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Nasze kosmetyki tworzymy 

z pasja, inspirując się naturą. 

Wierzymy, że codzienna 

pielęgnacja powinna działać  

nie tylko na nasze ciała, ale także 

na zmysły. Zapach, konsystencja 

i działanie naszych kosmetyków 

sprawiają, że zwykłe czynności 

zamieniają się w relaksujące 

terapie i rytuały. To nasza autorska 

ścieżka do odkrywania piękna 

chwil.

Zapraszamy do aromatycznego 

świata Organique.



SKOMPONUJ ZESTAW

ŁĄCZ PRODUKTY W DOWOLNYCH KONFIGURACJACH

wybierz ulubiony zapachokreśl budżet

wybierz okazję dobierz dowolne produkty i kolor

Ręcznie wyrabiane, glicerynowe mydła mogą spełniać wiele funkcji: samodzielny prezent, gadżet.  
Mydła mogą mieć dowolne kształty, a także wyciskane lub zatopione logo.

DOSTĘPNE ROZMIARY I KSZTAŁTY MYDEŁ REKLAMOWYCH

SPERSONALIZUJ ZESTAW

banderola naklejkapudełko  
prezentowe

wstążka etykiety  
produktowe

L O
GO

mydła ulotka wizytówkakarta  
z życzeniami

owal mały  
01 / 30 g

owal średni  
03 / 50 g

owal duży  
04 / 90 g

serce duże  
05 / 100 g

serce średnie  
07 / 50 g

serce asymetryczne  
08 / 70 g

prostokąt  
11/ 60 g



Zastanawiasz się nad prezentem dla swoich pracowników? Chciałbyś zorganizować coś 
naprawdę wyjątkowego?

Podaruj im niezpomniane przeżycia i spresonalizowane kosmetyki, które sami stworzą  
podczas warsztatów kosmetycznych.

Nasi doświadczeni szkoleniowcy rozkochają Wasz zespół  w aromatycznych produktach 
i prostych składach. Gwarantujemy, że zarazimy Was  pasją do tworzenia zmysłowych  
kosmetyków, spędzając czas we wspaniałej atmosferze. 

WARSZTATY ORGANIQUE



ZIELONO MI

Zestaw kosmetyków, które zamienią kąpiel 
obdarowywanego w energetyzujący rytuał. 
Pobudzający zielony kolor oraz orzeźwiający  
zapach doda energii na cały dzień, a składniki 
aktywne zawarte w kosmetykach zapewnią 
doskonałe nawilżenie  
i wygładzenie skóry.

Zestaw zawiera:

  Mydło glicerynowe / 130g
  Kula do kąpieli / 170g
  Pudełko prezentowe



ENERGETYZUJĄCY KOKTAJL

Zawiera kosmetyki z linii Feel Up, które zawierają 
wyciągi z bogatych w antyoksydanty roślin, 
herbaty Matcha i zielonego kawioru. Wzbogacone 
naturalnymi olejami, tworzą pobudzające zmysły, 
przywracające witalność, wegańskie koktajle  
dla skóry i włosów.

Zestaw zawiera:

  Szampon do włosów / 250ml
  Odżywka do włosów / 125ml
  Kula do kąpieli / 170g
  Masło do ciała / 200 ml
 Pudełko prezentowe



Podaruj zastrzyk energii zamknięty w kosmetykach 
pielęgnacyjnych do ciała. Składniki aktywne 
ujędrniają, wygładzają i dodają witalności,  
a energetyzujący zapach, otulając skórę  
na cały dzień, sprawia, że chce się więcej!

Zestaw zawiera:

  Mgiełka do ciała / 100 ml
  Masło do Ciała / 200 ml
  Mydło glicerynowe / 130g
  Pudełko prezentowe

ZIELONE ORZEŹWIENIE



Zestaw zawiera:

  Mgiełka do ciała / 100 ml
  Odżywcza kula  

do kąpieli / 170g
  Pianka do mycia  

ciała / 100 ml
  Pudełko prezentowe

Przenieś obdarowaną osobę na jedną z pięknych 
greckich plaż. Kompozycja naturalnych składników 
delikatnie oczyści skórę, pozostawiając ją miękką, 
nawilżoną i wygładzoną. Zapach słodkich, 
dojrzałych w słońcu winogron pozostanie  
z obdarowaną osobą na długo, dzięki  
pielęgnującej mgiełce do ciała.

