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Krem do rąk 
ochronny 100ml

Lekka formuła kremu sprawia, że wchłania się 
szybko, nie pozostawiając nieprzyjemnego uczucia 

lepkości, ani tłustych śladów. Jednocześnie daje 
uczucie głębokiego nawilżenie i świeżości, 

utrzymujące się długo po zastosowaniu kremu. 
Specjalnie dobrane składniki kremu posiadają 

właściwości bakteriobójcze, dzięki czemu łagodzi 
on podrażnienia. Skóra po użyciu staje się miękka, 

gładka i jasna. 

 ✓ Olej z konopi – nawilża, odżywia i działa łagodząco 
na podrażnioną skórę, przyspieszając jej 
regenerację. Poprawia odporność skóry na działanie 
czynników zewnętrznych – mrozu, wiatru i promieni 
słonecznych.

 ✓ Wosk pszczeli - natłuszcza, tworzy barierę 
ochronną, uelastycznia i wygładza skórę dłoni.

 ✓ Ekstrakt z szałwii - działa przeciwutleniająco, 
chroni i odżywia skórę. Jednocześnie oczyszcza i ma 
właściwości przeciwzapalne.

 ✓ Ekstrakt z kory dębu - ma działanie bakteriobójcze, 
ściągające i oczyszczające.

 ✓ Gliceryna – dodatkowo chroni naskórek przed 
czynnikami zewnętrznymi..

Cena 12,99



Krem do stóp 
ochronny 75ml

Lekka formuła kremu India wnika głęboko w 
naskórek, regenerując spękania, wygładząc 

spierzchnięte i przesuszone partie skóry. Receptura 
oparta na naturalnych składnikach aktywnych, przy 
regularnym stosowaniu kremu, gwarantuje trwałe 

uczucie miękkości i gładkości stóp.

  ✓ Olej z konopi – wnikając w głąb skóry odżywia, 
nawilża i łagodzi podrażnienia. Przyspiesza regerację 
skóry spękanej (szczególnie w miejscach najbardziej 
na to narażonych: na piętach i palcach), 
przesuszonej, suchej, podrażnionej.

  ✓ Alantoina – instensywnie nawilża, koi, ma 
właściwości ściągające i regenerujące.

  ✓ Masło shea - tworzy barierę ochronną, chroniącą 
przed zimnem i mrozem, zmiękcza, regeneruje i 
przyspiesza gojenie drobnych ranek.

  ✓ Mocznik - intensywnie nawilża i zmiękcza, 
zwiększając ilość wody w warstwie rogowej naskórka.Cena 11,99



Serum do bardzo 
suchej skóry 50ml

Olej z konopi dostarcza do skóry niezbędne 
składniki odżywcze, co podnosi odporność 
naskórka na szkodliwe działanie czynników 

zewnętrznych (chroni przed wiatrem, 
chłodem, mrozem). Substancje dodatkowe 
wzmacniają działanie serum, pobudzając 

odbudowę naskórka i korygując 
niedoskonałości. 

 ✓ Olej z konopi – nawilża, odżywia, działa 
łagodząco na podrażnioną skórę i przyśpiesza 
jej regenerację. Podnosi wytrzymałość skóry na 
niekorzystne skutki warunków 
atmosferycznych.

 ✓ Aloe vera - łagodzi podrażnienia oraz 
regeneruje przesuszoną skórę.

 ✓ D-panthenol – ma działanie nawilżające, goi, 
łagodzi zaczerwienienia i działa 
przeciwzapalnie.

 ✓ Witamina E - chroni naskórek i regeneruje 
włókna kolagenowe, zmiękcza i wygładza 
powierzchnię skóry.

Cena 19,99



Balsam do ciała 
400ml

Balsam doskonale nadaje się do codziennej 
pielęgnacji każdego typu skóry, szczególnie skóry 

suchej.

