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Shranjevanje izdelkov

Steklenice (od 10 ml do 1 l): za vse tekoče izdelke uporabljam 
steklenice iz temnega stekla ali plastične steklenice. V steklenih 
(najpogosteje rjavih, zelenih ali modrih) shranjujem oljne izvlečke 
in različne oljne mešanice. Temno steklo pomaga ohraniti naravne 
lastnosti zelišč, osnovnih olj in eteričnih olj. Te izdelke morate kljub 
temnim steklenicam hraniti v hladnem temnem prostoru. V plas-
tičnih steklenicah hranim losjon za telo, tekoča mila, tonike, šam-
pone ... 

Lončki (od 5 ml do 300 ml): tudi lončki so lahko stekleni ali plas-
tični. Primerni so za shranjevanje krem, masla, pilingov za obraz in 
telo, kopeli in drugih izdelkov. Manjši lončki (do 10 ml) so primerni 
kot embalaža za vzorce.

Vrečke iz jute ali organce: uporabne so kot vrečke za kope-
li, saj preprečijo, da bi vsebina plavala v vodi in zamašila odtok. 
Lahko so tudi lična embalaža vaših izdelkov (mil, balzamov, krem). 
V njih naredite lične zeliščne vrečice.

Tube: primerne so za balzame za ustnice. Narejene so tako, da z 
obračanjem dna potiskate vsebino proti vrhu. Običajno so v veliko-
sti 4 – 5 mililitrov. Njihova prednost pred lončki je v tem, da je nanos 
veliko lažji in se izdelka ne dotikamo z rokami.

Penilniki: delujejo po principu dodajanja zraka tekočini, s čimer se 
ustvari pena. Svoj naravni izdelek boste tako “upenili” in ga hkrati 
zaščitili pred škodljivimi vplivi, ki bi jim bil izpostavljen ob neposred-
nem stiku s kožo. Primerni so za tekoča mila.

Stekleničke s pršilko (steklene ali plastične): priporočam 
za tonike, dezodorante,  repelente oziroma za vse izdelke, ki zahte-
vajo tako shranjevanje.
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Voski

Sojin vosek – primeren za kozmetične izdelke, ki ne potrebujejo 
visokih delovnih temperatur. Na koži naredi zaščitni film, jo hrani in 
mehča. 

Vosek mimoze – primeren za suho zrelo kožo, zadržuje vlago, 
naredi kreme bolj stabilne.

Vosek vrtnice – po konsistenci in učinku precej podoben karite-
jevemu maslu, lahko nadomesti čebelji vosek, primeren je za 
občutljivo kožo.

Čebelji vosek (rumen) – splošno uporaben, vendar pa je lahko 
za nekatere tudi alergen. Koži daje mehkobo, elastičnost, vlago in 
jo hkrati ščiti pred obolenji. 

Čebelji vosek (bel) – prečiščen čebelji vosek. Vsebuje manj 
učinkovin kot rumen, toda ne povzroča alergij. Kožo mehča, vlaži 
in ji daje prožnost.

Vosek karnauba – pridobljen je iz listov brazilske palme, pri-
meren za dekorativno kozmetiko, kot so šminke. Je brez vonja, 
primeren za alergike, kožo ščiti.
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POMIRJUJOČ TONIK S KAMILICO

Potrebujemo:
• 80 ml posnetega mleka
• 1 žlica suhih cvetov kamilice

Mleko zavrite in dodajte kami-
lice. Posodo odstavite z ognja 
in pustite, da se vsebina ohladi. 
Kamilično mleko precedite in 
dajte v stekleničko. Tonik hranite 
v hladilniku do tri dni.

Vse sestavine dajte v stekleničko 
in jo zaprite ter dobro pretresite. 
Tonik hranite v hladilniku do en 
teden.

TONIK Z VRTNICO

Potrebujemo:
• 40 ml hidrolata vrtnice
• 20 ml destilirane vode
• 20 ml gela aloje 
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Negujte svojo kožo z naravnimi izdelki. Pri tem naj vam 
bodo v pomoč zbrani recepti v tej knjigi, skoraj 100 jih 
je:

www.kmeckiglas.com

• osnovna oprema: kuhinjski pribor
• najboljše sestavine: masla, gline, sladkorji, soli
• učinkovita zelišča, nosilna in eterična olja
• za bujne lase: šamponi, balzami, toniki
• za mladosten obraz: čistilni losjoni, pilingi, toniki, 
maske
• za napete ustnice in kožo okoli oči: balzami in kreme
• za energično telo: geli, pilingi, vlažilna nega, dezo-
doranti
• za spočite roke in noge: mazila po meri
• za piko na i: nega sodobnega moškega

ISBN: 978 961 203 444 3
12,50 Eur