WINOGRONOWA  
PRZYJEMNOŚĆ



Zestaw zawiera:

  Mydło Aleppo 5%-8%
  Glinka Biała / 150g
  Glinka Zielona / 150g
  Pudełko prezentowe

To idealna propozycja prezentowa dla osób 
wybierających w 100% naturalną pielęgnację  
skóry twarzy i ciała. Produkty przeznaczone  
są do każdego rodzaju skóry, również wrażliwej  
i alergicznej, polecane są zarówno do pielęgnacji 
twarzy, jak i całego ciała.

W ZGODZIE Z NATURĄ



Idealna propozycja zestawu kosmetyków  
do codziennej pielęgnacji skóry twarzy.  
Spraw, by obdarowywana osoba była bliżej  
natury i poczuła jej dobroczynne działanie  
na własnej skórze!

Zestaw zawiera:

  Łagodzący krem  
do twarzy / 50ml

  Naturalny Tonik  
Oczarowy / 100ml

  Mydło z zieloną  
glinką / 105g

  Pudełko prezentowe

DZIEŃ DOBRY NATURO



Zestaw zawiera:

  Mgiełka do ciała / 100ml
  Rewitalizujący żel  

pod prysznic / 100ml
  Pudełko prezentowe

KWIATOWE OTULENIE

Zestaw prezentowy Kwiatowe Otulenie 
 to orzeźwiająca mgiełka do ciała Bloom Essence 
oraz aksamitny żel pod prysznic Delicious Touch. 
Kosmetyki te wyróżnia lekka, łagodna formuła  
oraz piękny kwiatowy zapach. Jest to idealna 
propozycja na gorące wiosenno-letnie dni.



Winogronowa mgiełka do ciała do ciała sprawi, 
że skóra będzie odświeżona i pięknie pachnąca, 
masło do ciała o zapachu słodkich winogron 
dogłębnie nawilży skórę, pozostawiając ją 
miękką i wygładzoną. Krem do rąk z Terapii 
Przeciwstarzeniowej o tym samym owocowym 
zapachu, ochroni skórę dłoni przed suchym 
gorącym wiatrem i procesami starzenia.

Zestaw zawiera:

  Mgiełka do ciała / 100ml
  Masło do ciała / 200ml
  Krem do rąk / 70ml
  Pudełko prezentowe

GRECKIE WAKACJE



Zestaw zawiera:

  Łagodzący żel  
do mycia twarzy / 200ml

  Peeling enzymatyczny / 100ml
  Mydło glicerynowe / 100g
  Pudełko prezentowe 

Idealna propozycja dla osób doceniających zba-
wienną moc oczyszczania. Kosmetyki przezna- 
czone dla każdego typu cery, także wrażliwej,  
naczyniowej i alergicznej. Delikatnie, ale bardzo  
skutecznie oczyszczą twarz, pozostawiając ją  
na długo wyjątkowo miękką, nawilżoną i gładką.

PORANNY RYTUAŁ



Kosmetyki z Terapii Wygładzającej Eternal Gold 
zapewnią skórze komfort i nawodnienie na właści-
wym poziomie przez 24 godziny. Naturalny „eliksir 
młodości”, który powstał z połączenia wyjątkowych 
składników aktywnych i szlachetnych substancji 
bazowych, gwarantuje kompleksowe działanie 
przeciwzmarszczkowe, nawilżające, wygładzające 
oraz regenerujące.

Zestaw zawiera:

  Przeciwzmarszczkowy krem  
do twarzy na dzień / 50 ml

  Rozświetlający  
olejek do ciała / 100ml

  Mydło glicerynowe / 50g
  Pudełko prezentowe

SŁONECZNY BLASK



Rytuał pielęgnacyjny o wyjątkowym zapachu 
czarnej orchidei złożony z odżywczego peelingu 
solnego z masłem Shea, odżywczej kuli do kąpieli  
i regenerującego kremu do rąk to idealny prezent 
dla każdej kobiety ceniącej naturalne składy  
i piękne, sensualne zapachy.

