
 

 

 

 

Pamani – cik pasaule ir skaista radīta! 

  

www.greenheavencosmetics.com 

dabīgā kosmētika

•100% dabīgas izcelsmes augu sastāvdaļas

•ēterisko eļļu aromāti

•Augsti koncentrēta, iedarbīga formula

•Videi un cilvēkam draudzīgs

•Nesatur kaitīgas ķimikālijas un naftas      

pārstrādes produktus

•bez ķīmiskiem konservantiem un krāsvielām

•Roku darbs

•Pašu vākti Latvijas ārstniecības augi

•Gatavots ar Mīlestību



 

   ATJAUNOJOŠS SEJAS KRĒMS 

   ZELTA PIENENE ar smiltsērkšķi 
 

Aktīvs, izcili mitrinošs krēms ar pieneņu, smiltsērkšķa un zīda pieskārienu. 
Bagātīgās sastāvdaļas dziedē, baro, izlīdzina ādu, mazina iekaisumu, akni, 
uzlabo tvirtumu un reģenerācijas procesus, mazina krunciņas, lutina ar 
nepieciešamajām minerālvielām un vitamīniem. Pēc krēma lietošanas ātri 
sajūtama sastāvdaļu dziedinošā iedarbība – tās sniedz ādai veselīgāku izskatu, 
samtainumu un veldzējošu komforta sajūtu. 
Pieneņu ziedu un lapu izvilkums, kumelītes ēteriskā eļļa iedarbojas dziedinoši - 
nomierina, uzlabo ādas šūnu darbību, nostiprina kapilārus, mazina iekaisumu un 
akni. Zīda proteīni uzlabo ādas elastību, intensīvi mitrina un atjauno mitruma 
līdzsvaru ādā, izlīdzina sīkās krunciņas. Palmitoleīnskābe ( Omega-7 
monotaukskābe), kura ir smiltsērkšķu eļļas sastāvā, ir cilvēka audu un ādas 
komponents, tā palīdz dziedēt apdegumus un brūces, veicina ādas barošanu un 
atjaunošanos. Naktssveces eļļa atjauno un piešķir mirdzumu sausai, nespodrai, 
novecot sākušai ādai, labvēlīgi ietekmē un uzlabo ādas bioķīmiskos procesus. 
Melnā ķimene-nigella ir brīnumaini iedarbīgs augs, tās sēklu eļļa satur unikālu 
bioloģiski aktīvu vielu kompleksu - aminoskābes, aktīvos fermentus, 
ogļūdeņražus, olbaltumvielas, A, B, P un E vitamīnus, sēru, fosforu, dzelzi, cinku, 
varu, kalciju. Efektīva pret dažādiem ādas iekaisumiem, ar antibakteriālu 
iedarbību, atjauno iekaisušos ādas iecirkņus. Burkānu eļļa ir dabīgā beta 
karotīna avots, tā aizsargā, attīra, baro un atjauno ādu. Alvejas želeja mīkstina, 
mitrina, nomierina un atsvaidzina, mazina apsārtumu. Smiltsērkšķu sēkliņu eļļa 
aktivizē reģenerācijas procesus, mazina krunciņu veidošanos, uzlabo ādas toni, 
izlīdzina un sniedz tai lielāku elastību. Lietošana: No rīta un vakarā uzklāt nelielu 
daudzumu krēma uz tīras sejas un dekoltē ādas.  
Sastāvs: Alvejas želeja, pieneņu ziedu izvilkums vīnogu kauliņu eļļā, pieneņu lapu izvilkums olīveļļā, burkānu sēkliņu 
eļļa, naktsveces eļļa, melnās ķimenes eļļa, kviešu asnu eļļa, smiltsērkšķu sēkliņu eļļa, augu glicerīns, E vitamīns no 
kviešu asniem, sodium stearoyl lactyate, lazdas ekstrakts, laima ekstrakts, acidophilus, glyceryl stearate cetyl alcohol, 
phenoxyethanol, ethyhexlglycerin, rozes, burkānsēklu, kumelītes, ilang, rozmarīna, tējas koka, pačūlijas ēteriskā eļļa. 
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ZELTA PIENENE  
ATJAUNOJOŠA EĻĻA ĀDAS KOPŠANAI 

 

