
Volite prirodnu kozmetiku, mirise i kreativnost? 
Izrada prirodnih proizvoda predivna je vještina koju i Vi možete savladati.  
Naučiti ćete kako korak po korak, na jednostavan i zabavan način izraditi 
raznovrsne kozmetičke preparate za njegu cijelog tijela. 
Na ciklusu radionica izrade prirodne kozmetike dobiti ćete temelj i motivaciju za 
daljnje istraživanje prirodne kozmetike, te kako u udobnosti vlastitog doma 
izraditi jednostavne kozmetičke pripravke za njegu tijela. Dobiti ćete praktična 
znanja o izradi prirodnih kozmetičkih proizvoda. Za dolazak na bilo koju od 
radionica nije vam potrebno prethodno znanje. Jedina stvar koju trebate je vaša 
motivacija da dobijete novo iskustvo i naučite nešto novo.  

Ciklus se sastoji od tri radionice:  
1. OSNOVE PRIRODNE KOZMETIKE - IZRADA MACERATA I FUZIJA 
2. NJEGA TIJELA - IZRADA MASLACA, BALZAMA I GELOVA 
3. ČISTO I MIRISNO TIJELO - IZRADA SAPUNA ZA TIJELO I BILJNOG 
REGENERATORA ZA KOSU  

OSNOVE PRIRODNE KOZMETIKE - IZRADA MACERATA I FUZIJA: 
• Literatura i aplikacije za prepoznavanje biljaka, skeniranje kozmetičkih 

proizvoda i provjeru sastojaka 
• Više o izboru i djelovanju biljnih i eteričnih ulja, maslaca i macerata 
• Koje ljekovite biljke rastu oko nas, kada ih skupljati i kako od njih izraditi biljne 

macerate koji pribor koristiti za izradu prirodnih proizvoda 
• Kako izraditi fuziju ulja za njegu tijela i lica, ulje za masažu, ulje za poticanje 

tamnjenja, sprej protiv komaraca, kako umiriti ubode letećih napasnika … 
 
Nakon svake radionice ćete dobiti kozmetički proizvod koji smo skupa izradili i 
skriptu sa receptima kako bi čim prije krenuli sami u osmišljavanje jedinstvenog 
organskog proizvoda. 

• Na radionici izrađujete svoju vlastitu fuziju ulja 

NJEGA TIJELA - IZRADA MASLACA, BALZAMA I GELOVA 
• literatura i aplikacije za prepoznavanje biljaka, skeniranje kozmetičkih proizvoda 

i provjeru sastojaka 
• Koja kruta i tekuća ulja koristiti za izradu maslaca i balzama 
• kako izraditi različite kozmetičke preparate: pločicu za masažu, kremu za ruke, 

maslac za njegu ljeti i njegu kože nakon sunca  
• Kako napraviti gel (dezinficijens, serum..) 
• Prednosti i nedostaci gelova 



• Kako napraviti kruti dezodorans koji “drži” 
• Osnove izrade hidratantnih krema 
 
Nakon svake radionice ćete dobiti kozmetički proizvod koji smo skupa izradili i 
skriptu sa receptima kako bi čim prije krenuli sami u osmišljavanje jedinstvenog 
organskog proizvoda. 

• Na radionici izrađujemo maslac za poticanje tamnjenja  i gel za hlađenje 

ČISTO I MIRISNO TIJELO - IZRADA SAPUNA ZA TIJELO I BILJNOG 
REGENERATORA ZA KOSUK 
• Kako napraviti različite preparate za pranje tijela sa sastojcima koje možemo 

pronaći u svom domu 
• Kako napraviti masku za lice i biljni prah za čišćenje lice  
• Kako napraviti piling za tijelo 
• Kako napraviti zubnu pastu  
• Postupak izrade sapuna (hladna metoda) Izrada prirodnog regeneratora za kosu  
 
Nakon svake radionice ćete dobiti kozmetički proizvod koji smo skupa izradili i 
skriptu sa receptima kako bi čim prije krenuli sami u osmišljavanje jedinstvenog 
organskog proizvoda. 

• Na radionici izrađujemo sapun hladnim postupkom i biljni regenerator za kosu 

 


