
KOMERČNÍ PREZENTACE

Manipura.cz je internetový obchod, ve kterém 
nakoupíte za skvělé ceny základní přírodní 
suroviny pro výrobu celé škály kosmetických 

produktů v domácích podmínkách. Tak například re-
laxační koupelová sůl. Výrobě budete věnovat zhruba 
10 minut, a pokud budeme mít k dispozici skleněnou 
dózu, vytvoříte rázem i originální dárek pro své milé. 
Přichystáte si esenciální olejíčky Máta peprná, Citron 
a Rozmarýna. Dále 230 g kamenné bílé či himálajské rů-
žové soli a 10 ml meruňkového oleje. V čisté skleničce 
smícháte meruňkový olej spolu se 2 ml esence Citron, 
2 ml esence Máta peprná a 10 kapkami Rozmarýny. 
Všechny oleje promícháte a vlijete do připravené soli, 
kterou jste předtím nasypali to uzavíratelné nádoby. 
Zašroubujete dózu a vše pořádně protřepete tak, aby 
se relaxační olejová směs dostala mezi všechna zrnka 
soli. A máte hotovo! Sůl můžete vsypat do ozdobné 
skleněné dózy, ovázat mašlí či lýkem a hned máte 
skvělý léčivý dárek pro unavené tělo…

Kontakt : badawi@email.cz

U nás seženete éterické silice, rostlinné oleje, másla, 
konzervanty, emulgační vosky, minerální barevné 

prášky, odměrky, pipety, setinové váhy, parfémové 
fl akóny, květinové vody a mnoho dalšího pro vaši 

výrobu kosmetiky …

Váš partner při výrobě přírodní domácí kosmetiky. 
Všechny suroviny, pomůcky i kosmetické obaly nakou-
píte pohodlně u nás. Objednávky doručujeme rychle, 

máme nízké ceny a velmi kvalitní olejíčky, které pro vás 
dovážíme až z Indie.
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INZERCE

Vyrobte si sůl za 10 min, je lepší než koupená
 Nebo co třeba domácí šampon? Je čas mladých 
kopřiv, a tak si můžeme z procházky nějaké při-
nést domů, udělat čerstvý výluh a použít ho jako 
základ přírodního šamponu. Že nevíte, jak na to? 
Nevadí… tady je postup.
  Do vychladlého kopřivového výluhu  

(cca180 ml) vmixujete 2 g xanthanu (mořská 
řasa pro zahuštění kapaliny – bílý prášek). Ten 
má tendenci hrudkovat, můžeze tedy použít 
elektrickou metličku.

  Přidáte 2,5 g konzervantu Cosgard  
a 2 g esenciálního oleje Meduňka.

  Zlehka přimícháte 75 g tekutého  
mýdlového základu.

  Přelijete do připravené lahvičky.

Mnohem více rad a nápadů, včetně všech  
zmíněných surovin, najdete na našich stránkách 
www.manipura.cz.