Aktīvs un bagātīgs eļļu salikums ar pieneņu, smiltsērkšķa un naktssveces 
vērtīgajām vielām sniedz ādai veselīgāku izskatu, dziedē, baro, izlīdzina ādu, 
mazina iekaisumu, akni. Eļļām piemīt  brīnišķīgas īpašības – bagātas ar 
antioksidantiem, aktivizē un paaugstina ādas reģenerācijas spējas. Ideāli 
nodrošina ādu ar nepieciešamajām barības vielām, mitrina, atjauno ādas 
elastību un izlīdzina krunciņas, uzlabo ādas krāsu un tās šūnu darbību. Lielisks 
un iedarbīgs līdzeklis arī dekoltē zonai un krūšu ādas skaistumkopšanai. Viegli 
iesūcas ādā, neatstājot taukainu spīdumu. Āda iegūst samtainu mirdzumu un 
relaksējošu komforta sajūtu. 
Pieneņu ziedu un lapu izvilkums, kumelītes, pačulijas, ilanga, rozmarīna, tējas 
koka un burkānsēklu ēteriskās eļļa iedarbojas dziedinoši - nomierina, uzlabo 
ādas šūnu darbību, nostiprina kapilārus, mazina iekaisumu un akni. Smiltsērkšķu 
sēkliņu eļļa aktivizē reģenerācijas procesus, mazina krunciņu veidošanos, uzlabo 
ādas toni, izlīdzina un sniedz tai lielāku elastību. Palmitoleīnskābe ( Omega-7 
monotaukskābe), kura ir smiltsērkšķu eļļas sastāvā, ir cilvēka audu un ādas 
komponents, tā palīdz dziedēt apdegumus un brūces, veicina ādas barošanu un 
atjaunošanos. Naktssveces eļļa atjauno un piešķir mirdzumu sausai, nespodrai, 
novecot sākušai ādai, labvēlīgi ietekmē un uzlabo ādas bioķīmiskos procesus. 
Melnā ķimene-nigella ir brīnumaini iedarbīgs augs, tās sēklu eļļa satur unikālu 
bioloģiski aktīvu vielu kompleksu - aminoskābes, aktīvos fermentus, 
ogļūdeņražus, olbaltumvielas, A, B, P un E vitamīnus, sēru, fosforu, dzelzi, cinku, 
varu, kalciju. Efektīva pret dažādiem ādas iekaisumiem, ar antibakteriālu 
iedarbību, atjauno iekaisušos ādas iecirkņus. Burkānu eļļa ir dabīgā beta 
karotīna avots, tā aizsargā, attīra, baro un atjauno ādu. Lietošana: No rīta un 
vakarā uzklāt nelielu daudzumu krēma uz tīras sejas un dekoltē ādas.  
Sastāvs: Pieneņu ziedu izvilkums vīnogu kauliņu eļļā, pieneņu lapu izvilkums olīveļļā, burkānu sēkliņu eļļa, naktsveces 
eļļa, melnās ķimenes eļļa, kviešu asnu eļļa, jpjobas eļļa, smiltsērkšķu sēkliņu eļļa, E vitamīns no kviešu asniem, rozes, 
burkānsēklu, kumelītes, ilang, rozmarīna, tējas koka, pačūlijas ēteriskā eļļa. 
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SERUMS-EĻĻA SAUSAI SEJAS ĀDAI 
ar liftinga efektu 

 

Aromātiskais un bagātīgais eļļu salikums atjaunos un iepriecinās sausu, 
nogurušu sejas ādu. Eļļām piemīt  brīnišķīgas īpašības – bagātas ar 
antioksidantiem, aktivizē un paaugstina ādas reģenerācijas spējas, normalizē 
ādas tauku dziedzeru darbību un mazina iekaisumu. Ideāli nodrošina ādu ar 
nepieciešamajām barības vielām, mitrina, atjauno ādas elastību un izlīdzina 
krunciņas, uzlabo ādas šūnu darbību un sejas krāsu. Lielisks un iedarbīgs 
līdzeklis arī dekoltē zonai un krūšu ādas skaistumkopšanai. Viegli iesūcas ādā, 
neatstājot taukainu spīdumu. Āda iegūst samtainu mirdzumu un relaksējošu 
komforta sajūtu. 
Naktssveces eļļa atjauno un piešķir mirdzumu sausai, nespodrai, novecot 
sākušai ādai, labvēlīgi ietekmē un uzlabo ādas bioķīmiskos procesus. 
Palmitoleīnskābe (jeb Omega-7 monotaukskābe), kura ir smiltsērkšķu eļļas 
sastāvā, ir cilvēka audu, tais skaitā ādas, komponents, tā palīdz dziedēt 
apdegumus un brūces, veicina ādas barošanu un atjaunošanos. Melnā ķimene-
nigella ir brīnumaini iedarbīgs augs, tās sēklu eļļa satur unikālu bioloģiski aktīvu 
vielu kompleksu - aminoskābes, aktīvos fermentus, ogļūdeņražus, 
olbaltumvielas, A, B, P un E vitamīnus, sēru, fosforu, dzelzi, cinku, varu, kalciju. 
Efektīva pret dažādiem ādas iekaisumiem, ar antibakteriālu iedarbību, atjauno 
iekaisušos ādas iecirkņus. Plūmju kauliņu eļļa ir kā deserts ādai, jo satur daudz E 
vitamīna un nepiesātinātās taukskābes- linolskābi un oleīnskābi, kas nodrošina 
veselīgu šūnu atjaunošanos. 
Lietošana: Uz tīras un slapjas ādas uzklāt dažus pilienus eļļas un maigi iemasēt 
ādā no rīta un vakarā. 
SASTĀVDAĻAS: naktssveces, sezama sēkliņu, mežrozītes, saldo mandeļu, melnās ķimenes - 
nigellas, persiku, plūmju kauliņu, jojobas, argāna, smiltsērkšķa sēkliņu eļļas, dabīgais E 
vitamīns no kviešu asniem, pačūlijas, ilang-ilanga, sandalkoka, mirres, vīraka, rožkoka, 
burkānu sēkliņu ēteriskās eļļas. 

