
naturalny, zdrowy i zmysłowy styl życia

Prosta  a  jednocześnie  niezwykle  ważna  filozofia  firmy  Cosmoveda  może  stać  się 
filozofią każdego użytkownika tej marki. Zamknięte w atrakcyjnych dla oka opakowaniach 
produkty,  niosą nie  tylko  zdrowie ale  uzupełniane  są  stylem życia  w atmosferze  radości, 
zmysłowości  i  bliskiego  kontaktu  z  naturą.  Sprzyjają  temu  najwyższej  jakości  produkty, 
konsekwentnie  wytwarzane  z  ekologicznych  surowców,  staranne  zastosowanie 
ajurwedyjskich receptur oraz skuteczny system zarządzania jakością. 

Popularność  tej  światowej  marce  przyniosły  wyszukane  drinki,  fascynujące  smaki 
orientalnych  herbat,  przyprawy  ale  i  niezwykłe  kosmetyki,  które  odżywiają  ciało,  umysł 
i duszę. Wszystko to, w najwyższej harmonii z naturą.

Seria  VATA z Jaśminem
Kosmetyki dla skóry suchej, wrażliwej i dojrzałej

Seria PITTA z Różą
Kosmetyki dla skóry delikatnej, normalnej i wrażliwej

Seria KAPHA z Indyjska Nardą
Kosmetyki dla skóry normalnej i przetłuszczającej się

Seria z Drzewa Sandałowego
Kosmetyki dla każdego rodzaju skóry



  Seria  VATA z Jaśminem

1. Olejek do ciała

Olejek  z  jaśminem  jest  idealny  do  delikatnej 
pielęgnacji  skóry  normalnej,  suchej  i  wrażliwej. 
Zawarte  w  nim  naturalne  substancje  doskonale 
relaksują, rozgrzewają  i regenerują skórę.

100ml
Cena: 55zł

Ajurwedyjski Olej Jaśminowy 

Świetnie nadaje się do ajurwedyjskiego masażu całego ciała.
Tłoczony na zimno olejek jaśminowy pielęgnuje skórę suchą, wrażliwą i podrażnioną działa 
aromaterapeutycznie, harmonizuje, odświeża, poprawia nastrój i odpręża.

Amla - zawiera witaminę C  taniny i polifenole , działa przeciwzapalnie i rozjaśnia 
przebarwienia
Neem – ma właściwości tonizujące
Tulsi - działa nawilżająco
Irys - ujędrnia i wygładza skórę
Cynamon - działa lekko rozgrzewająco pobudza mikrokrążenie i wchłanianie substancji 
odżywczych.
 
Olejek nie zawiera w składzie syntetycznych barwników i substancji zapachowych, olei 
mineralnych i tłuszczy zwierzęcych. przeznaczony do pielęgnacji i masażu skóry suchej 
wrażliwej, wiotczejącej, która odzyska  zdrowy koloryt i gładkość. Wykazuje czynne 
działanie aromaterapeutyczne, odpręża, działa pobudzająco, usuwa zmęczenie.
Sposób użycia: Wmasowywać olej w skórę całego ciała. 

2. Mleczko do ciała

Luksusowe  mleczko  do  ciała  z  jaśminem 
skomponowane  specjalnie  dla  skóry  suchej 
i dojrzałej, relaksuje, przeciwdziała przesuszaniu   się 
skóry,  daje  uczucie  świeżości  i  intensywnego 
nawilżenia.

100ml 
Cena: 56zł



Mleczko do Ciała Vata z Jaśminem

Dzięki wzbogaceniu mleczka w masło karite wykazuje ono ogromne działanie pielęgnacyjne. 
Wśród  tłuszczy  roślinnych  karite  wykazuje  największy  udział  witamin,  allantoiny, 
trójgliserydów i innych substancji mających wybitne właściwości pielęgnujące. Dzięki niemu 
skóra jest gładka i miękka. Oprócz tego chroni skórę przed wysuszaniem, opóźnia starzenie się 
skóry  i  powstawanie  zmarszczek.  Wykazuje  działanie  regenerujące,  powoduje  pogrubienie 
skóry  poprzez  wspomaganie  magazynowania  wody  przez  komórki  skóry.  Szczególnie 
korzystnie działa na skórę suchą, ubogą w tłuszcz i słabo nawilżoną, łuszczącą się, pękającą, 
spierzchniętą i starzejącą się. 

Formuła kremu dodatkowo wzbogacona jest w olej z sezamu indyjskiego, olej macadamia, 
olej z miodli indyjskiej. Zawiera również naturalne ekstrakty roślinne, wykazujące głębokie 
właściwości pielęgnujące. Zawiera m. in. ekstrakt z nagietka, irysa, kurkumy, jaśminu, amlii, 
bazylii.
Sposób  użycia: Wmasować  w  skórę  całego  ciała,  najlepiej  po  kąpieli  z  użyciem  żelu 
pod prysznic COSMOVEDA.
Składniki: Aqua, Sesamum indicum oil, Glyceryl stearate SE, Butyrospermum parkii butter, 
Benzyl alcohol, Aroma, Macadamia ternifolia seed oil, Citrus aurantium dulcis flower water, 
Alcohol, Calendula officinalis extract, Iris palida extract, Curcuma longa extract, Jasminum
officinale extract, Ocinum tenuiflorum extract,Phyllanthus emblica extract,Linalool, Citral, 
Limonen, Geraniol, Melia azadirachta seed oil.

