HIMALAJSKA KRISTALNA KUHINJSKA SOL / 1000 G
Sol izvira iz 400 do 600 m globokih solnih plasti, ki so nastale z izsušitvijo pramorja na pod‐
ročju Himalaje, pred veliko milijoni leti. Nekateri gorski masivi, med njimi tudi ta v Hunza
dolini, so prepredeni s solnimi žilami. Kristalna sol je omenjena že v sanskrtskih spisih kot
»Sveti svetlobni kristal«. Že 600 let pred Kristusom so jo omenjali v ajurvedskih spisih in
opisovali njene uporabne lastnosti. Aleksander Veliki je himalajsko sol proglasil za izjemno
dragoceno. Začeli so jo izkopavati in jo je z nepredstavljivimi napori s sloni čez himalajsko
gorovje prevažali v Evropo. Ta dragocena sol je bila kot » CESARSKA SOL » saj je bila name‐
njena samo cesarskim družinam. Vedno več pozornosti se posveča tudi kemičnim in biofi‐
zikalnim lastnostim kristalne soli

HIMALAJSKA SOL LOTUS / 1000 G
Lotus himalajska kristalna sol je idealna za pripravo slanic. Napolnite večji kozarec do polo‐
vice s solnimi kamni, dopolnite z vodo. Po približno eni uri je solna raztopina pripravljena
za nadaljnjo uporabo. Ko slanico porabite lahko spet dodate vodo. To lahko ponavljate
dokler ne zmanjka solnih kamnov. Slanico lahko uporabljate za pitje (predvsem pri različ‐
nih dietah, čiščenjih) ali za ustno vodo, za grgranje, za čiščenje zob, za obkladke, za kopel
ali za nego kože.

HIMALAJSKA SOL (shaker)
Himalajska sol v shakerju za lažjo uporabo pri kuhi.

HIMALAJSKA SOL CLASSIC (shaker)
Nežni okus naravnih zelišč in začimb v kombinaciji s himalajsko soljo daje jedem poseben pečat. Idealna je za
začinjanje solat, zelenjave, mesnih in ribjih jedi, omak, enolončnic in nepogrešljiva je kot dodatek juham. NARAV‐
NA MEŠANICA HIMALAJSKE SOLI HERBAL CLASSIC Sestavine: nejodirana himalajska kristalna sol (84 procentov),
peteršilj, kopriva, šetraj, bazilika, čebula, timijan, zelena list, majaron, krebuljica, koper, žajbelj, origano, korenje,
drobnjak, luštrek, melisa, koriander, por, česen, zelena, črni poper. 100 procentno naravne sestavine. Himalajska
kristalna sol je pod stalnim nadzorom in izpolnjuje pogoje iz nemškega Codex Alimentarius za jedilno sol

HIMALAJSKA SOL Z ČESNOM (shaker)
Tipični okus česna. Himalajska sol s česnom se zelo dobro poda k solatam, juham, omakam, mesnim in ribjim
jedem. NARAVNA MEŠANICA HIMALAJSKE SOLI IN ČESNA Sestavine: nejodirana himalajska kristalna sol (84 pro‐
centov ), česen v prahu. 100 procentov naravne sestavine. procentno naravne sestavine. Himalajska kristalna sol
je pod stalnim nadzorom in izpolnjuje pogoje iz nemškega Codex Alimentarius za jedilno sol

MEŠANICA HIMALAJSKE SOLI TOSKANA (shaker)
Nežen okus naravnih zelišč in začimb v kombinaciji s himalajsko soljo daje jedem poseben pečat. Nepogrešljiva je
v italijanski kuhinji, jedem daje tipični italijanski okus. Dodaja se mesnim in ribjim jedem, zelenjavi, solatam, pizzi,
testeninam. Idealna izbira za lahko predjed; paradižnik z mozzarello. NARAVNA MEŠANICA HIMALAJSKE SOLI
TOSKANA Sestavine: nejodirana himalajska kristalna sol, bazilika, rožmarin, origano, timijan, majaron, šetraj. 100
procentne naravne sestavine. Himalajska kristalna sol je pod stalnim nadzorom in izpolnjuje pogoje iz nemškega
Codex Alimentarius za jedilno sol!

NARAVNA MEŠANICA HIMALAJSKE SOLI Z PAPRIKO IN ČILIJEM (shaker)
Nežni okus naravnih zelišč in začimb v kombinaciji s himalajsko soljo daje jedem poseben pečat. Himalajska sol,
poper in čili dajo mesu, mesu na žaru, omakam, zelenjavnim in krompirjevim jedem ognjeno mehiško ostrino!
Idealno za vaš chili con carne in vroče začinjene golaže! NARAVNA MEŠANICA HIMALAJSKE SOLI Z PAPRIKO IN
ČILIJEM Sestavine: nejodirana himalajska kristalna sol (84 procentov), paprika, majaron, bazilika, čebula, ingver,
mešanica semen, gorčica, česen, čili, poper. 100 procentne naravne sestavine. Himalajska kristalna sol je pod
stalnim nadzorom in izpolnjuje pogoje iz nemškega Codex Alimentarius za jedilno sol!