 



 

 

     Sejas krēms JASMĪNS & ZĪDS 

Karaliski bagātīgs mitrinošs un barojošs krēms ar atsvaidzinošu jasmīnziedu un 
zīda pieskārienu. Uzlabo ādas reģenerācijas procesus, elastību, mazina 
krunciņas un lutina ar nepieciešamajām minerālvielām un vitamīniem. Pēc 
krēma lietošanas ātri sajūtama sastāvdaļu dziedinošā iedarbība – tās sniedz 
ādai veselīgāku izskatu, burvīgu aromātu, samtainumu un veldzējošu komforta 
sajūtu.  
Jasmīna absolūta un kumelītes ēteriskā eļļa caur ādu spēcīgi iedarbojas uz visu 
organismu kopumā, nomierina, uzlabo ādas šūnu darbību, nostiprina kapilārus, 
mazina iekaisumu. Zīda proteīni uzlabo ādas elastību, intensīvi mitrina un 
atjauno mitruma līdzsvaru ādā, izlīdzina sīkās krunciņas. Naktssveces eļļa 
atjauno un piešķir mirdzumu sausai, nespodrai, novecot sākušai ādai, labvēlīgi 
ietekmē un uzlabo ādas bioķīmiskos procesus. Nigellas-melnās ķimenes sēklu 
eļļa satur unikālu bioloģiski aktīvu vielu kompleksu - aminoskābes, aktīvos 
fermentus, ogļūdeņražus, olbaltumvielas, A, B, P un E vitamīnus, sēru, fosforu, 
dzelzi, cinku, varu, kalciju. Efektīva pret dažādiem ādas iekaisumiem, ar 
antibakteriālu iedarbību, atjauno iekaisušos ādas iecirkņus. Alvejas želeja 
mīkstina, mitrina, nomierina un atsvaidzina, mazina apsārtumu. Gurķenes eļļa 
iekļūst dziļi ādas slāņos, atjaunojot zudušo mitruma līmeni, neitralizē brīvos 
radikāļus, dziedē iekaisumus, aktivizē ādas šūnu darbību un uzlabo zemādas 
asinsriti. Gurķu ekstrakts satur polisaharīdus, polifenolus, tam piemīt 
mitrinošas, nomierinošas un reģenerējošas īpašības. 
Lietošana: Uzklāt nelielu daudzumu krēma uz tīras sejas un kakla ādas. Var lietot 
no rīta un vakarā. 
Sastāvs: Alvejas želeja, ūdens, naktsveces eļļa, melnās ķimenes eļļa, kviešu asnu eļļa, gurķenes sēkliņu eļļa, augu 
glicerīns, E vitamīns no kviešu asniem, sodium stearoyl lactyate, lazdas ekstrakts, laima ekstrakts, acidophilus, 
glyceryl stearate cetyl alcohol, phenoxyethanol, ethyhexlglycerin, gurķu ekstrakts, jasmīna, rožkoka, kumelītes un 
ilang ēteriskā eļļa. 
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SEJAS KRĒMS ANTI-AGE 
PLŪME & MEŽROZĪTE  

 

Aktīvās sastāvdaļas izteikti mitrina, dziedē un atjauno ādu. Šim krunciņas 
mazinošam krēms ir maigs marcipāna aromāts, ko piešķir plūmju kauliņu eļļa. 
Uzlabo ādas reģenerācijas procesus, elastību un lutina ar nepieciešamajām 
minerālvielām un vitamīniem. Pēc krēma lietošanas ātri sajūtama sastāvdaļu 
dziedinošā iedarbība – tās sniedz ādai veselīgāku izskatu, burvīgu samtainumu un 
veldzējošu komforta sajūtu.  
Mežrozītes sēkliņu eļļa novērš iekaisumu, mazina grumbiņas,satur A vitamīnu, 
GLA, linolēnskābi, palmitīnskābi un daudz oleīnskābes (tā palīdz atjaunot bojātu 
ādu un mitrina to līdzīgi kā ūdens). Plūmju kauliņu eļļa ir kā deserts ādai, jo satur 
daudz E vitamīna un nepiesātinātās taukskābes- linolskābi un oleīnskābi, kas 
nodrošina veselīgu šūnu atjaunošanos, padara to maigu un zīdainu. Īpaši ieteicama 
jūtīgai, sausai, nobriedušai ādai, kurai nepieciešama papildus barošana, 
mīkstināšana un mitrināšana.  Zīda proteīni uzlabo ādas elastību, intensīvi mitrina 
un atjauno mitruma līdzsvaru ādā, izlīdzina sīkās krunciņas. Naktssveces eļļa 
atjauno un piešķir mirdzumu sausai, nespodrai, novecot sākušai ādai, labvēlīgi 
ietekmē un uzlabo ādas bioķīmiskos procesus. Melnā ķimene-nigella ir brīnumaini 
iedarbīgs augs, tās sēklu eļļa satur unikālu bioloģiski aktīvu vielu kompleksu - 
aminoskābes, aktīvos fermentus, ogļūdeņražus, olbaltumvielas, A, B, P un E 
vitamīnus, sēru, fosforu, dzelzi, cinku, varu, kalciju. Efektīva pret dažādiem ādas 
iekaisumiem, ar antibakteriālu iedarbību, atjauno iekaisušos ādas iecirkņus. 
Burkānu eļļa ir dabīgā beta karotīna avots, tā aizsargā, attīra, baro un atjauno ādu. 
Alvejas želeja mīkstina, mitrina, nomierina un atsvaidzina, mazina apsārtumu.  
Lietošana: Uzklāt nelielu daudzumu krēma uz tīras sejas un kakla ādas. Var lietot 
no rīta un vakarā. 
Sastāvs: Alvejas želeja, ūdens, plūmju kauliņu eļļa, mežrozītes sēkliņu eļļa, naktsveces eļļa, melnās ķimenes eļļa, 