Olej z konopi wzbogaca skórę o niezbędne składniki 
odżywcze, co podnosi odporność naskórka na 
szkodliwe działanie czynników zewnętrznych. 
Balsam używany regularnie ujędrnia ciało i 
zapobiega utracie elastyczności naskórka. Lekka 
formuła balsamu, oparta na naturalnych składnikach 
aktywnych, sprawia, że wchłania się szybko, nie 
pozostawia tłustych śladów, ani nieprzyjemnego 
uczucia lepkości. Wyróżnia się delikatnym, 
ziołowym zapachem.

 ✓ Olej z konopi – nawilża, działa odżywczo, 
szczególnie na skórę przesuszoną i problemową, 
łagodzi podrażnienia i przyśpiesza regenerację 
naskórka i chroni przed działaniem czynników 
zewnętrznych.

 ✓ Olej bawełniany - doskonale odżywia i chroni 
nadwrażliwą skórę, poprawiając jej elastyczność.

 ✓ Alantoina - nawilża skórę, działa przeciwzapalnie 
i łagodząco.

Cena 24,99



Bezbarwna ochronna 
pomadka  do ust

Pomadka delikatnie nabłyszcza i 
nadaje ustom zdrowy wygląd.

● W składzie pomadki odnajdziecie takie 
naturalne i aktywne  składniki jak:

 ✓ Olej z konopi - działa łagodząco na 
podrażnioną skórę i przyspiesza jej 
regenerację, a jednocześnie delikatnie 
natłuszcza, tworząc osłonę przed 
chłodem, wiatrem czy promieniami 
słonecznymi;

 ✓ Olej bawełniany - doskonale odżywia i 
chroni nadwrażliwą skórę

 ✓ Witamina E - chroni naskórek i 
regeneruje włókna kolagenowe, zmiękcza 
i wygładza;

 ✓ Olej migdałowy - posiada właściwości 
przeciwzapalne, Neutralizuje wolne 
rodniki.

Cena 9,99



Krem do twarzy, do 
każdego typu cery

 ✓ Dzięki zawartości naturalnych składników krem 
nadaje się do pielęgnacji każdego typu cery, a w 
szczególności do skóry dojrzałej, suchej i 
podrażnionej.

 ✓ Olej z konopi głęboko nawilża i uelasycznia skórę 
twarzy oraz uzupełnia brakujące lipidy. Osoby ze 
skórą problemową odczują korzystny wpływ kremu 
z olejem konopnym India na pracę gruczołów 
łojowych.

 ✓ Arganina - aminokwas występujący naturalnie w 
ludzkiej skórze, zwiększający nawilżenie i zwartość 
naskórka oraz wyraźnie przyspiesza proces 
regeneracji naskórka.

 ✓ Witamina E (zwana w kosmetologii ,,witaminą 
młodości’’) opóźnia proces starzenia się skóry - 
dzięki czemu produkt sprawdza się doskonale, jako 
krem przeciwzmarszczkowy.

 ✓ NIACYNA (witamina PP) stymuluje produkcję 
kolagenu, działa przeciwutleniająco i chroni skórę 
przed szkodliwym działaniem promieni UV. Ponadto 
łagodzi podrażnienia i działa przeciwrodnikowo. Ma 
szczególnie korzystny wpływ na skórę zwiotczałą, 
suchą i ze skłonnością do zmarszczek.

 ✓ Krem aplikuje się łatwo i wchłania błyskawicznie.

Cena 29,99



Szampon do 
włosów 400ml

 Nawilżenie, wygładzanie i pogrubienie struktury włosa i 
zapobieganie rozdwajaniu końcówek to naturalne 
właściwości oleju konopnego, najważniejszego ze 
składniku aktywnych Szamponu do włosów India.

Olej z konopi wykazuje wysokie powinowactwo do 
keratyny, przez co jest łatwo wchłaniany przez włosy i 
nadaje im połysku, gładkości i zwiększa ich objętość. 

Zawartość składników odżywczych (przede wszystkim 
NNKT) wpływa na regulację pracy gruczołów łojowych 
na głowie, a tym samym zapobiega przetłuszczaniu się 

włosów. Substancje dodatkowe pomagają w 
rozczesywaniu i układaniu fryzury.

