.

„Szenvedélyünk az olyan, természet ihlette 
termékek előállítása, amelyek stimulálják 
az érzékeket. Az életminőség javítása által 
az egyszerű napi tevékenységek élvezetes 
rituálékká válnak. Kombinálva a tradicionálist 
a modernnel, hozzájárulunk az emberek 
egészségesebb és szebb életéhez.”

Tomasz Czarski
alapító-elnök



Bloom Essence
BŐRTÁPLÁLÁS JAPÁNCSERESZNYÉVEL

A Bloom Essence egy egyedülálló termékcsalád, amely kifejezetten a nők bőrápolásának 
elősegítésére készült.  A lágy formulák és a speciálisan kiválasztott természetes alapanyagok 
alapján nyugtatja és megújítja a bőrt, miközben egészséges megjelenést kölcsönöz, feltárva az igazi 
szépséget.  Megvédi a bőrt a káros külső behatásoktól.

1.

2.

3.

3.

•  japáncseresznye kivonat
•  ginkgo kivonat • útifű kivonat
•  szójabab olaj • shea vaj

AKTÍV HATÓANYAGOK

• intenzív hidratálás 
• védelem a káros 
behatásoktól 
(UV sugárzás)

HATÁSOK

325107T

325101T

325110W

1. bársonyos testvaj

2. fürdőnektár érzékeny  bőrre

3. cukorkristályos testradír

200 ml

200 ml

200 ml



Eternal Gold 
RÁNCTALANÍTÓ KEZELÉS ARANYKOLLOIDDAL
Az Organique „zászlóshajója”, egy egyedülálló termékcsalád elsősorban az arc, a nyak és a dekoltázs kezelésére, 
természetes összetevőkkel. Ajánlott a 40 évesnél idősebbek számára, akiknek a bőre veszített rugalmasságából és 
megújuló képességéből. A komplett kezelés elvégezhető az allergiára hajlamos, valamint az érzékeny bőrűeken is. 
Az Eternal Gold termékekben található 24 karátos arany erőteljesen regenerálja a bőrsejteket, emellett antibakteriális 
hatása miatt természetes „gyógyszerként” segíti a megtisztulási folyamatokat.

4.

1. ránctalanító arcmaszk 200 ml       324212T
2. cukorkristályos bőrradír 200 ml       324318W 450 ml        324319W
3. shea vajas testbalzsam 200 ml       324320W 450 ml        324321W
4. korundkristályos bőrradír 50 ml         324298T 200 ml        324206T
5. ránctalanító krém 50 ml         324300T 200 ml        324211T

1.

•  aranykolloid • stoechiol 
(spanyol levendulaolaj) 
•  Xeradin TM (muskotályzsálya 
kivonat) •  gyümölcskomplex: 
málna, eper, kiwi, alma, 
őszibarack, papaya, uborka

AKTÍV HATÓANYAGOK

• bőrsimítás és 
regenerálás
•   kisebb ráncok 
halványítása (azonnali 
botox-szerű hatás) 
•  hidratáció

HATÁSOK

2.

3.

4.

5.



1.  alap illatmentes 1 kg      301422W
2.  görög 100 ml     301415W 200 ml     301416W 450 ml     301419W 1 kg      301418W
3.  magnólia 100 ml     301410W 200 ml     301411W 450 ml     301414W 1 kg      301413W
4.  tej 100 ml     301430W 450 ml     301434W 1 kg      301433W
5.  narancs és chili 100 ml     301435W  200 ml     301436W 450 ml     301439W 1 kg      301438W
6.  mangó 100 ml     301463W 450 ml     301465W 1 kg      301466W
7.  habibi 100 ml     301454W 450 ml     301457W 1 kg      301456W
8.  fekete orchidea 100 ml     301095W 200 ml     301096W 450 ml     301097W 1 kg      301098W
9.  golden oud 100 ml     30172W 200 ml     301473W
10.  oriental jasmine 100 ml     301474W 200 ml     301475W
11.  imperial wood 100 ml     301476W 200 ml     301477W
12.  royal musk (pézsma) 100 ml     301479W 200 ml     301478W

5.

