
Olej roślinny: 
Olej z dzikiej 

róży 
Olej z pestek 

malin 
Olej z pestek 

śliwek 
Olej konopny Olej kokosowy Olej ryżowy 

Zawartość 
kwasów 

tłuszczowych: 

Kwasy nienasycone 
Omega 3 ok 36% 
Omega 6 ok 45% 
Omega 9 ok 14% 

Kwasy nienasycone 
Omega 3 ok 25% 
Omega 6 ok 50% 
Omega 9 ok 15% 

Kwasy nienasycone 
Omega 3 ok 1% 

Omega 6 ok 17% 
Omega 9 ok 74% 

Kwasy nienasycone 
Omega 3 ok 17% 
Omega 6 ok 56% 
Omega 9 ok 12% 

Kwasy nasycone: 
laurynowy 50% 

mirystynowy 20% 
kaprynowy 7% 
kaprylowy 8% 

Kwasy nienasycone 
Omega 3 ok 1% 

Omega 6 ok 36% 
Omega 9 ok 45% 

Dodatkowe 
atrakcje: 

Kwas GLA, witamina 
C, karotenoidy 

(naturalne 
antyoksydanty, 

prekursory witaminy 
A), 

Flawonoidy 
(przeciwzapalne), 
tokoferole (wit E) 

karotenoidy 
(naturalne 

antyoksydanty, 
prekursory witaminy 

A) 

Tokoferole (wit E), 
fitosterole (składniki 
błon komórkowych) 

Bardzo odżywczy: 
witaminy A, B1, B2, 

B3, B6, C, D i E, 
komplet 

aminokwasów, 
minerały, fitosterole, 

fosfolipidy, kwas 
GLA 

Kwas laurynowy 
wykazuje działanie 
przeciwbakteryjne i 
przeciwwirusowe 

Fitosterole, tokoferole, 
oryzanol, skwalen, 

uznawany za 
hipoalergiczny 

Najlepszy dla: 

Skóry dojrzałej, 
zniszczonej, suchej, z 

przebarwieniami, 
pozbawionej blasku 

Skóry bardzo suchej i 
podrażnionej, 
trądzikowej. 

Skóry delikatnej i 
wrażliwej, tracącej 

elastyczność, 
podrażnionej, a także 

do zniszczonych 
włosów 

Skóry problemowej –
trądzikowej, 

łuszczącej się, 
podrażnionej, suchej, 

a także włosów i 
paznokci 

Skóry podrażnionej, 
suchej, swędzącej, 

zniszczonych włosów i 
podrażnionej skóry 

głowy 

Skóry dojrzałej, 
wrażliwej, delikatnej 

(dziecięcej), szorstkich 
włosów 

Praktyczne 
wskazówki: 

Intensywnie 
pomarańczowy kolor 
– najlepiej połączyć

w dłoni 2 krople
oleju z porcją kremu i 

stosować na noc. 
Stosowany 

samodzielnie nadaje 
skórze lekko opalony 

odcień. 

Silny 
przeciwutleniacz. 
Stosuj jako serum 
antyoksydacyjne – 

jako dodatek do 
kremu, na dzień i na 

noc. Zawiera 
niewielki filtr UV 

Pięknie pachnie 
marcepanem, może 

być stosowany 
samodzielnie np. do 

masażu twarzy i 
ciała. Warto wcierać 

w paznokcie, 
końcówki włosów i 

delikatnie 
wklepywać pod oczy 

Pomaga przywrócić 
równowagę 

problematycznej 
skórze, pomaga 
łagodzić stany 

zapalne, włosom 
nadaje połysk i 
elastyczność, 

odżywia paznokcie 

Chętnie stosowany do 
ciała i włosów, może 

być pomocny przy 
drobnych skalecze-
niach. U niektórych 
osób może powodo-

wać wysuszanie skóry. 
Stosowany na twarz 
może powodować 

powstawanie 
zaskórników. W mydle 
wytwarza dużą pianę. 

Wszechstronny i 
bezpieczny olej nawet 

dla najbardziej 
wrażliwej skóry. Działa 

antyoksydacyjnie i 
ochronnie na skórę i 

włosy.  

opracowanie własne, www.niebylemydlo.pl