kviešu asnu eļļa, burkānu sēkliņu eļļa,  augu glicerīns, E vitamīns no kviešu asniem, sodium stearoyl lactyate, lazdas 

ekstrakts, laima ekstrakts, acidophilus, glyceryl stearate cetyl alcohol, phenoxyethanol, ethyhexlglycerin, sarkanā 

āboliņa ekstrakts, pačūlijas, rožkoka un ilang ēteriskā eļļa. 
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Sejas krēms ZĪDS & LIEPZIEDI 

 

Bagātīgs mitrinošs un barojošs krēms ar maigu liepziedu un zīda pieskārienu. 
Uzlabo ādas reģenerācijas procesus, elastību, mazina krunciņas un lutina ar 
nepieciešamajām minerālvielām un vitamīniem. Pēc krēma lietošanas ātri 
sajūtama sastāvdaļu dziedinošā iedarbība – tās sniedz ādai veselīgāku izskatu, 
burvīgu samtainumu un veldzējošu komforta sajūtu.  
Liepziedu ekstrakts un kumelītes ēteriskā eļļa caur ādu spēcīgi iedarbojas uz 
visu organismu kopumā, nomierina, uzlabo ādas šūnu darbību, nostiprina 
kapilārus, mazina iekaisumu. Zīda proteīni uzlabo ādas elastību, intensīvi mitrina 
un atjauno mitruma līdzsvaru ādā, izlīdzina sīkās krunciņas. Naktssveces eļļa 
atjauno un piešķir mirdzumu sausai, nespodrai, novecot sākušai ādai, labvēlīgi 
ietekmē un uzlabo ādas bioķīmiskos procesus. Melnā ķimene-nigella ir 
brīnumaini iedarbīgs augs, tās sēklu eļļa satur unikālu bioloģiski aktīvu vielu 
kompleksu - aminoskābes, aktīvos fermentus, ogļūdeņražus, olbaltumvielas, A, 
B, P un E vitamīnus, sēru, fosforu, dzelzi, cinku, varu, kalciju. Efektīva pret 
dažādiem ādas iekaisumiem, ar antibakteriālu iedarbību, atjauno iekaisušos 
ādas iecirkņus. Burkānu eļļa ir dabīgā beta karotīna avots, tā aizsargā, attīra, 
baro un atjauno ādu. Alvejas želeja mīkstina, mitrina, nomierina un atsvaidzina, 
mazina apsārtumu. Upeņu sēkliņu eļļa novērš krunciņu veidošanos, uzlabo ādas 
toni, izlīdzina un sniedz tai lielāku elastību.  
Lietošana: Uzklāt nelielu daudzumu krēma uz tīras sejas un kakla ādas. Var lietot 

no rīta un vakarā. 
Sastāvs: Alvejas želeja, ūdens, burkānu sēkliņu eļļa, naktsveces eļļa, melnās ķimenes eļļa, , kviešu asnu eļļa, upeņu 

sēkliņu eļļa, augu glicerīns, E vitamīns no kviešu asniem, sodium stearoyl lactyate, lazdas ekstrakts, laima ekstrakts, 

acidophilus, glyceryl stearate cetyl alcohol, phenoxyethanol, ethyhexlglycerin, rozes, rožkoka, kumelītes un ilang 

ēteriskā eļļa. 
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VĪRIEŠU SEJAS KRĒMS-GĒLS PĒC SKŪŠANĀS 
SANDALKOKS & LAIMS 

 
 

Aktīvās sastāvdaļas mitrina, atsvaidzina un nomierina ādu. Krēmam ir rūgteni 
svaigs aromāts. Uzlabo ādas reģenerācijas procesus, aizsargā un mazina 
iekaisumu procesus. Pēc krēma lietošanas āda izskatās veselīgāka, sakopta un 
saņem veldzējošu komforta sajūtu.  
Sandalkoka ēteriskajai eļļai piemīt antiseptiskas, baktericīdas, pret sēnīšu, 
nomierinošas un ādu tonizējošas īpašības. Laima ēteriskajai eļļai piemīt ādu 
atsvaidzinoša un uzmundrinošs iedarbība. Kumelītes un rožkoka ēteriskās eļļas 
nomierina, mazina sāpes un palīdz, ja asinsvadiņi ir tuvu sejas ādai. Alvejas 
želeja mīkstina, mitrina, nomierina un atsvaidzina, mazina apsārtumu. 
Mežrozītes sēkliņu eļļa novērš iekaisumu, palīdz atjaunot bojātu ādu un mitrina 
to līdzīgi kā ūdens. Naktssveces eļļa atjauno un uzlabo ādas bioķīmiskos 
procesus. Melnā ķimene-nigella ir brīnumaini iedarbīgs augs, tās sēklu eļļa satur 
unikālu bioloģiski aktīvu vielu kompleksu - aminoskābes, aktīvos fermentus, 
ogļūdeņražus, olbaltumvielas, A, B, P un E vitamīnus, sēru, fosforu, dzelzi, cinku, 
varu, kalciju. Efektīva pret dažādiem ādas iekaisumiem, ar antibakteriālu 
iedarbību, atjauno iekaisušās ādas vietas. 