 ✓ Olej z konopi - intensywnie odżywia włosy i sprawia, 
że łatwiej się rozczesują oraz działa łagodząco na 
podrażnioną skórę głowy. Dzięki zawartości składników 
odżywczych, zapobiega przetłuszczaniu się włosów. 

 ✓ Kolagen - utrzymuje prawidłowe nawilżenie, 
poprawia strukturę i objętość włosów oraz pozytywnie 
wpływa na ich naturalne układanie się.

 ✓ D-panthenol - nawilża włókno włosowe, gwarantuje 
połysk włosów i zmniejsza tendencję do rozdwajania 
się końcówek. 

Cena 24,99



Maska do włosów 
200ml

Maska do włosów z olejem konopnym India 
powstała z myślą o szybkiej i efektywnej 

regeneracji zniszczonych włosów.

Lecznicze właściwości głównego składnika 
gwarantują intensywną odbudowę i dostarczenie 
składników odżywczych w idealnych proporcjach. 

Kuracja zapobiega rozdwajaniu się włosów i 
zapewnia przywrócenie naturalnego blasku.

 ✓ Olej z konopi - intensywnie odżywia włosy i 
sprawia, że łatwiej się rozczesują oraz działa 
łagodząco na podrażnioną skórę głowy.

 ✓ D-panthenol - nawilża włókno włosowe, 
gwarantuje połysk włosów i zmniejsza tendencję 
do rozdwajania się końcówek.

Sposób użycia: Nałożyć na umyte włosy, 
następnie wmasować we włosy i skórę głowy. 

Pozostawić na 1-3 minuty, a następnie spłukać. 
Stosować 2-3 razy w tygodniu. Dla lepszego 

efektu należy stosować z szamponem do włosów 
linii INDIA.

Cena 24,99



Naturalna maseczka 
regenerująca 100ml

Produkt wykonany jest w 100% z naturalnych składników.  
Daje natychmiastowy efekt.

Skład:

Nasiona konopne: pochodzące z wyselekcjonowanych 
szczepów konopi z ekologicznych upraw;

Olej konopny: skład oleju konopnego jest zbliżony pod 
względem chemicznym do produkowanego przez ludzką 
skórę tłuszczu ochronnego. Poprawia gospodarkę lipidami, 
łagodzi wszystkie zmiany skórne i nie czopuje ujść gruczołów 
łojowych. Aż 80% jego składu to kwasy nienasycone. 
Pozostałe kwasy nasycone, nie wchłonięte przez organizm, 
pozostają na skórze tworząc warstwę ochronną 
zapobiegającą parowaniu wody;

Miód: ma właściwości antybakteryjne, przeciwzapalne i 
nawilżające;

Mięta: dzięki zawartości mentolu odpręża zmęczoną skórę, 
rozjaśnia ciało pozbawione blasku i kontroluje prawidłowe 
natłuszczenie skóry;

Olejek makadamia: intensywnie ujędrnia i uelastycznia 
zwiotczałą skórę. Stymuluje pracę układu limfatycznego i 
mikrokrążenie skórne.

Sposób użycia: Niewielką ilość nakładać 3 razy w tygodniu, 
delikatnie wcierając przez 3 minuty, po 15 minutach zmyć z 

twarzy ciepłą wodą.

Termin przydatności: 30 dni od daty produkcji. Data produkcji 
jest datą nadania paczki. (maseczka wytwarzana jest pod 

indywidualne zamówienie klienta).
Cena 39,99



Naturalna maseczka 
regenerująca 40ml

Produkt wykonany jest w 100% z naturalnych składników.  
Daje natychmiastowy efekt.

