
ZA ZDRAVO, DIŠEČE IN
SREČNO NOVO LETO

KATALOG
IZDELKOV



Ker privoščite sebi in svojim obdarovancem najboljše
Ker z nakupom ne dobite samo izdelka za izboljšanje
počutja, pač pa tudi svetovalca, ki vam bo v pomoč
pri morebitnih vprašanjih
Ker so bile pridelane kulture in izdelki narejeni pod
budnim očesom trajnostno naravnanih strokovnjakov,
ki poznajo vse prednosti in lastnosti le-teh
Rabite še kakšen razlog?
Pokličite 041-969-770 (Alenka) ali 040-268-825
(Rudi)
 Pišite na alenka@kmetija-vrhivsek.si / dolf@kmetija-
vrhivsek.si
www.kmetija-vrhivsek.si

ZAKAJ SO IZDELKI KMETIJE
VRHIVŠEK ODLIČNA IZBIRA?



DIŠEČA SREČA
Za mir, zdravje in zadovoljstvo! 

Sivka pomiri, žajbelj ublaži, melisa osreči.

Sivkin hidrolat 100 ali 50 ml

Žajbljev hidrolat 100 ali 50 ml

Melisin hidrolat 100 ali 50 ml

Rožmarinov hidrolat 100 ali 50 ml

Sivkino milo

Konopljino milo

Darilni paketi:

TRIS HIDROLATOV

SIVKINA MINI POMOČ
CARTANJE S SIVKO

 
·Sivkin hidrolat osveži obraz in nadomesti kozmetične tonike.
Poleti odganja komarje in klope ali pa pomiri kožo po napadu
teh mini zveri. Lepo diši in ga je čisto dobro uporabljati tudi
namesto drugih dišečih vodic.
 Z žajbljevim hidrolatom popršimo vneto grlo, hormonsko
neuravnovešeno podpazduho, ki se preveč znoji (ker se
spogledujemo z menopavzo ali andropavzo), pa tiste nadležne
akne in mozolje, ki grenijo življenje mladostnikom. 
Z melisinim hidrolatom popršimo hiperaktivneže in tečnobo.
Pomirja razdraženo kožo in deluje protivnetno.
Z rožmarinovim hidrolatom spodbudimo možgančke, rast las
in dvignemo raven energije, ko jo rabimo.



Konopljino olje 250 ali 500 ml

Konopljin čaj 40 g

Konopljin čaj z meliso ali konopljin čaj z

dobro mislijo 40 g

Konopljino milo > 80 g

Konopljini crkljajčki 200 g

Konopljina moka 500 g

Darilni paketi:

KONOPLJINA PRVA POMOČ
ZDRAVI IN LEPI S KONOPLJO

KONOPLJINO VESELJE

POSKRBI ZA DOBRO POČUTJE
S konopljo do boljšega počutja in zdravja.

Konoplja je odličen zaveznik pri skrbi za imunski sistem, dobro
počutje in zdravo kožo. 
Z žlico konopljinega olja na dan krepimo svoj imunski sistem in
negujemo kožo ali ga dodajamo k (presnim ali že kuhanim!)
jedem.
Po pitju konopljinega čaja (z ali brez dodanih zelišč) se vam nič
ne bo prikazovalo in na noben kozolec vam ne bo treba plezati, le
dobro se boste počutili.
Konopljino moko lahko vmešate v smuti ali v kekse in kruh. Tako
boste fit v spopadu z dnevnimi izzivi.
V konopljinem milu sta poleg ostalih sestavin glicerin in hidrolat
konoplje. Glicerin, ki ga v običajnih milih skoraj ni mogoče več
najti, na koži naredi zaščitni film, ki preprečuje izsuševanje,
konopljin hidrolat pa kožo neguje in blagodejno vpliva na kožna
vnetja.



CENIK IZDELKOV