Lietošana: Uzklāt nelielu daudzumu krēma uz tīras sejas un kakla ādas. Var lietot 
no rīta un vakarā. Ideāls līdzeklis pēc skūšanās. 
Sastāvs: Alvejas želeja, ūdens, mežrozītes sēkliņu eļļa, naktssveces eļļa, melnās ķimenes eļļa, augu glicerīns, 

E vitamīns no kviešu asniem, sodium stearoyl lactyate, lazdas ekstrakts, laima ekstrakts, acidophilus, 

glyceryl stearate cetyl alcohol, phenoxyethanol, ethyhexlglycerin, sarkanā āboliņa ekstrakts, sandalkoka, 

laima, rožkoka un zilās kumelītes ēteriskā eļļa. 

Green Heaven SIA,     t: 28344734,  greenheaven@inbox.lv 
 

   



 

 

Acu želeja 

ALVEJA & GURĶIS 

Maiga un mitrinoša acu želeja ar nepieciešamajām minerālvielām un 
vitamīniem sniegs veldzējošu komforta sajūtu un svaigumu. Mazina 
uztūkumu, tumšos lokus zem acīm, izlīdzina mazās krunciņas un 
padara ādu gludāku. Želejai piemīt svaigs un neuzkrītošs aromāts. 

Alvejas želeja mīkstina, mitrina, nomierina un atsvaidzina, veicina šūnu 
un audu atjaunošanos, uzlabo ādas saistaudu, sintēzi, mazina 
apsārtumu. Naktssveces eļļa atjauno un piešķir mirdzumu sausai, 
nespodrai, novecot sākušai ādai, labvēlīgi ietekmē un uzlabo ādas 
bioķīmiskos procesus. Gurķenes eļļa ir visu bāzes eļļu karaliene satur A, 
B1, B2, B6, D un E vitamīnus, GLA UN Omega 6 taukskābes. Neitralizē 
brīvos radikāļus, dziedē iekaisumus, reģenerē ādu, aktivizē ādas šūnu 
darbību uzlabo zemādas asinsriti. Tā iekļūst dziļi ādas slāņos, atjaunojot 
zudušo mitruma līmeni. Gurķu ekstrakts satur polisaharīdus, 
polifenolus, vitamīnus un minerālvielas, tam piemīt mīkstinošas, 
mitrinošas, nomierinošas, atsvaidzinošas, reģenerējošas un savelkošas 
īpašības. 
Lietošana: Uzklāt pavisam nelielu daudzumu (rīsa graudiņa lielumā) 

želejas uz tīras ādas apkārt acīm un maigi iemasēt virzienā no acu ārējā 

kaktiņa uz degunu. 
Sastāvs: Alvejas želeja, gurķenes eļļa, naktsveces eļļa, dabīgais E vitamīns no kviešu asniem, 

guķu ekstrakts un kumelītes ēteriskā eļļa. 

Green Heaven SIA,     t: 28344734,  greenheaven@inbox.lv 

 



 

Aromātiskā eļļa 
KARALISKAIS JASMĪNS   

Izsmalcināta luksus ādas kopšana ar liegu un gaisīgu jasmīna ziedu 
pieskārienu. Īpaši izmeklētais sēkliņu, riekstu un ziedlapiņu eļļu maisījums 
lieliski iesūcas ādā, atveseļo to, perfekti mīkstina, mitrina, sniedz 
nepieciešamās barības vielas un komforta sajūtu. Pēc eļļas lietošanas 
uzlabojas garastāvoklis, āda kļūst samtaini maiga, aromātiska un pateicībā 
starojoša.  
Jasmīns ir romantikas un mīlestības simbols. To dēvē arī par karalisko ziedu ar 
viegluma, labklājības un laba garastāvokļa aromātu, kas  stimulē vieglu eiforiju 
un vairo optimismu. Tā aromāta iedarbība harmonizē gan sieviešu, gan vīriešu 
hormonālo sistēmu, mazina depresiju un vienaldzību, nomierina neradot 
miegainību, palīdz atgūt emocionālo līdzsvaru, atraisa fantāziju, ideju lidojumu, 
domās ienes skaidrību, pārliecību un atjauno enerģiju. Jasmīna absolūts ir īsts 
„aromātu dārgakmens”, lai iegūtu 10 pilienus eļļas nepieciešami aptuveni 7 kg 
jasmīna ziedlapiņu, kuras ievāc naktī, kad tās sāk intensīvi izdalīt aromātu. 
Jasmīna ēteriskajai eļļai piemīt pretvīrusu aktivitāte, pretiekaisuma un 
antiseptiskas īpašības, tā dziedē, mazina sāpes, paaugstina jutekliskumu, 
normalizē taukainas vai sausas ādas stāvokli un palielina elastību. Afrodiziaks. 
Naktssveces, makadāmijas, kamēlijas, alvejas, sezama un greipfrūta sēklu eļļas 
spēj dziļi iekļūt ādas slāņos, fantastiski kopj, jo ir bagātas ar vitamīniem, 
mikroelementiem, aminoskābēm un iedarbojas uz ādu kā spēcīgs dabisks 
antioksidants, palielina tvirtumu, uzlabo krāsu, palēnina ādas šūnu novecošanās 
procesus, stimulē to reģenerāciju. Lietošana: Uzklāt ar vieglām masējošām 
kustībām nelielu daudzumu eļļas uz tīras, mitras ādas (ieteicams uz slapjas - 
pirms nosusināšanas ar dvieli) vai izmantot kā masāžas eļļu. 
Sastāvs: Naktssveces, makadāmijas, kamēlijas, alvejas, sezama un greipfrūta sēklu eļļas, 
jasmīna ēteriskā eļļa, greipfrūta sēklu ekstrakts, ‘dabīgais E vitamīns no kviešu asniem. 
Green Heaven SIA,     t: 28344734,  greenheaven@inbox.lv 
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Mango un Shea sviesta 
EŅĢEĻZIEPES 

