Naturalnie skuteczne kosmetyki

“Cieszy mnie każda chwila spędzona na recepturowaniu
i produkowaniu kosmetyków. Ale największa satysfakcja to informacje
od Was i historie Waszej skóry, która dzięki Naturze nabiera blasku.
To energia, która od Was płynie napędza mnie do dalszej pracy!”
- Agata Suliga, właścicielka Opcja Natura.

Opcja Natura. Naturalnie skuteczne kosmetyki.

NATURA. TO PROSTE
W codziennej pielęgnacji postaw na Naturę. Opcję Naturę!

MANUFAKTURA
KOSMETYCZNA

NATURALNE
SKŁADY

BALANS DLA
CERY

NIEZALEŻE
BADANIA

Opcja Natura to niezależny,
Polski producent kosmetyków naturalnych. Receptury naszych kosmetyków
to efekt wieloletniej pracy,
doświadczenia oraz walki
o jakość. Nasze produkty powstają z miłości do
Natury

Opcja Natura to 100%
naturalne, roślinne kosmetyki bez sztucznych
barwników, chemii i pefum
zapachowych. Poczuj moc
Natury na własnej skórze!

Przyroda to balans, suma
składników, w której nigdy
nic nie gine. Nasze eko
kosmetyki mają przywrócić
balans Twojej cery.

Wszystkie nasze produkty
poddawane są badaniom
w niezależnych laboratoriach. W przeciwieństwie do
firm z masową produkcją,
nie posiadamy własnego
instytutu badawczego,
k t ó r y “o p i n i u j e” n a s z e
ko s m e t y k i . O t r z y m u j ą
Państwo produkt 100%
bezpieczny i przebadany
w niezależny sposób.

Wierzymy w moc Natury, dlatego pakujemy ją
słoiczki i buteleczki i pozwalamy jej działać.

KREM DO TWARZY

ELIKSIR MŁODOŚCI
Krem do twarzy pozbawionej blasku z koenzymem Q10

Eliksir Młodości to lekki, łatwo wchłaniający się krem
do twarzy. Rekomendowany do skóry przesuszonej
i pozbawionej blasku. Idealny do stosowania rano, pod
makijaż oraz wieczorem.
Zawiera zimno tłoczone oleje, które dogłębnie
i intensywnie nawilżają skórę. Wzbogacony jest
o koenzym Q10, którego ilość w naszej skórze spada
wraz z wiekiem, dlatego krem rekomendujemy również
do skóry dojrzałej.
50 ML
SKŁAD:
Woda, Olej Arganowy, Olivem*, Alkohol Cetylowy, Olej z Dzikiej
Róży, Olej z Pestek Malin, Olej Marchwiowy, Witamina E,
Koenzym Q10, Alkohol Benzylowy*, Kwas Dehydrooctowy*,
Olejek Eteryczny Lawendowy, Olejek Eteryczny Rozmarynowy,
Olejek Eteryczny Geraniowy.
* Składniki posiadające certyfikat ECOCERT

#Twarz #Dekolt #Nawilżanie #ZłotyBlask
#KwiatowoZiołowy #KoenzymQ10

KREM DO TWARZY

BIO BOTOX
Normalizujący krem do twarzy z kwasem hialuronowym

Bio Botox jest to łatwo wchłaniający się krem, do
stosowania rano, pod makijaż oraz wieczorem. Nie
pozostawia tłustego filmu na skórze. Rekomendowany
do skóry tłustej z niedoskonałościami.
Zawiera kwas hialuronowy który dogłębnie
nawilża i ujędrnia. Witamina B3, wyrównuje koloryt
i usuwa lekkie przebarwienia. Olej laurowy jest
naturalnym antybiotykiem wspomagającym walkę
z niedoskonałościami skóry.
50 ML
SKŁAD:
Woda, Olej Makadamia, Olivem*, Alkohol Cetylowy, Olej Laurowy,
Witamina B3, Olej Malinowy, Olej Arganowy, Alkohol Benzylowy*,
Kwas Dehydrooctowy*, Witamina E, Olejek Eteryczny
Lawendowy , Kwas Hialuronowy.
* Składniki posiadające certyfikat ECOCERT