Skład:

Nasiona konopne: pochodzące z wyselekcjonowanych 
szczepów konopi z ekologicznych upraw;

Olej konopny: skład oleju konopnego jest zbliżony pod 
względem chemicznym do produkowanego przez ludzką 
skórę tłuszczu ochronnego. Poprawia gospodarkę lipidami, 
łagodzi wszystkie zmiany skórne i nie czopuje ujść gruczołów 
łojowych. Aż 80% jego składu to kwasy nienasycone. 
Pozostałe kwasy nasycone, nie wchłonięte przez organizm, 
pozostają na skórze tworząc warstwę ochronną 
zapobiegającą parowaniu wody;

Miód: ma właściwości antybakteryjne, przeciwzapalne i 
nawilżające;

Mięta: dzięki zawartości mentolu odpręża zmęczoną skórę, 
rozjaśnia ciało pozbawione blasku i kontroluje prawidłowe 
natłuszczenie skóry;

Olejek makadamia: intensywnie ujędrnia i uelastycznia 
zwiotczałą skórę. Stymuluje pracę układu limfatycznego i 
mikrokrążenie skórne.

Sposób użycia: Niewielką ilość nakładać 3 razy w tygodniu, 
delikatnie wcierając przez 3 minuty, po 15 minutach zmyć z 

twarzy ciepłą wodą.

Termin przydatności: 30 dni od daty produkcji. Data produkcji 
jest datą nadania paczki. (maseczka wytwarzana jest pod 

indywidualne zamówienie klienta).
Cena 19,99



Peeling cukrowy 
cytrusowy 250ml

Peeling złuszcza naskórek, ujędrnia skórę, poprawia 
mikrokrążenie (dlatego może być bezcenny w walce 
z cellulitem) i koloryt skóry. Po zastosowaniu komórki 
zaczynają produkować więcej elastanu i kolagenu, co 

regenerująco wpływa na naszą skórę. Peeling jest 
bezcenny w walce z trądzikiem - wygładza skórę, 

oczyszcza pory i zapobiega powstawaniu wyprysków. 
Zapobiega również wrastaniu włosów po depilacji.

Dzięki wykorzystaniu naturalnych olejków 
eterycznych, Peeling India charakteryzuje się 

niepowtarzalnym, soczyście owocowym aromatem. 
Właściwości zapachowe peeligu India działają na 

zmysły, zwielokrotniając przyjemność z korzystania.

Zawiera:

 ✓ olej konopny 

 ✓ biały cukier

 ✓ ekologiczny olejek pomarańczowy

 ✓ ekologiczny olejek z białego grejpfruta

 ✓ olejek migdałowy

 ✓ miód

Termin przydatności: 60 dni od daty produkcji. Data 
produkcji jest datą nadania paczki. 

Cena 24,99



Peeling cukrowy 
kokosowy 250ml

Peeling jest bezcenny w walce z trądzikiem - wygładza 
skórę, oczyszcza pory i zapobiega powstawaniu 

wyprysków. Zapobiega również wrastaniu włosów po 
depilacji.

Dzięki wykorzystaniu naturalnych olejków eterycznych, 
Peeling India charakteryzuje się niepowtarzalnym, 

tropikalnie kokosowym aromatem. Właściwości 
zapachowe peeligu India działają na zmysły, 
zwielokrotniając przyjemność z korzystania.

Zawiera: 

 ✓ olej konopny 

 ✓ biały cukier

 ✓ ekologiczny olejek kokosowy

 ✓ olejek migdałowy

 ✓ miód

Termin przydatności: 60 dni od daty produkcji. Data 
produkcji jest datą nadania paczki. 

(peeling wytwarzany jest na indywidualne zamówienie 
klienta).

NIE ZAWIERA KONSERWANTÓW, PARABENÓW, 
SZTUCZNYCH BARWNIKÓW.

Cena 24,99



Dublivitaminer
zaprasza na zakupy

Jeżeli jeszcze nie posiadasz swojego konta, skorzystaj z 
linku osoby która Cię tu skierowała i utwórz konto. 

Wystarczy w formularz rejestracyjny wpisać adres email 
i wymyślone przez siebie hasło. 
Na pocztę przyjdzie link aktywacyjny, który należy 
potwierdzić i to wszystko.

W sklepie znajdziesz dużo więcej produktów, równie 
wartościowych.
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