Zestaw zawiera:

  Peeling solny  
z masłem Shea / 200g

  Krem do rąk / 70ml
  Odżywcza kula  

do kąpieli / 170g
  Pudełko prezentowe

ZMYSŁOWA ORCHIDEA



Trzy kąpielowe umilacze zachwycą swoim wy-
glądem i pięknym zapachem każdego, nie tylko 
najmłodszych! Kosmetyki doskonale pielęgnują  
i regenerują skórę podczas kąpieli, a zawarta  
w mydłach gliceryna roślinna uszczelnia barierę 
hydrolipidową skóry, chroniąc ją w naturalny  
sposób przed utratą wody.

Zestaw zawiera:

  Odżywcza kula  
do kąpieli / 170g

  Mydło Żaglówka / 100g
  Mydło  

z zabawką krab / 100g
  Pudełko prezentowe

RODZINNE WAKACJE



Zestaw zawiera:

  Mgiełka do ciała / 100ml
  Mydło glicerynowa / 100g
  Odżywcza kula  

do kąpieli / 170g
  Pudełko prezentowe

Kompozycja kosmetyków o pięknych, sensualnych 
zapachach dla wyjątkowej kobiety ceniącej zmy-
słowość doznań w prostych czynnościach. Oprócz 
pobudzających zapachów, odnajdzie tu naturalną 
pielęgnację ciała, nawilżenie i ochronę skóry przed 
podrażnieniami.

SŁODYCZ I ENERGIA



Zestaw zawiera:

  Rewitalizujące serum / 100ml
  Pianka do mycia ciała / 100ml
  Mydło glicerynowe / 100g
  Pudełko prezentowe]

Połączenie lekkich kosmetyków pielęgnujących 
skórę ciała i twarzy o pięknych, wiosenno-letnich  
zapachach. Składniki aktywne zawarte w kosmety-
kach mają działanie odmładzające i rewitalizujące,  
a orzeźwiające zapachy otulą skórę obdarowywane-
go na cały dzień.

PIKNIK NA TRAWIE



Kosmetyki Pour Homme zostały stworzone  
w oparciu o naturalne formuły i idealnie nadają  
się do codziennej pielęgnacji skóry męskiej,  
a dodatkowo posiadają orzeźwiający, męski  
zapach. Nie obciążają skóry, pozostawiają  
ją miękką i wygładzoną.

Zestaw zawiera:

  Balsam po goleniu / 70ml
  Krem do twarzy / 50ml
  Pudełko prezentowe

WITAJ MĘŻCZYZNO



Zestaw zawiera:

  Mydło do golenia / 150ml
  Balsam po goleniu / 70ml
   Odświeżający żel  

pod prysznic / 200ml
  Pudełko prezentowe

Zestaw kosmetyków dla mężczyzn z terapii Pour 
Homme do codziennej pielęgnacji skóry twarzy  
i ciała. W zestawie znajduje się mydło do golenia, 
kultowy balsam po goleniu oraz odświeżający  
żel pod prysznic. Składniki aktywne zawarte  
w kosmetykach przyspieszają odbudowę  
i regenerację naskórka.

W MĘSKIM STYLU



Zestaw zawiera:

  Masło do ciała / 200ml
  Mydło glicerynowe / 100g
  Krem do rąk / 70ml
  Pudełko prezentowe

Zestaw kosmetyków o sensualnym zapachu 
Delicious Touch, który sprawi, że obdarowana 
osoba poczuje się niezwykle glamour! W zestawie 
znajdziemy Rewitalizujące masło do ciała Delicious 
Touch, ręcznie robione mydło Delicious Touch  
oraz ekskluzywny krem do rąk z tej samej linii 
zapachowej.

OWOCOWY SORBET



Masło do ciała o pięknym, sensualnym zapachu 
kwiatów magnolii oraz mydło glicerynowe z zato-
pionym sercem o wyjątkowym zapachu malin za-
pewni rytualną przyjemność i pielęgnację każdego 
dnia. Wyjątkowo kwiatowy, kobiecy zapach Bloom 
Essence z pewnością spodoba się każdej miłośnicz-
ce kosmetyków inspirowanych naturą.