#Twarz #Dekolt #Niedoskonałościi #Normalizacja
#KwasHialuronowy #Nawilżanie

TONIK DO TWARZY

TONIK DO TWARZY

WODA CZARUJĄCA

WODA

LAWENDOWA

CZARUJĄCA RÓŻANA

Hydrolat z kwiatów lawendy

Hydrolat z kwiatów róży

Hydrolat lawendowy to pięknie pachnąca i bogata
w składniki odżywcze woda kwiatowa. Reguluje
wydzielanie sebum i ma działanie ściągające. Woda
lawendowa działa dobroczynnie na skórę, ma także
właściwości relaksujące i odprężające.
Hydrolat posiada niskie pH. Stosowanie po każdym myciu
normalizuje pH skóry, dzięki czemu ma ona mniejszą
skłonność do przetłuszczania się i niedoskonałości.
Delikatna mgiełka Wody Czarującej łatwo wchłania się
w skórę twarzy.

Hydrolat z róży damasceńskiej to pięknie pachnąca
i bogata w składniki odżywcze woda kwiatowa. Jest to
naturalny tonik do twarzy, który wyrównuje koloryt
skóry i sprawia, że cera staje się lśniąca i zrelaksowana.
Cudowny różany zapach wprowadza dobry nastrój,
uczucie komfortu i luksusu.
150 ML
SKŁAD:
Hydrolat z Róży Damasceńskiej.

150 ML
SKŁAD:
Hydrolat z Kwiatów Lawendy.

#Tonizacja #ZdrowaSkóra #Normalizacja
#KwiatowyZapach #NaturalnyBlask

#Tonizacja #ZdrowaSkóra #Normalizacja
#KwiatowyZapach #NaturalnyBlask

SERUM DO TWARZY

OWOCE NOCY
20 składnikowe serum do twarzy na noc

Serum stosowane na noc dogłębnie nawilży skórę, odżywi
ją oraz wyrówna koloryt.
To kosmetyk niezwykły - kompozycja ponad 20
naturalnych substancji, wśród których znajdują się
składniki aktywne, witaminy, wyciągi roślinne oraz
odżywcze oleje. Serum jest bardzo skoncentrowane
i wydajne.
Formuła zawiera dużą ilość Witamimy C i B6, które
rozjaśniają przebarwienia i wyrównują koloryt skóry.
Kwas Hialuronowy, Pantenol i surowe, odżywcze oleje
roślinne dogłębnie nawilżają skórę, przeciwdziałając
jednocześnie zmarszczkom. Ekstrakt z granatu
i czerwonego wina zapobiegają pękaniu naczynek
skóry. Olejki palmarozowy i z drzewa różanego działają
relaksacyjnie i antyseptycznie.
30 ML
SKŁAD:
Hydrolat z Róży Damasceńskiej, Hydrolat Lawendowy, Witamina
C, Witamina B3, Wyciąz z Żurawiny, Wyciąg z Granatu, Wyciąg
z Czerwonego Wina, Gliceryna, Olivem 100*, Pantenol, Olej
Arganowy, Lecytyna Sojowa, Alkohol Cetylowy, Olej Malinowy,
Olej z Dzikiej Róży, Alkohol Benzylowy*, Kwas Dehydrooctowy,
Witamina E, Kwas Hialuronowy, Olejek Eteryczny Palmarozowy,
Olejek z Drzewa Różanego.
*Składniki posiadające certyfikat ECOCERT

