Ustvarjalno poučna delavnica:

IZDELAJMO NARAVNO MILO IZ OLJČNEGA OLJA
Narava skriva v sebi neprecenljive substance, ki so jih s pridom uporabljali v lepotilne ali zdravstvene namene že naši
predniki. Tudi tehnika izdelovanja mila je stara najmanj 5000 let. Večina teh starih receptov izvira iz mediteranskega
območje, kjer je že od nekdaj lepo uspevala oljka. In prav oljčno olje je glavna sestavina dobrega naravnega mila. Alepo,
Savon de Marselle in Castile so poznane blagovne znamke mil, ki so narejena skoraj izključno iz oljčnega olja. Oljčno milo
nima samo osnovne čistilne funkcije, ampak kožo tudi navlaži, nahrani in zaščiti.
Mila lahko dodatno obogatimo z dodatki kot je kopriva, korenček, sadje, vino, kosmiči, čokolada...odišavimo z naravnimi
eteričnimi olji, ki aromaterapevtsko učinkujejo na naše počutje in zdravje...naši domišljiji pa lahko damo prosto pot in mila
obarvamo s pestro izbiro naravnih barvil, ki jih lahko dobimo v našem vrtu ali v najbljižji trgovini z živili.

Vabimo vas, da se udeležite delavnice izdelovanja naravnega mila iz oljčnega olja, ki bo obsegala:
- kratek zgodovinski pregled razvoja milnate obrti, od prvih izumov do današnje industrijske proizvodnje
- postopke izdelave naravnega in industrijskega mila, razlike in prednosti
- prednosti naravnega mila
- razlago in opis oznak na kozmetičnih proizvodih
- teoretično ozadje procesa umiljenja z opisom osnovnih sestavin in dodatkov
- praktičen prikaz izdelave mila po hladnem postopku iz oljčnega olja
Vsak udeleženec dobi teoretično gradivo z receptom, natančen opis hladnega postopka izdelave mila s
praktičnimi napotki in uporabnimi viri ter svoj kos mila, da se bo lahko prepričal o njegovi kvaliteti.
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Prriijjaavvee:: zbiramo do vključno 25.01. na e-naslovu: info@nonaluisa.com in telefonski
številki 040 331 110
Delavnica bo trajala predvidoma 2 uri. Po končani delavici bo možen ugoden nakup naravnih mil iz oljčnega olja
NONA LUISA. Da zagotovimo kvalitetno izvedbo delavnice, je število vpisnih mest omejeno. Za udeležbo na
delavnici ni potrebno nobeno predznanje, saj bo vse razloženo na poljuden in razumljiv način.

Koža je naš največji organ, zato naj bo zdrava in sijoča!!!