•  shea vaj • szójaolaj 
• avokádóolaj • szőlőmagolaj

AKTÍV HATÓANYAGOK

Shea vajas testbalzsamok
Az Organique testbalzsamai minimum 55% shea vajat tartalmaznak és a formulát az Ecocert iominősítő 
intézet is jóváhagyta. Több, mint 95%-a az összetevőknek természetes eredetű. Általuk a bőr lágyabbá, 
simábbá és egészségesebbé válik.



Delicious Touch 
REVITALIZÁLÓ TERÁPIA
Minden bőrtípushoz ajánlott kezelés, főleg az egyszerű bőrápoláson túli kényeztetésre vágyóknak, 
mivel a Delicious Touch család tagjai különösen könnyed és finom formulákat tartalmaznak lédús 
gyümölcskivonatokkal és olajokkal.

6.

AKTÍV HATÓANYAGOK
•  eper • szeder és málna 
kivonat • noni virágpor kivonat 
• keserű narancsivárg víz 
• shea vaj • kókusz 
• szezám • édes mandula 
• napraforgó • repceolaj 
• karbamid • allantoin 
• pantenol • candelilla viasz
• E-vitamin •  glicerin

• revitalizáció
• öregedési folyamatok 
lassítása
• védelem a bőr 
kiszáradása ellen

HATÁSOK

1. bársonyos testvaj 200 ml       325107T 450 ml        325274T
2. testápoló tej 100 ml       325270T
3. cukorkristályos testradír 200 ml       325110W 450 ml        325273W

1. 2. 3.



7.

1.

1.

Koffeines karcsúsítás és energetizálás
A kozmetikumokban a kávét széles körben használják cellulitellenes és karcsúsító tulajdonságai miatt. Ennek a hatásnak az egyik összetevője 
a koffein, amely javítja a mikrocirkulációt, felgyorsítja az anyagcserét, és segít eltávolítani a toxinokat a szervezetből.

• feszes és hidratált bőr 
• a zsírszövet 
lebontásának elősegítése 
• védelem az UV 
sugárzás ellen

HATÁSOK

• napbarnított bőr hatás 
• hozzájárulás a lágy 
tapintású és feszes 
bőrhöz

HATÁSOK

• koffein • kávé kivonat • shea vaj 
•  szójaolaj • E-vitamin

AKTÍV HATÓANYAGOK

• kakaó • kakaóvaj • STIMU-TEX®AS 
• argánolaj • repceolaj • glicerin 
• shea vaj

AKTÍV HATÓANYAGOK

Relaxálás csokoládéval
Régóta ismert a csokoládé közérzetjavító képessége az endorfin termelésre gyakorolt pozitív hatásával. Hidratáló és bőrsimító képességei 
mellett a benne lévő koffein és teobromin által anticelullit és karcsúsító tulajdonsággal is rendelkezik.

1. cukorkristályos testradír  200 ml       302204T 450 ml        302105W  1 kg       302109W
2. testvaj            200 ml       302206T 450 ml        302108T
3. szérum        100 ml       302205T 200 ml        302106T
4. testmaszk  450 ml       302107T

1. cukorkristályos testradír  200 ml       303206W 450 ml        303106W  1 kg       303111W
2. testvaj            200 ml       303117T 450 ml        303116T
3. endorfin szérum   100 ml       303113T 200 ml        303112T
4. arcmaszk masszázshoz 200 ml       303209T 450 ml        303114T

2.

2.

3.

3.

4.

4.



8.

1.

2.

Anti-ageing
SZŐLŐMAG KIVONATTAL
Az öregedésgátló kezelés a mediterrán országokból származó aktív összetevőin alapul, ahol az 
embereket jó egészség és hosszú élettartam jellemzi. A terápiában jelen lévő kivonatok hatékonyan 
megakadályozza a bőr öregedését és leküzdik a látható jeleket. Minden korra és bőrtípusra ajánlott.

•  szőlőmagolaj • shea vaj 
• E-vitamin • porított szőlőmag

AKTÍV HATÓANYAGOK

• fiatalít • hidratál 
• illatos bőr a 
görögszőlő által

HATÁSOK

1. cukorkristályos testradír  200 ml       306303W 450 ml        306302W  1 kg       306310W
2. testvaj 200 ml       306308T 450 ml        306307T
3. testmaszk 450 ml       306306T
4. testszérum      100 ml       306305T 200 ml        306304T
5. kézkrém 70 ml         306309T

3.2.