#Przebarwienia #Nawilżanie #PięknaCera #WitaminaC
#KwasHialuronowy #WitaminaB3

MASECZKA DO TWARZY

MASECZKA DO TWARZY

ZIELONE
OCZYSZCZANIE

BOMBA
WITAMINOWA

Maseczka do twarzy z algami morskimi

Maseczka do twarzy z glinką czerwoną

Maseczka poprawia wygląd i koloryt skóry, odżywia ją
i ujędrnia. Glinka zielona w połączeniu z olejem laurowym
ma działanie oczyszczające, kojące oraz pomocne
w niwelowaniu niedoskonałości. Algi morskie (spirulina)
nadają maseczce intensywnie zielone zabarwienie
i są bogatym źródłem protein, witamin B12, A oraz E,
aminokwasów, kwasów tłuszczowych i minerałów.
Niezwykłe właściwości glinki, alg morskich i oleju
laurowego stanowią skuteczne trio w walce o zdrową
i piękną cerę.
100 ML

Maseczka ujędrnia, nadaje zdrowy wygląd i uzupełnia
niedobory mikroelementów w skórze. Glinka czerwona
powoduje, że skóra będzie delikatnie speelingowana
i gotowa na lepsze przenikanie dobroczynnych
substancji odżywczych z olejów, alg brunatnych i samej
glinki w głąb skóry.
100 ML
SKŁAD:
Glinka Czerwona, Olej Migdałowy, Gliceryna , Algi Brunatne, Olej
Arganowy, Witamina E, Woda.

SKŁAD:
Glinka Zielona, Oliwa z Oliwek, Gliceryna, Olej Laurowy, Algi
Morskie, Spirulina, Witamina E.

#Oczyszczanie #Nawilżanie #GładkaSkóra
#Niedoskonałości #AlgiMorskie

#Nawilżanie #Odżywianie #Witaminy #ZdrowaCera
#GładkaCera #AlgiBrunatne

ŻEL DO KĄPIELI & TWARZY

SZAMPON DO WŁOSÓW

ŻEL MYJĄCY LIMONKA
& ALOES

SZAMPON
Z LASU

Naturalne odświeżenie i oczyszczenie

Do włosów przetłuszczających się

Skład żelu oparty jest na substancjach roślinnych, które
delikatnie oczyszczają skórę. Wyciąg z aloesu działa
pielęgnująco i regenerująco. Kompleks pantenolu
i gliceryny dodatkowo nawilża i odżywia skórę. Olejki
eteryczne z bergamoty i limonki odświeżają i tonizują.

Delikatne detergenty pochodzenia roślinnego
oczyszczają włosy oraz pielęgnują skórę głowy.
E k s t ra k t y z p o k r z y w y i a l o e s u m a j ą d z i a ł a n i e
przeciwzapalne i łagodzące. Formuła wzbogacona jest o
pantenol, mający właściwości nawilżające i regenerujące.
Zapach to połączenie kwiatowej woni lawendy ze świeżą
owocową nutą cytrusową bergamoty. Szampon ma niskie
pH, działa normalizująco na skórę głowy.

250 ML

250 ML

SKŁAD:
Woda, Glukozyd Decylowy, Polisorbat 20, Gliceryna, Wyciąg
z Aloesu, Kwas Mlekowy, Olej Awokado, Guma Ksantanowa,
Pantenol, Alkohol Benzylowy*, Kwas Dehydrooctowy*, Olejek
Eteryczny z Limonki, Olejek Eteryczny z Bergamoty

SKŁAD:
Woda, Polisorbat 20, Decyl Glukozydowy, Betaina Kokosowa ,
Gliceryna, Olejek Eteryczny z Bergamoty, Kwas Mlekowy, Olejek
Eteryczny Lawendowy, Guma Ksantanowa, Pantenol, Wyciąg z
Pokrzywy, Kwas Dehydrooctowy*, Alkohol Benzylowy*.

* Składniki posiadające certyfikat ECOCERT

*Składniki posiadające certyfikat ECOCERT

Dzięki bardzo delikatnej formule, żel nadaje się do mycia
zarówno twarzy jak i ciała.