3. Mleczko do twarzy

Luksusowa  formuła  mleczka  oczyszczającego 
do  twarzy  z  jaśminem  została  skomponowana 
specjalnie dla skóry suchej i dojrzałej.

100ml
Cena: 47zł

Mleczko oczyszczające do twarzy Vata z Jaśminem

Luksusowa formuła mleczka oczyszczającego do twarzy z jaśminem została skomponowana 
specjalnie  dla  skóry  suchej  i  dojrzałej.  Cera  staje  się  aksamitnie  gładka,  zrelaksowana, 
a naturalne składniki mleczka intensywnie nawilżają, zapobiegając przesuszaniu się skóry.     
                                         
Sposób  użycia: Niewielką  ilość  mleczka  nanieść  na  wacik  kosmetyczny,  następnie 
równomiernie rozprowadzić na skórze twarzy, szyi i dekoltu. 
Skład: między innymi: Tulsi, Irys, Jaśmin



4. Tonik do twarzy

Odświeżający  i  regenerujący  tonik  do  twarzy 
z  jaśminem  skomponowany  specjalnie  dla  skóry 
suchej  i  wrażliwej.  Naturalne  składniki  regulują 
nawilżenie skóry i zapobiegają jej przesuszaniu.

100ml
Cena: 43,50zł

Sposób użycia: 

- zwilż tonikiem wacik i delikatnie przetrzyj nim twarz i szyję, stosuj rano i wieczorem 

- przed masażem olejkiem oczyść skórę tonikiem 

Skład: między innymi: Tulsi, Irys, Jaśmin 

5. Żel pod prysznic

Zharmonizowana  formuła  luksusowego  żelu 
pod  prysznic  z  jaśminem  działa  odświeżająco 
i ujędrniająco, rozpieszczając skórę całego ciała.

200ml
Cena: 36zł

Sposób użycia: Rozprowadzić na skórze całego ciała, następnie dokładnie spłukać wodą. 

Skład: między innymi: Tulsi, Irys, Jaśmin

6. Szampon do włosów

Ekstrakty  zawarte  w  luksusowym  szamponie  Vata 
z jaśminem dokładnie oczyszczają i odżywiają włosy 
oraz  skórę  głowy.  Bardzo  łagodnie  pielęgnuje 
i odświeża, zapobiegając przesuszaniu się włosów.

200ml
Cena: 37,50zł

Sposób użycia: niewielką ilość szamponu wmasować w wilgotne włosy i w skórę głowy, 
następnie dokładnie spłukać, w razie potrzeby czynność powtórzyć. 



Składniki: między innymi: Tulsi, Irys, Jaśmin

*Aqua, Coco Glucoside, Sodium Cocoyl Glutamate, Sesamum Indicum Oil, Xanthan Gum, 
Aroma,  Alkohol,  Ocimum Tenuiflorum Extract,  Iris  Palida  Extract,  Jasminum Officinale 
Extract,  Melia  Azadirachta  Leaf  Extract,  Rubia  Tinctorum  Extract,  Lactid  Acid,  Citrus 
Aurantium Dulcis Flower Water, Linalool, Citral, Limonen, Geraniol* 

7. Krem do twarzy

Luksusowy krem z jaśminem przeznaczony specjalnie 
do  cery  normalnej,  suchej  i  wrażliwej.  Naturalne 
składniki kremu nawilżają skórę, zapobiegając przed 
jej powtórnym przesuszenie. Dodatkowo pozostawia 
przyjemny zapach                    i  chroni przed 
szkodliwymi czynnikami zewnętrznym. 
Szczególnie polecany dla doshy vata.

50ml
Cena: 66zł

Luksusowy Krem do twarzy Vata z Jaśminem

Olej z sezamu indyjskiego zawarty w kremie zwiększa barierową funkcje skóry, zmniejsza 
utratę wody przez naskórek oraz zwiększa elastyczność skóry. Jest doskonałym emolientem 
zmiękczający skórę i chroniący ja przez wpływem zewnętrznego środowiska. Olej sezamowy 
ma właściwości rozgrzewające, odtruwające , reguluje pracę gruczołów łojowych. Oczyszcza 
skórę z toksyn.

Olej ze słodkich migdałów doskonale wygładza skórę i nawilża skórę. Zawiera kwas 
oleinowy, linolowy oraz witaminy:  A, B1, B2, B6, D i E. 

Olej makadamia doskonale zmiękcza i wygładza naskórek, pielęgnuje niewielkie uszkodzenia 
skóry oraz podrażnienia po opalaniu. Olej makadamia jest bezpieczny dla skóry delikatnej 
i wrażliwej.