Zestaw zawiera:

  Masło do ciała / 200 ml
  Mydło glicerynowe / 100g
  Pudełko prezentowe

KWIAT MAGNOLII



Zestaw zawiera:

  Odżywcza kula  
do kąpieli / 170g

  Mydło Żaglówka / 100g
  Krem do rąk / 70ml
  Pudełko prezentowe

Alternatywny zestaw kosmetyków dla mężczyzn,  
w składzie którego znajdziemy odżywczą kulę  
do kąpieli Masculini, ręcznie robione Mydło  
Glicerynowe Żaglówka oraz nawilżający krem  
do rąk z terapii Pour Homme. Ten niecodzienny 
zestaw prezentowy sprawi, że każdy mężczyzna 
poczuje się jak marynarz na wzburzonym morzu.

MARYNARSKA PRZYGODA



Zestaw naturalnych kosmetyków na małe i duże 
dziecięce kąpiele! Oprócz łagodnych, delikatnych 
formuł przyjaznych skórze dziecka przykują uwagę 
piękną kolorystyką. Kosmetyki nie zawierają żad-
nych alergenów, nawet w śladowych ilościach,  
są więc bezpieczne dla noworodków  
już od 1 miesiąca życia.

Zestaw zawiera:

  Odżywcza kula  
do kąpieli / 170g

  Szampon i płyn  
do kąpieli / 250ml

  Mydło z zabawką / 100g
  Pudełko prezentowe

DZIECIĘCA WYPRAWA



Zestaw zawiera:

  Cukrowy peeling  
do ciała / 200 ml

  Masło do ciała / 200 ml
  Kawa Etno
  Pudełko prezentowe

Kosmetyki z linii łagodzącej z kozim mlekiem  
regenerują, odmładzają i wzmacniają skórę. 
Składniki aktywne działają łagodząco  
i wzmacniająco, pozostawiając na skórze  
delikatny i niezwykle przyjemny zapach. 
Uzupełnieniem rytuału jest świeżo  
wypalona aromatyczna kawa.

KAWA Z MLEKIEM



Zestaw zawiera:

  Czekoladowy peeling  
cukrowy / 200 ml

  Brązujące masło  
do ciała / 200 ml

  Kawa Etno
  Pudełko prezentowe

Terapia Brązująca wyrównuje koloryt, ujędrnia  
i wygładza. Nadaje odcień opalonej skóry bez 
pozostawiania smug. Zawarty w kosmetykach 
ekstrakt z kakaowca dodatkowo pobudza 
i stymuluje mikrokrążenie. Przedłuż chwilę 
pobudzającej przyjemnością aromatyczną  
kawą i zapomnij się na dłużej!

CZEKOLADOWE LATTE



Zestaw zawiera:

  Antycellulitowy peeling  
cukrowy / 200 ml

  Antycellulitowe masło  
do ciała / 200 ml

  Kawa Etno
  Pudełko prezentowe

Kofeina zawarta w kosmetykach wykazuje silne 
działanie antycellulitowe, wyszczuplające oraz 
ujędrniające. Dodatkowo pobudza ona spalanie 
tkanki tłuszczowej i przyspiesza przemianę materii. 
Komplementarna aromatyczna kawa potęguje 
pobudzający kofeinowy rytuał.

MAŁA CZARNA



Zapewniająca skuteczne aromatyczne pobudzenie 
w ciągu dnia kawa, uzupełniona została kosmetyka-
mi zamieniającymi wieczorną kąpiel w odprężający 
rytuał. Bogata w minerały sól zmiękcza naskórek, 
pozostawiając na nim mieniące się drobinki, które 
subtelnie rozświetlają skórę.

Zestaw zawiera:

  Gruboziarnista sól  
do kąpieli / 200 g

  Mydło glicerynowe / 60 g
  Kawa Etno
  Pudełko prezentowe

ZŁOTE ZIARNO



Zestaw zawiera:

  Wygładzający balsam  
z masłem Shea / 200 ml

 Mydło glicerynowe / 60 g
 Kawa Etno
 Pudełko prezentowe

Zestaw idealny dla wymagającej, eleganckiej 
kobiety. Balsam o ekskluzywnym zapachu 
przywraca miękkość i komfort, pozostawia 
skórę pięknie pachnącą i rozświetloną złotymi 
drobinkami. Wysokojakościowa świeżo palona  
kawa dopełnia odżywczy rytuał, zapewniając 
energię na cały dzień.

KRÓLEWSKIE ESPRESSO



KONTAKT

Magdalena Pawelec

tel.: 506 381 222

m.pawelec@organique.pl

www.organique.pl