1.

4.

5.



•  kecsketej • kínai licsi  • shea vaj 
• gyöngykivonat • szójaolaj 
• mandulaolaj • IRICALMIN

AKTÍV HATÓANYAGOK

• táplált és 
nyugodt bőr
• regeneráció

HATÁSOK

9.

1. testradír 200 ml       305205W 450 ml        305105W  1 kg       305109W
2. arcmaszk masszázshoz 200 ml       305110T
3. testmaszk 450 ml       305107T
4. szérum      100 ml       305206T 200 ml        305106T
5. testvaj 200 ml       305207T 450 ml        305108T

A kecsketej a szépség elixírjének is tekinthető különleges tulajdonságai miatt. Kazein tartalma könnyen beszívódik a bőrön át 
és mélyen hidratál, míg fehérjéi stimulálják a kollagén termelést, ami a bőr szilárdságát és rugalmasságát biztosítja.

Kecsketejes és licsis
„SOS” BŐRREGENERÁCIÓ

1.

2.

3.

4.

5.



1.

1. 2. 3.

2. 3. 4.

•  shea vaj • kókuszolaj
AKTÍV HATÓANYAGOK

Sós bőrradírok shea vajjal
Hatékonyan hámlaszt, frissít és készíti elő a bőrt a további kezelésre. A sókristályok és az egyéb természetes hámlasztók enyhe masszázs 
segítségével eltávolítják az epidermisz (felhám) külső, elszáradt, szennyezett rétegét.

1. fekete orchidea 200 ml       209287W 450 ml        209291W
2. narancs és chili     200 ml       209288W 450 ml        292292W
3. mangó     200 ml       209289W 450 ml        209293W
4. habibi  200 ml       209290W 450 ml        209294W

1. ghassoul agyag (marokkói) 200 ml       313105T 1 kg             313102T

     vulkanikus eredetű, apró szemcsés, gyengéden ápol és méregtelenít
2. fehér agyag (kaolin) 200 ml       313203T 1 kg             313201T

     érzékeny bőrhöz is használható, maszkokhoz alapanyagként kiváló
3. zöldagyag     200 ml       313505T 1 kg             313501T

     ásványi anyagokban gazdag, gyulladáscsökkentő

Argillotherapy 
AGYAGPAKOLÁS

10.



•  shea vaj • illipe vaj (borneói faggyú dió vaj) • argán • szójababolaj • jojoba olaj • méhviasz
AKTÍV HATÓANYAGOK

Masszázsolajok Illóolajok aromaterápiához

•  napraforgóolaj • E-vitamin • narancsolaj
AKTÍV HATÓANYAGOK

• lágy és bársonyos bőr 
• relaxáció

HATÁSOK

1. narancs 125 ml       320303T 250 ml        320304T 500 ml        320315T
2. mangó 125 ml       320320W 250 ml        320321W 500 ml        320322W
3. fekete orchidea 125 ml       320323W 250 ml        320324W 500 ml        320325W

1. guarana 324118W
2. bambusz 324119W
3. fehér pézsma 324120W

1. narancs és chili 125 ml 324122W
2. colonial 125 ml 324121W

1. fahéj 401140T 7.   menta 401147T
2. citrom 401141T 8.   pacsuli 401148T
3. teafa 401155T 9.   narancs 401149T
4. eukaliptusz 401142T 10. rozmaring 401159T
5. levendula 401146T 11. szantálfa 401151T
6. mandarin 401156T 12. fenyő 401152T

Masszázsgyertyák
NÖVÉNYI OLAJOKBAN GAZDAGON

Masszázsgyertyák
ARGÁNOLAJJAL

Az Organique masszázsgyertyái mintegy 96%-ban 
természetes eredetűek (az Ecocert által bevizsgálva)
és hozzávetőleg 35% shea vajat tartalmaznak.

11.



Örömünkre szolgálna, ha Ön is csatlakozna az                családhoz!

Az                            magyarországi képviselője:

Adarella Natúrkozmetika
web: naturkozmetika.hu
email: info@adarella.hu
telefon: +36 70 770 2151

2019 © A változtatás jogát fenntrartjuk!