ar lavandu un saldo apelsīnu 
 
Maigas, aromātiskas un saudzīgas ziepītes - karaliski bagātinātas ar 
dažādu augļu kauliņu, riekstu kodoliņu, sēkliņu sviestiem un eļļām. 
Lieliska aizsargājoša, mitrinoša un barojoša iedarbība. 
Skaisto zeltaino krāsu dod burkānu eļļa, kas ir arī dabīgā beta karotīna 
avots, tā ir efektīva plaisājošas ādas ārstēšanā. Mango kauliņu 
sviestam piemīt lieliskas mitrinošas, šūnu atjaunojošas un tonizējošas 
īpašības. Melnās ķimenes eļļa satur unikālu bioloģiski aktīvu vielu 
kompleksu, efektīva pret dažādiem ādas iekaisumiem, ar antibakteriālu 
iedarbību, atjauno iekaisušos ādas iecirkņus. Shea sviests kopj un 
mīkstina sausu ādu.  
Lavandas ēteriskā eļļa nomierina, uzlabo ādas mikrocirkulāciju, mazina 
apsārtumu. Saldā apelsīna ēteriskajai eļļai piemīt atjaunojošas un ādas 
šūnu reģenerējošas īpašības, tā mīkstina ādu un uzlabo tās krāsu. 
Ziepītes ar sirsnīgu gādību rūpīgi gatavotas - tās savu lielisko izskatu un 
stingru formu saglabās visas lietošanas laikā. Veido pavisam nelielas 
maigas putas tomēr rūpīgi attīra ādu. 
Sastāvs: Organiskā ziepju bāze ar alvejas ekstraktu, mango kauliņu, shea un kokosa sviesti, 
mandeļu, burkānu, melnās ķimenes un rīcinauga eļļas, lavandas un saldā apelsīna ēteriskās 
eļļas. 
Green Heaven SIA,     t: 28344734,  greenheaven@inbox.lv 

 

 



 

 

 

Acu želeja 

ALVEJA & BURKĀNS 

Maiga un mitrinoša acu želeja ar nepieciešamajām minerālvielām un 
vitamīniem sniegs veldzējošu komforta sajūtu un svaigu aromātu. 
Mazina uztūkumu, tumšos lokus zem acīm, izlīdzina mazās krunciņas 
un padara ādu gludāku.  
Alvejas želeja mīkstina, mitrina, nomierina un atsvaidzina, veicina šūnu 
un audu atjaunošanos, uzlabo ādas saistaudu, sintēzi, mazina 
apsārtumu. Burkānu eļļa ir dabīgā beta karotīna avots, tā aizsargā, 
attīra, baro un atjauno ādu. Naktssveces eļļa atjauno un piešķir 
mirdzumu sausai, nespodrai, novecot sākušai ādai, labvēlīgi ietekmē un 
uzlabo ādas bioķīmiskos procesus. Krēmam piemīt savdabīgs rūgteni 
svaigs un nomierinošs aromāts. Dilles un ķimenes ēteriskajām eļļām 
piemīt antiseptiska iedarbība, lielisks antioksidants, mazina ādas 
pietūkumu. Kumelītes ēteriskā eļļa nomierina, sniedz acīm atpūtu, 
dziedinošu efektu un gaišāku skatu uz dzīvi . 
Lietošana: Uzklāt pavisam nelielu daudzumu (rīsa graudiņa lielumā) 

želejas uz tīras ādas apkārt acīm un maigi iemasēt virzienā no acu ārējā 

kaktiņa uz degunu. 
Sastāvs: Alvejas želeja, naktsveces eļļa, burkānu eļļa, dabīgais E vitamīns no kviešu asniem, 

dilles, ķimenes un kumelītes ēteriskā eļļa. 

