
 
 

DARILNI KOMPLETI 

 

Darilni komplet SWEET ORANGE je skupno ime za dva naša izdelka, ki ju v teh dneh preprosto 
morate imeti. To sta negovalno karitejevo mazilo za telo in obraz SWEET ORANGE 100 ml ter 
brezbarven ali obarvan balzam za ustnice. Ta popoln komplet z omamnim vonjem sladke 
pomaranče bo zaščitil in negoval vašo kožo, ko boste brezskrbno uživali na svežem zraku. 
Primernen je za moške, ženske in otroke. 

Pri naročilu izberite, ali želite brezbarven ali obarvan balzam za ustnice. 

Balzam za ustnice in mazilo sta pakirana v ličnem darilnem mošnjičku. 

            

Cena: 9,50 eur 

 

Darilni komplet LAVANDA DREAM vsebuje naravno trdo ročno izdelano sivkino milo 70 g (slika 
mila je simbolična), eterično olje sivke 5 ml in vrečico s posušenimi cvetovi sivke, vse lično 
zapakirano v darilni škatli. 

Naravno trdo ročno izdelano milo SIVKA je  je primerno za nego občutljive kože, tudi otroške. 
Nežen vonj sivke vas bo umiril in zazibal v miren spanec. Sivka na splošno uravnoveša stanje telesa 
in duha, zmanjšuje stres, pomaga pri glavobolih in migrenah ter pri prehladnih obolenjih. 

 



 
 

Cena: 11,00 eur 

Darilni paket LAVANDA ROSE vsebuje ročno izdelano sivkino milo 50 g (slika mila je simbolična) 
in ročno šivano bombažno krpico za umivanje, oboje lično pakirano v darilni škatli. 

Naravno trdo ročno izdelano milo SIVKA je  je primerno za nego občutljive kože, tudi otroške. 
Nežen vonj sivke vas bo umiril in zazibal v miren spanec. Sivka na splošno uravnoveša stanje telesa 
in duha, zmanjšuje stres, pomaga pri glavobolih in migrenah ter pri prehladnih obolenjih. 

     

 

Cena: 11,00 eur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

MAZILA IN BALZAMI ZA USTNICE 

Negovalno karitejevo mazilo za telo in obraz SWEET ORANGE 100 ml 

Glavna sestavina karitejevega mazila - karitejevo maslo - deluje vlažilno, koži vrača elastičnost in 
prožnost ter jo naredi voljno in mehko. Mandljevo olje še dodatno gladi in neguje kožo, ji daje 
občutek mehkobe ter jo dodatno oskrbuje z vlago. Jojobino olje kot tretja sestavina je bogat vir 
antioksidanta vitamina E, zavira staranje in ublaži videz prvih gubic. Lanolin je vosek, ki koži 
omogoča, da se z notranje strani ponovno navlaži in upočasni izhlapevanje lastne vlage. Vitamin 
E kot antioksidant kožo varuje pred škodljivimi vplivi okolja, eterično olje sladke pomaranče pa s 
svojim vonjem osveži telo in razvedri duha. 

Mazilo Sweet orange ne vsebuje barvil in konzervansov, izdelek tudi ni testiran na živalih. 

 

Cena: 7,50 eur 

 

Naravno ročno izdelano smrekovo mazilo THINSKA SMOLCA 100 ml 

Smrekovo mazilo je že dolgo poznano v ljudski medicini. Naši predniki so ga uporabljali pri 
hitrejšem celjenju odrgnin in ran, pri bolečinah v mišicah in sklepih, pri blaženju simptomov 
prehlada pa tudi pri glivicah na nohtih in pri pikih žuželk. Za vse to ga s pridom uporabljamo še 
danes. Mazilo tudi neguje in pomirja razdraženo kožo, po nanosu pa je koža napeta in gladka. 