Ekstrakt z nagietka działa szczególnie korzystnie na skórę wrażliwą. Łagodnie odżywia 
starzejącą się skórę i pozwala jej zredukować zmarszczki twarzy.

Zawiera ekstrakt jaśminu, który ma działanie antybakteryjne, odświeżające, zmiękczające 
i antyrodnikowe.
Sposób  użycia: Zastosuj  na  skórę  twarzy,  szyi  i  dekoltu  rano  i  wieczorem. 
Można  go również używać zamiast mleczka do twarzy.

Składniki: Aqua, Sesamum indicum oil, Glyceryl stearate SE, Butyrospermum parkii butter, 
Benzyl alcohol, Aroma, Prunus amygdalus dulcis oil, Macadamia ternifolia sedd oil, Citrus 
aurantium  dulcis  flower  water,  Alcohol,  Calendula  officinalis  extract,  Iris  palida  extract, 
Curcuma  longa  extract,  Jasminium  officinalic  extract,  Ocimum  tenuiflorum  extract, 
Phyllanthus emblica extra, Linalool, Citral, Limonene, Geraniol, Melia azadirachta seed oil.

      



Seria PITTA z Różą

8. Olejek do ciała

Olejek  do  ciała  z  płatków  róży  na  bazie  bazie 
czystego,  tłoczonego  na  zimno  oleju  intensywnie 
odżywia i pielęgnuje skórę normalną oraz wrażliwą. 
Naturalne  składniki  działają  kojąco  i  łagodzą 
wszelkie  podrażnienia.  Bardzo  dobrze  wpływa 
na  naturalną  równowagę  skóry.  Wyśmienicie 
sprawdza  się  przy  ajurwedyjskim  masażu  całego 
ciała.

100ml
Cena: 55zł

Sposób użycia: Wmasowywać w skórę całego ciała. 

Skład: między innymi: Róża, Aloes, Drzewko sandałowe. 

9. Balsam do ciała

Luksusowa formuła balsamu do ciała z różą została 
stworzona specjalnie dla skóry wrażliwej i delikatnej.

100ml
Cena: 64zł

Luksusowy balsam do ciała PITTA z Różą
Olej z sezamu indyjskiego zawarty w kremie doskonale pielęgnuje skórę suchą, mieszaną, 
dojrzałą i wrażliwą. Nadaje skórze blasku i jedwabistej  gładkości. Posiada naturalny faktor 
ochronny przed słońcem ok. 3-4. Olej sezamowy ma właściwości oczyszczające, doskonale 
redukuje pracę gruczołów łojowych. 

Olej  kokosowy  dzięki  właściwościom  emoliencyjnym  doskonale  nawilża  cerę  suchą 
i  łuszczącą  się.  Właściwości  antybakteryjne,  przeciwgrzybiczne  i  antyseptyczne,  czynią 
naturalny olej kokosowy odpowiednim również jako dodatek w pielęgnacji cery trądzikowej 
i łojotokowej. 



Olej  z  miodli  indyjskiej  (olej  z  neem)  ma  działanie  pielęgnujące,  uspokajające, 
antybakteryjne,  redukuje zaczerwienienia,  a także łagodzi swędzenia.  Wywiera zbawienne 
działanie także na skórę trądzikową i tłustą, neutralizuje bakterie zapobiegając powstawaniu 
stanów zapalnych pryszczy.

Dzięki wzbogaceniu balsamu w masło karite wykazuje ono ogromne działanie pielęgnacyjne. 
Wśród  tłuszczy  roślinnych  karite  wykazuje  największy  udział  witamin,  allantoiny, 
trójgliserydów i innych substancji mających wybitne właściwości pielęgnujące. Dzięki niemu 
skóra jest gładka i miękka. Oprócz tego chroni skórę przed wysuszaniem, opóźnia starzenie 
się  skóry  i  powstawanie  zmarszczek.  Wykazuje  działanie  regenerujące,  powoduje 
pogrubienie  skóry  poprzez  wspomaganie  magazynowania  wody  przez  komórki  skóry. 
Szczególnie korzystnie działa na skórę suchą, ubogą w tłuszcz i słabo nawilżoną, łuszczącą 
się, pękającą, spierzchniętą i starzejącą się.  

O dodatkowych walorach balsamu świadczą naturalne ekstrakty roślinne takie jak: ekstrakt 
z  owoców dzikiej róży, z amlii, z drzewa sandałowego, wąkrotki azjatyckiej i irysa. 
Sposób  użycia: Wmasować  w  skórę  całego  ciała,  najlepiej  po  kąpieli  z  użyciem  żelu 
pod prysznic COSMOVEDA. 
Skłądniki: Aqua, Sesamum indicum oil, Glyceryl stearate SE, Butyrospermum parkii butter, 
Benzyl alcohol, Aroma, Cocos nucifera oi, Rosa damascena distillate, Chamomilla recutita 
water,Alcohol, Rosa damascena extract, Rosa canina fruit extract, Phyllantus emblica extract, 
Pterocarpus  santalinus  extract,  Centella  asiatica  extract,  Iris  palida  extract,  Linalool, 
Geraniol, Citronellol, Melia azadirachta seed oil. 