Green Heaven SIA,     t: 28344734,  greenheaven@inbox.lv 
 

 



 

 

Sejas krēms ROZE 

Karaliski bagātīgs mitrinošs un viegli barojošs krēms ar maigu rožu ziedlapiņu 
pieskārienu. Uzlabo ādas reģenerācijas procesus, elastību, mazina krunciņas 
un lutina ar nepieciešamajām minerālvielām un vitamīniem. Pēc krēma 
lietošanas ātri sajūtama sastāvdaļu dziedinošā iedarbība – tās sniedz ādai 
veselīgāku izskatu, burvīgu samtainumu un veldzējošu komforta sajūtu.  
Rožu ziedlapiņu un kumelītes ēteriskā eļļa caur ādu spēcīgi iedarbojas uz visu 
organismu kopumā, nomierina, uzlabo ādas šūnu darbību, nostiprina kapilārus, 
mazina iekaisumu. Naktssveces eļļa atjauno un piešķir mirdzumu sausai, 
nespodrai, novecot sākušai ādai, labvēlīgi ietekmē un uzlabo ādas bioķīmiskos 
procesus. Melnā ķimene-nigella ir brīnumaini iedarbīgs augs, tās sēklu eļļa satur 
unikālu bioloģiski aktīvu vielu kompleksu - aminoskābes, aktīvos fermentus, 
ogļūdeņražus, olbaltumvielas, A, B, P un E vitamīnus, sēru, fosforu, dzelzi, cinku, 
varu, kalciju. Efektīva pret dažādiem ādas iekaisumiem, ar antibakteriālu 
iedarbību, atjauno iekaisušos ādas iecirkņus. Rožkoka ēteriskā eļļa nomierina un 
palīdz, ja asinsvadiņi ir tuvu sejas ādai. Palmrozes ēteriskā eļļa regulē ādas tauku 
dziedzeru darbību. Burkānu eļļa ir dabīgā beta karotīna avots, tā aizsargā, attīra, 
baro un atjauno ādu. Alvejas želeja mīkstina, mitrina, nomierina un atsvaidzina, 
mazina apsārtumu. Upeņu sēkliņu eļļa novērš krunciņu veidošanos, uzlabo ādas 
toni, izlīdzina un sniedz tai lielāku elastību.  
Lietošana: Uzklāt nelielu daudzumu krēma uz tīras sejas un kakla ādas. Var lietot 

no rīta un vakarā. 
Sastāvs: Alvejas želeja, ūdens, burkānu sēkliņu eļļa, naktsveces eļļa, melnās ķimenes eļļa, aprikozes kauliņu eļļa, 

kokosrieksta eļļa, kviešu asnu eļļa, upeņu sēkliņu eļļa, augu glicerīns, E vitamīns no kviešu asniem, sodium stearoyl 

lactyate, lazdas ekstrakts, laima ekstrakts, acidophilus, glyceryl stearate cetyl alcohol, phenoxyethanol, 

ethyhexlglycerin, rozes, rožkoka, kumelītes un palmrozes ēteriskā eļļa. 

Green Heaven SIA,     t: 28344734,  greenheaven@inbox.lv 
 
 

 



 

 

 

Nakts sejas krēms 

ARHANGELIKA & BURKĀNS 

Lielisks barojošs un mitrinošs krēms ar ādas izlīdzinošu un pretiekaisuma 
efektu. Mazina krunciņas, padara ādu gludāku, samtaināku un sniedz 
veldzējošu komforta sajūtu. Eļļu maisījums ar augu želeju ideāli baro un satur 
nepieciešamās minerālvielas un vitamīnus. Ar savdabīgu rūgtenu aromātu un 
aktīvu iedarbību. 
Leģendām apvītā auga arhangelicas (dižzirdzenes) ēteriskā eļļa uzlabo ādas 
šūnu reģenerācijas procesus, tonizē, mazina iekaisumu. Burkānu eļļa ir dabīgā 
beta karotīna avots, tā aizsargā, attīra, baro un atjauno ādu. Alvejas želeja 
mīkstina, mitrina, nomierina un atsvaidzina, veicina šūnu un audu atjaunošanos, 
uzlabo ādas saistaudu, sintēzi, mazina apsārtumu. Naktssveces eļļa atjauno un 
piešķir mirdzumu sausai, nespodrai, novecot sākušai ādai, labvēlīgi ietekmē un 
uzlabo ādas bioķīmiskos procesus. Upeņu sēkliņu eļļa novērš krunciņu 
veidošanos un izlīdzina jau esošās, uzlabo ādas toni un sniedz ādai lielāku 
elastību. Melnās ķimenes eļļa satur unikālu bioloģiski aktīvu vielu kompleksu - 
aminoskābes, aktīvos fermentus, ogļūdeņražus, olbaltumvielas, A, B, P un E 
vitamīnus, sēru, fosforu, dzelzi, cinku, varu, kalciju. Efektīva pret dažādiem ādas 
iekaisumiem, ar antibakteriālu iedarbību, atjauno iekaisušos ādas iecirkņus. 
Krēmam piemīt savdabīgs rūgteni silts un nomierinošs aromāts. Ķimenes 
ēteriskai eļļai piemīt antiseptiska iedarbība, tā ir lielisks antioksidants, mazina 
ādas pietūkumu. 
Lietošana: Uzklāt vakarā nelielu daudzumu krēma uz tīras sejas un kakla ādas. 
Var lietot arī dienas laikā, ja nav paredzēta saskare ar sauli. 
Sastāvs: Alvejas želeja, ūdens, burkānu sēkliņu eļļa, naktsveces eļļa, melnās ķimenes eļļa, aprikozes kauliņu eļļa, 

kokosrieksta eļļa, kviešu asnu eļļa, upeņu sēkliņu eļļa, augu glicerīns, E vitamīns, sodium stearoyl lactyate, lazdas 

ekstrakts, laima ekstrakts, acidophilus, glyceryl stearate cetyl alcohol, phenoxyethanol, ethyhexlglycerin, 

arhangelikas, mirres, lavandas un ķimeņu ēteriskā eļļa. 