Naše smrekovo mazilo vsebuje samo pravo smrekovo smolo, hladno stiskano deviško oljčno olje 
in čebelji vosek. Ima prijeten vonj po smoli in ne vsebuje barvil, konzervansov in dišav. Izdelek tudi 
ni testiran na živalih. 



 

 

Cena: 5,00 eur 

Ročno izdelani balzami za ustnice 

Balzami za ustnice so s svojimi negovalnimi visoko kakovostnimi certificiranimi sestavinami 

primerni za vsakogar. Mandljevo olje, ricinusovo olje, čebelji vosek, vitamin E in nekaj kapljic 

eteričnega olja se povezujejo v prijetno mazljiv balzam, ki vaše ustnice neguje in vam daje prijeten 

občutek mehkobe. Balzam ustnic ne izsuši in zato ni potrebe po nenehnem mazanju. 

Na voljo je v obarvani ali brezbarvni različici (navesti pri naročilu). 

 

 

 

Cena: 2,00 eur 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

NARAVNA ROČNO IZDELANA MILA 

 

Naravno ročno izdelano milo SIVKA (slika je simbolična) 

Naravno milo SIVKA je primerno za nego občutljive kože, tudi otroške. Nežen vonj sivke vas bo 

umiril in zazibal v miren spanec. Sivka na splošno uravnoveša stanje telesa in duha, zmanjšuje 

stres, pomaga pri glavobolih in migrenah ter pri prehladnih obolenjih. 

 

 

 

Cena za 70 g milo: 3,50 eur 

 

 

 

Naravno ročno izdelano milo CIMET POMARANČA (slika je simbolična) 

Naravno milo CIMET POMARANČA je priljubljeno zaradi pikantno osvežujoče arome. Mleti cimet 

poskrbi za nežen piling, ki v kombinaciji z eteričnim oljem cimeta na kožo deluje stimulativno in 

pomaga proti celulitu. Značilne barve mu poleg cimeta dajeta še kurkuma in mleta sladka paprika. 



 
Eterično olje cimeta deluje krepčilno in vrača voljo do življenja, eterično olje sladke pomaranče pa 

osveži telo in razvedri duha. 

 

 

Cena za 100 g milo: 4,00 eur 

Cena za 70 g milo: 3,50 eur 

 

 

Naravno ročno izdelano milo LIMONA (slika je simbolična) 

Naravno milo LIMONA vas bo zjutraj zbudilo in napolnilo z energijo, zvečer pa boste prijetno sveži 

legli k počitku. Eterično olje limone vas bo poživilo in spodbudilo, razjasnilo misli, pomagalo pri 

odločitvah, hkrati pa preprečuje čustvene izbruhe, odpravlja slabo voljo in potrtost ter krepi 

samozavest. 

 

Cena za milo 70 g: 3,50 eur 

 

Naravno ročno izdelano milo MEDITERAN (slika je simbolična) 

Naravno milo MEDITERAN vas z mešanico eteričnih olj popelje v zgodnje poletno jutro ob morju, 

hkrati pa vonji vplivajo tudi na vaše počutje. Eterično olje janeža odpravlja živčno napetost, stres 

in tesnobo, eterično olje sivke deluje blažilno, pomirjujoče in sproščujoče, eterično olje rožmarina 

pa izboljša raven koncentracije, krepi spomin in ugodno deluje na dihala. 



 

 

Cena za 100 g milo: 4,00 eur 

 

Ročno izdelan lesen podstavek za milo 

 

Cena: 4,00 eur 

 

 

 

La Nicolette naravna kozmetika 

Nika Droljc s.p. 

Pirševo 4 
1219 Laze v Tuhinju 

Telefon: 041 962 138 

               

               E-pošta: nika@lanicolette.si 

               Spletna trgovina:  https://www.lanicolette.si 

               FB: https://www.facebook.com/LaNicoletteNaravnakozmetika 

               Instagram: https://www.instagram.com/nikadroljc_lanicolette/ 
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