10.Mleczko do twarzy

Luksusowe mleczko oczyszczające do twarzy z różą, 
skomponowane specjalnie dla skóry wrażliwej           i 
podrażnionej.  Naturalne  właściwości  składników 
mają  działanie  uspokajające,  kojące  i  chłodzące. 
Dodatkowo  mleczko  łagodzi  podrażnienia,  chroni 
przed  szkodliwymi  czynnikami  zewnętrznymi 
oraz daje poczucie świeżości.

100ml
Cena: 47zł

Sposób  użycia: Niewielką  ilość  mleczka  nanieść  na  wacik  kosmetyczny,  następnie 
równomiernie rozprowadzić na skórze twarzy, szyi i dekoltu. 

Skład: między innymi: Róża, Aloes, Drzewko sandałowe. 



11.Tonik do twarzy

Odświeżający  i  kojący  tonik  do  twarzy  do  cery 
normalnej i wrażliwej. Ekstrakt z róży i indyjskiego 
drzewka sandałowego uspokaja,  chłodzi  i  odświeża. 

100ml
Cena: 43,50zł

Sposób użycia: Stosuj rano i wieczorem na oczyszczoną skórę twarzy. Zwilż tonikiem wacik 
i delikatnie przetrzyj nim skórę.

12.Krem do twarzy

Przywracający  równowagę,  luksusowy  krem  pitta 
z  różą  doskonały  do  pielęgnacji  cery  normalnej 
i  wrażliwej.  Łagodzi  podrażnienia  i  odżywia 
zmęczoną,  poszarzałą  skórę.  Lekka  konsystencja 
sprawia, że krem dobrze się wchłania pozostawiając 
na skórze przyjemny, orzeźwiający zapach.

50ml
Cena: 66zł

Sposób  użycia: Zastosuj  na  skórę  twarzy,  szyi  i  dekoltu  rano  i  wieczorem. 
Można go również używać zamiast mleczka do twarzy.

Składniki:  aqua, sesamum indicum oil,  glyceryl  stearate se, butyrospermum parkii butter, 
rosa  damascena  distillate,  aloe  barbadensis,  cocos  nucifera  oil,  prunus  dulcis  oil,  melia 
azadirchta seed oil, alcohol, phyllantus emblica fruit extract, aloe barbadensis leaf extract, 
rosa centifolia flower extract, rosa canina fruit extract, pterocarpus santalinus wood extract, 
centella asiatica leaf extract,  nelumbium speciosum flower extract, iris palida root extract, 
melia  azadirachta  leave  extract,  rubia  cordifolia  wood  extract,  benzyl  alcohol,  aroma, 
linalool, geraniol, limonen, benzyl benzoate. 

13.Żel pod prysznic

Luksusowy  żel  pod  prysznic  z  różą  delikatnie 
oczyszcza skórę całego ciała. Jego naturalne składniki 
odżywiają,  wygładzają  i  nawilżają,  a  zmysłowy 
zapach ma działanie relaksujące. 

200ml
Cena: 36zł

Sposób użycia: Rozprowadzić na skórze całego ciała, następnie dokładnie spłukać wodą.

Składniki: między innymi: Róża, Aloes, Drzewko sandałowe. 



14.Szampon do włosów

Luksusowa formuła zawarta w szamponie do włosów 
Pitta z różą, delikatnie oczyszcza i odświeża włosy, 
koi skórę głowy i dodatkowo zapobiega przesuszaniu 
się włosów. 

200ml
Cena: 37,50zł

Sposób użycia:  niewielką ilość szamponu wmasować w wilgotne włosy i w skórę głowy, 
następnie dokładnie spłukać, w razie potrzeby czynność powtórzyć. 

Skład: między innymi: Róża, Aloes, Drzewko sandałowe.

*Aqua,  Coco Glucoside,  Sodium Cocoyl  Glutamate,  Hydrolized  Wheat  Protein,  Xanthan 
Gum, Aroma, Sesamum Indicum Oil, Alkohol, Rosa Damascena Extract, Aloe Barbadensis 
Extract,  Rosa  Canina  Fruit  Extract,  Phyllantus  Emblica  Extract,  Pterocarpus  Santalinus 
Extract, Centella Asiatica Extract, Nelumbium Speciosum Extract, Iris Palida Extract, Melia 
Azadirachta Leaf Extract, Rubia Tinctorum Extract, Lactid Acid, Rosa Damascena Flower 
Water, Limonen, Linalool, Geraniol, Citronellol* 

Seria KAPHA z Indyjska Nardą

15.Olejek do ciała

Olejek z indyjską nardą na bazie czystego, tłoczonego 
na zimno oleju. Zawarte w nim naturalne substancje 
aktywne  pielęgnują  i  rozgrzewają  skórę.  Idealny 
do ajurwedyjskiego masażu całego ciała.