#Twarz #Ciało #Oczyszczanie #Energia #Świeżość
#Aloes

#Oczyszczanie #Świeżość #Czystość #NaturalnaPiana
#Pokrzywa

DO KĄPIELI

NATURALNA MEGA PIANA
Do kąpieli dla dzieci

Pielęgnacyjny płyn do kąpieli z naturalnym odżywczym
i nawilżającym olejem z rokitnika. Łagodny detergent
pochodzenia roślinnego myje delikatnie, zachowując
naturalną warstwę ochronną skóry, także przy częstych
kąpielach. Olejki eteryczne z lawendy i pomarańczy
sprawiają, że skóra pozostaje gładka, sprężysta
i przyjemnie pachnąca. Dodatkowo, Mega Piana
wspaniale się pieni, co zachęca dzieci do kąpieli oraz
zwariowanych wodnych zabaw.
250 ML
SKŁAD:
Glukozyd Decylowy, Woda, Gliceryna, Polisorbat 20, Kwas
Mlekowy, Pantenol, Guma Ksantanowa, Olejek Eteryczny
Pomarańczowy, Olejek Eteryczny Lawendowy, Olej Rokitnikowy,
Olej Nagietkowy, Alkohol Benzylowy*, Kwas Dehydrooctowy*.
* Składniki posiadające certyfikat ECOCERT

#NaturalnaPiana #SuperZabawa #RadosnaKapiel

KREM DO PIĘT

ANTY TARTKA
Kuracja na suche i popękane pięty z mocznikiem

Krem, dzięki któremu znika problem suchych pięt.
Zawiera aż 30% mocznika i 10% kwasu mlekowego,
dzięki czemu działa złuszczająco na suche i popękane
pięty. Kompozycja naturalnych olejów intensywnie
i dogłębnie nawilży skórę.
50 ML
SKŁAD:
Mocznik, Woda, Olej Kokosowy, Lanolina, Olivem*, Gliceryna,
Mleczan Sodu, Alkohol Cetylowy, Pantenol, Triacetina, Olejek
Eteryczny z Mięty, Alkohol Benzylowy*, Kwas Dehydrooctowy*,
Witamina E, Kwas Mlekowy.
* Składniki posiadające certyfikat ECOCERT

#TurboNawilżanie #Złuszczanie #MiękkaPięta
#Mocznik #KwasMlekowy

DO ZADAŃ SPECJALNYCH

MAZIDŁO OPATRUNKOWE
Do skóry suchej i popękanej z nagietkiem

Pełen substancji aktywnych skład Mazidła
Opatrunkowego sprawia, że jest niezbędny w każdym
domu. Zawiera maceraty z wartościowych polskich ziół,
dzięki czemu sprawdzi się przy leczeniu lekkich zranień,
odparzeń, otarć, przesuszeniu skóry, oparzeniach
słonecznych, opryszczce czy przy gojeniu świeżych
tatuaży. Nie zawiera wody, może być stosowany
w ochronie skóry przed mrozem.
50 ML
SKŁAD:
Masło Shea, Olej Migdałowy, Wosk Pszczeli, Olej Nagietkowy,
Lanolina, Olej z Czarnuszki, Olej Laurowy, Olej Lniany, Olej
Konopny, Witamina E.

#Gojenie #Regeneracja #TurboNawilżanie
#DłonieUstaCiało #ZadaniaSpecjalne #PolskieZioła

KREM DO RĄK

DZIKI KREM
Żurawinowy do rąk

Pomysł na ten krem to duża ilość mocznika, który
długotrwale nawilża suchą i zniszczoną skórę. Dzięki
temu Dziki Krem będzie idealnie chronił cerę przed
działaniem czynników zewnętrznych oraz odżywiał ją,
wnikając w głąb skóry. Zapach pochodzi wyłącznie od
naturalnych olejków eterycznych, dlatego jest intensywny
i niezwykle oryginalny.
50 ML
SKŁAD:
Woda, Olivem 1000**, Mocznik, Alkohol cetylowy, Masło shea,
Olej ze słodkich migdałów, Gliceryna, Olejek eteryczny z limetki
kwaśnej, Glinka czerwona, Olejek eteryczny mandarynkowy,
Pantenol, Witamina E, Kwas dehydrooctowy**, Alkohol
benzylowy**, Wyciąg z żurawiny, Kwas mlekowy.
*Naturalne składniki olejków eterycznych
**Składniki posiadające certyfikat ECOCERT