BIO SOLNA NARAVNA GORSKA MEŠANICA (shaker)
Nežni okus naravnih zelišč in začimb v kombinaciji s himalajsko soljo daje jedem poseben pečat. Idealna je za
začinjanje solat, rib, mesa in zelenjavnih jedi. Lahko jo dodate tudi v juhe , omake, namaze, zeliščno maslo
itd..Sestavine: nejodirana himalajska kristalna sol (84 procentov), peteršilj, drobnjak, origano,čebula v prahu,
majaron, česen v prahu, kopriva,koper, koromač. 100 procentne naravne sestavine. Himalajska kristalna sol je
pod stalnim nadzorom in izpolnjuje pogoje iz nemškega Codex Alimentarius za jedilno sol!

NARAVNA MEŠANICA HIMALAJSKE SOLI Z AZIJSKIM OKUSOM (shaker)
Nežen okus naravnih zelišč in začimb v kombinaciji s himalajsko soljo dajo jedem poseben pečat. Nepogrešljiva
je v azijski kuhinji pri kuhi z vokom. Dodaja se mesnim jedem, ribam, rižu, omakam in zelenjavi. NARAVNA
MEŠANICA HIMALAJSKE SOLI Z AZIJSKIM OKUSOM Sestavine: nejodirana himalajska kristalna sol (84 procentov),
kurkuma, kumina, koriander, rumena gorčica, rdeča paprika, koromač, česen, poper, piment . 100 procentno
naravne sestavine. Himalajska kristalna sol je pod stalnim nadzorom in izpolnjuje pogoje iz nemškega Codex
Alimentarius

HIMALAJSKA KOPALNA SOL RELAX (lavanda)
Prijeten vonj kopalne soli pomirja, razvaja dušo in sprošča. Koža je po kopanju mehkejša in bolj glad‐
ka. Harmonično uravnotežena kombinacija mineralno bogate himalajske kristalne soli z naravnimi olji
sivke, gardenije in naravnim oljem iz mareličnih koščic.

HIMALAJSKA KOPALNA SOL REFRESH (rožmarin)
Solna kopel za okrepitev in poživitev telesa in duha. Koža je po kopanju mehkejša in bolj gladka. Har‐
monično uravnotežena kombinacija mineralno bogate himalajske kristalne soli z naravnimi olji rožma‐
rina, bora in naravnim oljem iz mareličnih koščic.

HIMALAJSKA KOPALNA SOL BE WELL (pomaranča, melisa)
Solna kopel za razvajanje telesa, duha in uma po napornem dnevu. Koža je po kopanju mehkejša in
bolj gladka. Harmonično uravnotežena kombinacija mineralno bogate himalajske kristalne soli z nara‐
vnimi olji pomaranče, melise in naravnim oljem iz mareličnih koščic.

HIMALAJSKA KOPALNA SOL VITAL (8 zelišč)
Solna kopel za revitalizacijo telesa, duha in uma po napornem dnevu ali po bolezni. Koža je po kopan‐
ju mehkejša in bolj gladka. Harmonično uravnotežena kombinacija mineralno bogate himalajske kris‐
talne soli z naravnimi olji evkaliptusa, mete, rožmarina, pomaranče, sivke, bora, timijana in naravnim
oljem iz mareličnih koščic.

4EVER RELAX BODY PEELING Sivka & Gardenia
Harmonično uravnotežena kombinacija mineralno bogate himalajske kristalne soli z naravnimi olji
sivke, gardenije in naravnim oljem iz mareličnih koščic okrepi, uravnava in spodbuja naravno regene‐
racijo kože. Prijeten vonj naravnih olj pomirja, razvaja in sprošča.
4ever Relax Body Peeling je idealen za razstrupljanje in čiščenje kože. Odmrle kožne celice in nečisto‐
če se z naravnim pilingom nežno odstranijo. Naravna olja, ki vlažijo in mehčajo kožo, se hitro vpijejo.
Koža je po pilingu prijetno gladka in mehka.
‐ brez konzervansov
‐ brez sintetičnih dišav / barvil
‐ 100 NARAVNO

4EVER REFRESH BODY PEELING Rožmarin & Bor
Harmonično uravnotežena kombinacija mineralno bogate himalajske kristalne soli z naravnimi olji
rožmarina, bora in naravnim oljem iz mareličnih koščic, podpira naravno obnavljanje kože. Prijeten
vonj naravnih olj okrepi in poživlja tako telo kot dušo.
‐ brez konzervansov
‐ brez sintetičnih dišav / barvil
‐ 100 NARAVNO