100ml
Cena: 55zł

Sposób użycia: Wmasowywać olej w skórę całego ciała. 

Składniki: między innymi: Indyjska narda, Indyjska pigwa, Oczar wirginijski 



16.Balsam do ciała

Luksusowy balsam do ciała z indyjską nardą, idealny 
do pielęgnacji skóry normalnej i tłustej. 
Bogaty  skład  balsamu poprawia  ogólny  stan  skóry, 
odżywia  ją,  chroni  przed  szkodliwymi  czynnikami 
zewnętrznymi  i  daje  jej  poczucie  świeżości, 
pozostawiając zmysłowy zapach

100ml 
Cena: 64zł

Luksusowy balsam KAPHA z Indyjską Nardą,

O doskonałych właściwościach pielęgnacyjnych kosmetyku świadczy obecność naturalnych 
olejów roślinnych takich jak: ojej z sezamu indyjskiego,  olej z pestek winorośli,  z nasion 
miodli  indyjskiej.  Balsam  wzbogacony  jest  także  naturalnymi  ekstraktami  z  pokrzywy, 
rozmarynu, szałwi, olejowca jadalnego, nardy, amlii, bambusa, oczaru wirginijskiego. 

Dzięki wzbogaceniu balsamu w masło karite wykazuje on ogromne działanie pielęgnacyjne. 
Wśród  tłuszczy  roślinnych  karite  wykazuje  największy  udział  witamin,  allantoiny, 
trójgliserydów i innych substancji mających wybitne właściwości pielęgnujące. Dzięki niemu 
skóra jest gładka i miękka. Oprócz tego chroni skórę przed wysuszaniem, opóźnia starzenie 
się  skóry  i  powstawanie  zmarszczek.  Wykazuje  działanie  regenerujące,  powoduje 
pogrubienie  skóry  poprzez  wspomaganie  magazynowania  wody  przez  komórki  skóry. 
Szczególnie korzystnie działa na skórę suchą, ubogą w tłuszcz i słabo nawilżoną, łuszczącą 
się, pękającą, spierzchniętą i starzejącą się.  

Sposób  użycia: Wmasować  w  skórę  całego  ciała,  najlepiej  po  kąpieli  z  użyciem  żelu 
pod prysznic COSMOVEDA.
Skład:  Aqua,  Sesamum indicum oil,  Glyceryl  stearate  SE, Butyrospermum parkii  butter, 
Benzyl alcohol, Aroma, Vitis vinifera seed oil,Hamamelis virginiana water, Alcohol, Urtica 
dioica  extract,  Rosamarinus  officinalis  extract,  Salvia  officinalis  extract,  Aegle marmelos 
extract,  Nardostachys  jatamansi  extract,  Phyllanthus  emblica  extract,  Bambusa  vulgaris 
extract, Hamamelis virginiana extract, Linalool,Limonem, Geraniol, Melia azadirachta seed 
oil.  

17.Mleczko do twarzy

Luksusowe  mleczko  oczyszczające  do  twarzy 
z  indyjską  nardą  do  skóry  normalnej, 
przetłuszczającej  się  i  ze  skłonnościami 
do wyprysków. 

100ml
Cena: 47zł

Luksusowe mleczko oczyszczające do twarzy KAPHA z Indyjską Nardą
                                                                                                                                         Przynos
i poczucie odświeżenia, tonizuje i zostawia na skórze zmysłowy zapach. Naturalne składniki 
mleczka  poprawiają  elastyczność  skóry  i  dodatkowo  chronią  ją  przed  szkodliwymi 
czynnikami zewnętrznymi. 



Sposób  użycia:  Niewielką  ilość  mleczka  nanieść  na  wacik  kosmetyczny,  następnie 
równomiernie rozprowadzić na skórze twarzy, szyi i dekoltu. 
Składniki: między innymi: Indyjska narda, Indyjska pigwa, Oczar wirginijski 

18.Tonik do twarzy

Rewitalizujący  i  odświeżający  tonik  do  twarzy 
z indyjską nardą został skomponowany specjalnie  dla 
skóry  normalnej,  przetłuszczającej  się 
i  ze  skłonnościami  do  wyprysków.  Dokładnie 
oczyszcza skórę, poprawia jej elastyczność, zapewnia 
orzeźwienie  i  pozostawia  na  skórze  przyjemny, 
zmysłowy zapach.

100ml
Cena: 43,50zł

Sposób użycia: 

- zwilż tonikiem wacik i delikatnie przetrzyj nim twarz i szyję, stosuj rano i wieczorem 

- przed masażem olejkiem oczyść skórę tonikiem 

Składniki: między innymi: Indyjska narda, Indyjska pigwa, Oczar wirginijski 

19.Krem do twarzy

Luksusowa formuła  kremu z indyjską  nardą została 
specjalnie skomponowana dla skóry przetłuszczającej 
się i ze skłonnościami do objawów trądzikowych.