#ZadbaneDłonie #ZimaNiestraszna #DelikatnaSkóra
#Mocznik #Żurawina

BALSAM DO CIAŁA

BALSAM DO CIAŁA

MASŁO MANGO
& AWOKADO

MUS
ROKITNIKOWY

Orzeźwiające nawilżenie ciała

Słodkie nawilżanie ciała z mandarynką

Masło Mango & Awokado to kremowa konsystencja
masła, piękny zielonkawy kolor i intensywny, świeży
zapach olejku eterycznego z bergamotki i limonki.
W składzie zawiera masło mango i masła awokado,
dzięki czemu skutecznie i naturalnie nawilża
skórę całego ciała. Masło jest niczym wspomnienie
egzotycznych wakacji.

Lekki mus na bazie słodkich olejów. Daje uczucie
przyjemnego i relaksującego nawilżenia. Piękny
pomarańczowy kolor pochodzi od szlachetnego oleju
rokitnikowego. Rekomendowany do skóry przesuszonej
i pozbawionej blasku. Mus rokitnikowy nadaje skórze
delikatne złote refleksy.
50 ML

50 ML
SKŁAD:
Olej Kokosowy, Wosk Pszczeli, Olej Awokado, Masło Mango,
Masło Awokado, Olej Makadamia, Oliwa z Oliwek, Olejek
Eteryczny z Limonki, Olejek Eteryczny Bergamotowy, Witamina E.

#Nawilżanie #JędrneCiało #Orzeźwianie #Limonka
#Bergamotka

SKŁAD:
Olej Kokosowy, Wosk Pszczeli, Olej Migdałowy, Masło Shea,
Lanolina, Olej z Rokitnika, Olejek Eteryczny z Mandarynki, Olej
z Pestek Malin, Olej Truskawkowy, Witamina E.

#Nawilżanie #RozpieśćSiebie #Relaks #MocRokitnika
#ZłotyBlask

DO CIAŁA I KĄPIELI

DO CIAŁA I KĄPIELI

PEELING
DETOX

PEELING
RELAX

Orzeźwiające nawilżenie ciała

Słodki peeling do ciała

Odżywczy olejowy scrub na bazie cukru białego. Drobinki
cukru pobudzają krążenie i złuszczają martwy naskórek.
Pozostawiają skórę odświeżoną i sprężystą, gotową
na przyjęcie nawilżenia. Olejek eteryczny z mięty
pieprzowej działa pobudzająco i energetyzująco. Olej
marchwiowy jest źródłem beta-karotenu, który poprawia
kolor skóry.

Zawiera naturalny olej śliwowy, który zmiękcza
naskórek. Olej ze słodkich migdałów działa regenerująco
i natłuszczająco. Dodana Sól Epsom odpręża i uzupełnia
niedobór magnezu. Zapewnia skórze odprężenie przy
jednoczesnym oczyszczeniu i nawilżeniu.

200 ML

SKŁAD:
Sól Himalajska, Siarczan Magnezu, Olej Migdałowy, Gliceryna,
Glinka Biała , Olejek Eteryczny May Chang, Glinka Czerwona,
Olej Makadamia, Olej Śliwowy, Witamina E, Olej Truskawkowy.

SKŁAD:
Cukier, Masło Shea, Olej Marchwiowy, Olejek Eteryczny
Pomarańczowy, Olej Migdałowy, Glinka Biała, Witamina E, Olej z
Dzikiej Róży, Olejek Eteryczny Miętowy, Glinka Czerwona.