50ml 
Cena: 66zł

Luksusowy krem do twarzy z Indyjską Nardą

Zawarte w kremie składniki wspierają naturalną równowagę skóry, która staje się elastyczna, 
odżywiona,  a  stany  zapalne  znacznie  złagodzone.  Dodatkowo  pozostawia  poczucie 
odświeżenia i przyjemny zmysłowy zapach. Szczególnie polecany dla doshy kapha.

Krem zawiera naturalne oleje o niezwykłych właściwościach pielęgnujących takie jak: olej 
z sezamu indyjskiego, olej migdałowy, olej z pestek winogron, olej z meli indyjskiej.        



Sposób  użycia:  Zastosuj  na  skórę  twarzy,  szyi  i  dekoltu  rano  i  wieczorem. 
Można go również używać zamiast mleczka do twarzy.
Składniki: Aqua, Sesamum indicum oil, Glyceryl stearate SE, Butyrospermum parkii butter, 
Benzyl  alcohol,  Aroma,  Prunus amygdalus  dulcis  oil,  Vitis  vinifera  seed  oil,  Hamamelis 
virgininiana  water,  Mel,  Alcoho,  Urtica  dioica  extract,  Aegle  marmelos  extract, 
Nardyostachys jatamansi extract,  Phyllantus emblica extract,  Ocimum tenuiflorum extract, 
Hamamelis virginiana extract, Linalool, Limonem, Geraniol, Melia azadirachta seed oil.

20.Żel pod prysznic

Luksusowy  żel  pod  prysznic  z  indyjską  nardą 
oczyszcza  i  nawilża  skórę  całego  ciała,  a  zawarte 
w  nim  naturalne  składniki  mają  właściwości 
orzeźwiające i pobudzające. 

200ml 
Cena: 36zł

Sposób użycia: Rozprowadzić na skórze całego ciała, następnie dokładnie spłukać wodą. 

Składniki: między innymi: Indyjska narda, Indyjska pigwa, Oczar wirginijski 

21.Szampon do włosów

Luksusowy  szampon  do  włosów  z  indyjską  nardą 
stymuluje i odżywia włosy oraz łagodnie pielęgnuje 
skórę głowy. Dodatkowo zapobiega przesuszaniu się 
włosów  i  pozostawia  na  nich  piękny,  zmysłowy 
zapach. 

200ml
Cena: 37,50zł

Sposób użycia:  niewielką ilość szamponu wmasować w wilgotne włosy i w skórę głowy, 
następnie dokładnie spłukać, w razie potrzeby czynność powtórzyć.
Składniki: między innymi: Indyjska narda, Indyjska pigwa, Oczar wirginijski 

 *Aqua, Coco Glucoside, Sodium Cocoyl Glutamate, Sesamum Indicum Oil, Xanthan Gum, 
Aroma,  Alkohol,  Ocimum Tenuiflorum Extract,  Iris  Palida  Extract,  Jasminum Officinale 
Extract,  Melia  Azadirachta  Leaf  Extract,  Rubia  Tinctorum  Extract,  Lactid  Acid,  Citrus 
Aurantium Dulcis Flower Water, Linalool, Citral, Limonen, Geraniol* 



   

Seria  z Drzewa Sandałowego

22.  Olejek do ciała z Drzewkiem Sandałowym

Olejek  do  ciała  z  drzewka  sandałowego  i  płatków 
róży  wspaniale  nadaje  się  do  pielęgnacji  każdego 
rodzaju skóry. Delikatnie rozgrzewa i wygładza przez 
co jest idealny do masażu całego ciała. 
Orientalny zapachach przeniesie Cię do świata magii i 
zmysłowego  relaksu.  Coś  dla  ducha  i  dla  ciała  - 
pozwól  się  uwieść  jego  cudownej  mocy.  

100ml
Cena: 55zł

Sposób użycia: Wmasowywać w skórę całego ciała.

Składniki: między innymi: Drzewko Sandałowe, Róża.

23.Mleczko oczyszczające  z Drzewa Sandałowego

Luksusowe  mleczko  oczyszczające  do  twarzy 
z  drzewkiem  sandałowym  do  wszystkich  rodzajów 
skóry.  Nadaje skórze aksamitnej gładkości, odżywia 
ją i relaksuje.

100ml
Cena: 47zł

Sposób  użycia: Niewielką  ilość  mleczka  nanieść  na  wacik  kosmetyczny,  następnie 
równomiernie  rozprowadzić  na  skórze  twarzy,  szyi  i  dekoltu.  

Składniki: między innymi: Drzewko sandałowe, Róża



24.Tonik do twarzy  z Drzewa Sandałowego

Łagodny,  zmysłowy i  relaksujący tonik do każdego 
typu  skóry.  Wyciąg  z  drzewa  sandałowego,  dzikiej 
jagody i róży relaksują i nadają wspaniały zapach. 