#GladkaSkóra #JędrnaSkóra #Złuszczanie
#Mikrokrążenie #SólDoKąpieli #Energia

200 ML

#GładkaSkóra #Odprężenie #SólDoKąpieli #SłodkiRelax
#DomoweSpa

MYDLARNIA

MYDLARNIA
Nasze mydła powstają z połączenia naturalnych olejów roślinnych z wodą i wodorotlenkiem
sodu. Jest to produkcja czasochłonna - mydło jak dobre wino, aby było w pełni wartościowe musi
poleżakować. Metoda ta pozwala utrzymać w mydle jak najwięcej wartościowych substancji
pochodzących z olejów. Tak wytwarzane mydełka są delikatnie myjące, nawilżające, świetnie się
pienią i posiadają kremową konsystencję.

MYDLARNIA

MYDLARNIA

MYDŁO
KOKOSOWE

MYDŁO
MALINOWE

Klasyka w naturalnej postaci

Przypomnij sobie zapach lata. Ukochane
mydełko każdego szkraba

Naturalne mydło sodowe wytwarzane tradycyjną metodą
na zimno. Mydło kokosowe o kremowej konsystencji
delikatnie umyje skórę, dodatkowo pozostawiając
uczucie nawilżenia i świeżości. Zapach mydełka to lekko
wyczuwalna woń kokosowa, wzbogacona nutą surowego
masła shea. Mydło dla wielbicieli klasyki.

Naturalne mydło sodowe wytwarzane tradycyjną metodą
na zimno. Egzotyczny olejek May Chang nadaje mydłu
owocowy, słodki zapach. Piękny kolor mydło zawdzięcza
ultramarynie.

100 G

SKŁAD:
Oliwa z oliwek, Olej Kokosowy, Woda, Wodorotlenek Sodu, Masło
Shea , Olej Rycynowy, Olejek Eteryczny May Chang, Ultramaryna.

SKŁAD:
Oliwa z oliwek, Olej kokosowy, Woda, Wodorotlenek sodu, Masło
Shea , Olej rycynowy, Glinka biała.

#Oczyszczanie #Nawilżanie #NaturalnaPiana
#Delikatne #MasłoShea

100G

#Oczyszczanie #Nawilżanie #NaturalnaPiana
#SłodkiZapach

MYDLARNIA

MYDLARNIA

MYDŁO
BERGAMOTKA

MYDŁO
LAWENDOWE

Świeży zapach i dogłębne oczyszczanie

Naturalny powrót do tradycji

Naturalne mydło sodowe wytwarzane tradycyjną metodą
na zimno. Zapach mydła bergamotka charakteryzuje
się świeżą, cytrusową nutą olejku eterycznego. Mydło
delikatnie pobudza.
100 G

Naturalne mydło sodowe wytwarzane tradycyjną metodą
na zimno. Charakteryzuje się głębokim i kwiatowym zapachem lawendy. Dzięki zawartym w składzie olejom, posiada nie tylko właściwości myjące, ale też nawilżającopielęgnujące. Skóra po umyciu pozostaje czysta
i nawilżona.

SKŁAD:
Oliwa z oliwek, Olej Kokosowy, Woda, Wodorotlenek sodu,
Masło Shea , Olej Rycynowy, Olejek Eteryczny z Bergamotki,
Glinka Biała, Spirulina Algi Morskie, Ultramaryna.

100 G

#Oczyszczanie #Nawilżanie #NaturalnaPiana
#ŚwieżyZapach

#Oczyszczanie #Nawilżanie #NaturalnaPiana
#KwiatowyZapach

SKŁAD:
Oliwa z oliwek, Olej Kokosowy, Woda, Wodorotlenek Sodu, Masło
Shea , Olej Rycynowy, Olejek Eteryczny Lawendowy, Ultramaryna.

Opcja Natura. Wyrzuć chemię z domu.

Krotoszyńska
Manufaktura
Kosmetyczna

OPCJA NATURA
Kościuszki 8/B9, 63-700 Krotoszyn
790 472 352
marketing@opcjantura.pl
www.opcjanatura.pl