100ml
Cena: 43,50zł

Sposób użycia:
- zwilż tonikiem wacik i delikatnie przetrzyj nim twarz i szyję, stosuj rano i wieczorem
- przed masażem olejkiem oczyść tonikiem skórę

25.Krem z Drzewa Sandałowego

Luksusowy  krem  z  ekstraktem  z  drzewka 
sandałowego  zapewnia  odżywienie  oraz  pozostawia 
na  skórze  wspaniały,  zmysłowy  zapach.  Dodaje 
miękkości  i  chroni  przed  szkodliwym  działaniem 
czynników zewnętrznych.  Nadaje się  do wszystkich 
rodzajów skóry. 

50ml
Cena: 83zł

Luksusowy krem do twarzy z ekstraktem z drzewa sandałowego

Luksusowy  krem  z  ekstraktem  z  drzewka  sandałowego  zapewnia  odżywienie 
oraz pozostawia na skórze wspaniały, zmysłowy zapach. Dodaje miękkości i chroni przed 
szkodliwym działaniem czynników zewnętrznych. Nadaje się do wszystkich rodzajów skóry. 
O doskonałych właściwościach kremu decyduje obecność oleju z sezamu indyjskiego, oleju 
kokosowego,  migdałowego.  Krem wzbogacony  jest  także  w  naturalne  ekstrakty  roślinne 
takie jak: ekstrakt z owoców róży, kosaćca, krokusa, liściokwiatu garbnikowego (odmładza, 
oczyszcza  skórę,  pobudza  jej  regeneracje,  opóźnia  procesy  starzenia)  oraz  ekstrakt 
z  rumianku  pospolitego.                                 .

Sposób  użycia: Zastosuj  na  skórę  twarzy,  szyi  i  dekoltu  rano  i  wieczorem. 
Można go również używać zamiast mleczka do twarzy.

Składniki:Aqua, Sesamum indicum oil, Glyceryl stearate SE, Butyrospermum parkii butter, 
Benzyl  alcohol, Aroma, Prunus amygdalus dulcis oil,  Cocos nucifera oil, Santalum album 
extract,  Aloe barbadensis  gel,  Alkohol,  Rosa damascena extract,  Santalum album extract, 
Rosa  canina  fruit  extract,  Pterocarpus  santalinus  extract,  Phyllantus  emblica  extract,  Iris 
palida  extract,  Crocus  sativus  extract,  Chamomilla  recutita  extract,  Linalool,  Limonen, 
Geraniol, Melia azardirachta seed oil.      



KONTAKT

Dział sprzedaży:

Sylwia Dyla-Jasiniok
Kom. 668 455 013

Zamówienia prosimy składać mailowo: info@shantiayurveda.pl

Zamówienie powinno zawierać:
Imię i Nazwisko
Adres do wysyłki
Nr telefonu do kontaktu
Nr produktu oraz ilość

Czas oczekiwania na zamówione produkty maksymalnie do trzech tygodni.

CENNIK  DOSTAW

Sposób dostawy
Przewidywany 
czas dostawy

Wartość 
zamówienia

Koszt 
dostawy

Poczta Polska przedpłata 2-3 dni robocze
do 120 zł 11,00 zł
120 zł i więcej 8,00 zł
200 zł i więcej 0,00 zł

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem - poniżej

mailto:info@shantiayurveda.pl


Sklep internetowy „Shanti” dostępny pod adresem www.shantiayurveda.pl prowadzony jest przez firmę: 

SHANTI Ayurveda Przemysław Jasiniok

Ul. Wielkopolska 4

58-540 Karpacz

NIP 751-167-17-10

Regon 020866770

Kom. 660 572 158 

REGULAMIN zakupów

Zamówienia

1. Zamówienia można składać przez: 

 e-mail: info@shantiayurveda.pl

 telefonicznie: +48 668 455 013

2. Zamówienia w sklepie internetowym można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia 

składane  w  dni  powszednie  po  godz.  1500,  w  soboty  i  niedziele  oraz  w  święta  rozpatrywane  będą 

od  najbliższego  dnia  roboczego.  Przyjęcie  zamówienia  następuje  z  chwilą  otrzymania  przez  sklep 

potwierdzenia zamówienia od klienta e-mailem.

3. Koniecznym  warunkiem  realizacji  zamówienia  jest  podanie  numeru  telefonu  i  adresu  e-mail.

Po złożeniu zamówienia otrzymacie Państwo e-mail z prośbą o jego potwierdzenie.

4. Zamówienia  nie  potwierdzone  nie  zostaną  zrealizowane.  Czasami  zdarza  się,  że  Państwa  adresy 

e-mailowe są wpisane nieprawidłowo,  w przypadku niepotwierdzonego zamówienia w przeciągu  3 dni 

będziemy  się  kontaktować  z  Państwem  telefonicznie  w  celu  potwierdzenia  zamówienia 

lub jego ewentualnego anulowania.

5. Złożenie zamówienia równoznaczne jest z: 

 wyrażeniem zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb sklepu,

 wyrażeniem zgody na zawarcie umowy sprzedaży,

 oświadczeniem o znajomości regulaminu działalności sklepu i jego przestrzeganiu. 

6. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem klient jest informowany o stanie 

zamówienia  i  podejmuje  decyzje  o  sposobie  jego  realizacji  (częściowa  realizacja,  wydłużenie  czasu 

oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).

7. Klient może wycofać złożone zamówienie w całości do momentu jego wysłania.

8. Realizacja zamówienia złożonego przez klienta następuje maksymalnie do trzech tygodni

9. Na każdy sprzedany towar wystawiamy paragon lub na życzenie faktury VAT. 

10.Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym 

towarze  jest  wiążąca  w  chwili  złożenia  przez  Kupującego  zamówienia.  Sklep  zastrzega  sobie  prawo 

do zmiany cen towarów znajdujących  się w ofercie,  wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu, 

przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. 

Cena detaliczna nie obejmuje kosztów przesyłki

11. Zamówiony towar dostarczamy za pośrednictwem Poczty Polskiej. Kupujący jest obciążany kosztami 

dostawy określonymi w cenniku dostaw.

mailto:info@shantiayurveda.pl
http://www.shantiayurveda.pl/


12. W tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko osoby kupującej oraz numer zamówienia.

13. W przypadku braku wpłaty po upływie 3 dni od złożenia zamówienia kontaktujemy się z Państwem 

telefonicznie.  Brak  przedpłaty należności  za zamówienie w ciągu  10 dni od daty złożenia zamówienia 

powoduje jego anulowanie.

14. Nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne opóźnienia w dostarczaniu przesyłek wynikłe z winy 

Poczty Polskiej.

Gwarancje i reklamacje

1. Na  podstawie  ustawy  z  dnia  2  marca  2000  r.  o  ochronie  niektórych  praw  konsumentów 

oraz  o  odpowiedzialności  za  szkodę  wyrządzoną  przez  produkt  niebezpieczny  art.  2  ust  1  istnieje 

możliwość dokonania zwrotu zakupionego towaru w terminie 10 dni zgodnie z art. 10 ww. ustawy. 

- zwracany towar nie może nosić śladów użycia i powinien być odesłany w stanie, w którym trafił 

do Kupującego. Dotyczy to również opakowania. 

- koszty przesyłki ponosi Kupujący

W przypadku stwierdzenia śladów użytkowania towaru, zwrot nie będzie przyjęty, a towar odeślemy 

na koszt Kupującego.

W  przypadku  uszkodzenia  opakowania,  potrącane  jest  5%  wartości  towaru.  Są  to  koszty 

manipulacyjne ponoszone przez sklep. 

Prosimy  przed  odesłaniem  towaru  skontaktować  się  z  nami  pod  nr  telefonu  668 455  013 

lub e-mailem (info@shantiayurveda.pl). Pozwoli to na ustalenie właściwej procedury zwrotu.

2. Przy  odbiorze  paczki  prosimy  sprawdzić,  czy  przesyłka  nie  jest  w  jakikolwiek  sposób  uszkodzona. 

W przypadku jakiegokolwiek  uszkodzenia,  należy w obecności  listonosza lub kuriera  otworzyć  paczkę 

i sprawdzić, czy towar zamówiony przez Państwa nie został uszkodzony w czasie transportu. Jeśli produkty 

okażą  się  uszkodzone,  wylane,  pogniecione  itp.,  należy  w  obecności  doręczyciela  spisać  protokół 

reklamacyjny  (odmowa  przyjęcia  paczki  i  powód  -  uszkodzenie  zawartości  przez  doręczyciela). 

W tym przypadku będzie to podstawa do złożenia reklamacji przez firmę Nitai u przewoźnika.

3. Sklep nie zwraca kosztu odesłania towaru w przypadku rezygnacji z produktu.

4. Jeżeli po otrzymaniu towaru klient stwierdzi wadliwość towaru, powinien odesłać go przesyłką pocztową 

na adres firmy. Jeśli reklamacja dotyczy uszkodzenia podczas transportu prosimy o dołączenie protokołu 

reklamacyjnego  (patrz  punkt  12  regulaminu).  Koszty,  związane  z  odesłaniem  reklamowanego  towaru 

(porównaj z punktem 14),  sklep zwraca natychmiast  po otrzymaniu przesyłki  i rozpatrzeniu reklamacji. 

Wszelkie  reklamacje  rozpatrywane  są  najpóźniej  w  ciągu  3  dni  roboczych  od  ich  wpłynięcia.  Towar 

uszkodzony  zostanie  wymieniony  na  inny,  pełnowartościowy,  a  jeśli  będzie  to  już  niemożliwe 

na przykład z powodu wyczerpania zapasów), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu  lub 

zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru.

5. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

Postanowienia końcowe



1. Firma Shanti  Ayurveda zobowiązuje się do ochrony danych  osobowych zgodnie z ustawą "O ochronie 

danych  osobowych".  Zgodnie  z  tą  ustawą  Klienci  sklepu  mają  prawo  do  wglądu  w  swoje  dane, 

do ich poprawienia oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.

2. Informacje zawarte na stronach sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa.

3.   W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego 

Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności 

za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 31 marca 2000 r. (Dz. U. nr 22 poz.271). 