Green Heaven SIA,     t: 28344734,  greenheaven@inbox.lv 

 



 

 

ROŽU SVIESTS 

Rozes zieds kopš senseniem laikiem ir bijis skaistuma, mīlestības un jaunības 
simbols. Ziedu brīnišķīgais aromāts un izskats iepriecina acis un veldzē sirdi. 
Rožu ziedlapiņu ēteriskā eļļa caur ādu spēcīgi iedarbojas uz visu organismu 
kopumā, nomierina, atjauno ādas šūnas, kopj sausu un jutīgu ādu, mazina 
iekaisumu un uzlabo omu. Bagātajam dažādu sviestu un eļļu maisījumam 
piemīt lieliskas īpašības - paaugstina ādas reģenerācijas spējas, mitrina, baro, 
aizsargā, palielina elastību un uzlabo ādas krāsu. Rožkoka ēteriskā eļļa 
nomierina un palīdz, ja asinsvadiņi ir tuvu pie sejas ādas. Palmrozes ēteriskā eļļa 
regulē ādas tauku dziedzeru darbību, veicina šūnaudu atjaunošanos, mazina 
iekaisumu. Lavandas ēteriskā eļļa nomierina, uzlabo ādas mikrocirkulāciju, 
mazina apsārtumu un lobīšanos. Naktssveces eļļa atjauno un piešķir mirdzumu 
sausai, nespodrai, novecot sākušai ādai, labvēlīgi ietekmē un uzlabo ādas 
bioķīmiskos procesus. Burkānu eļļa ir dabīgā beta karotīna avots, efektīva 
plaisājošas ādas ārstēšanā, aizsargā, attīra, baro un atjauno ādu. Mango kauliņu 
sviestam piemīt lieliskas mitrinošas, šūnu atjaunojošas un tonizējošas īpašības, 
tas aizsargā un rūpējas par ādu pēc aukstuma, vēja vai saules negatīvās 
ietekmes. Makadāmijas riekstu eļļa palielina ādas šūnu aizsardzības spējas, 
mīkstina, mitrina, baro un viegli uzsūcas ādā. Tā ir bagāta ar oleīnskābi 
(iedarbīgs antioksidants) un palmitoleīnskābi (Omega-7). Shea sviests kopj un 
mīkstina sausu ādu, mazina alerģiskas reakcijas, dziedē iekaisušu, plaisājošu ādu, 
aizsargā to aukstā laikā, mitrina un palutina ādu ar dabīgiem A, E un F 
vitamīniem. 
Sastāvs: Shea un mango sviests, naktssveces un burkānu sēkliņu, makadāmijas riekstu saldo 
mandeļu riekstu eļļa, rozes, Palmrozes, lavandas un rožkoka ēteriskās eļļas. 
Green Heaven SIA,     t: 28344734,  greenheaven@inbox.lv 

 

 



 

 

Sāls skrubis ar shea sviestu 

TĒJAS KOKS 
100% dabīgs - uzmundrinošs, imunitāti stimulējošs un antiseptisks ķermeņa 
kopšanas līdzeklis, attīra ādas virsējo slāni un stimulē šūnu atjaunošanos, 
uzlabo asinsriti un aktivizē vielmaiņu ādā, mitrina, baro un efektīvi palielina 
ādas tvirtumu. Pēc skrubja lietošanas āda kļūst maiga un samtaina, izteikti 
elastīgāka ar atsvaidzinoši rūgtenu aromātu. Procedūra ir viegla un ātra, lieliski 
piemērota steidzīgiem cilvēkiem, jo vienlaicīgi ietver sevī ādas attīrīšanu, 
tonizēšanu un nav nepieciešams ādu papildus ieziest ar krēmu, eļļu vai emulsiju. 
Jūsu ādai tas būs vesels piedzīvojums, pēc kura tā pateicībā un priekā vedinās, 
lai pieskaraties un paraugāties cik tā laimīga!  
Tējas koka ēteriskās eļļas sastāvā ir vairāk nekā 100 dažādas vielas, kas iznīcina 
baktērijas un sēnītes, pasargā ādas brūcītes, skrambiņas, kukaiņu kodumu vietas 
no infekciju attīstības. Tā ir antiseptiska, antibakteriāla un imūnsistēmu 
stimulējoša. Austrālijas tējas koka eļļa uz ādas viedo tādu kā aizsargbarjeru, kas 
neļauj caur bojāto ādu iekļūt mikroorganismiem (baktērijām un sēnītēm), āda 
tiek pasargāta, paātrinās iekaisumu dzīšanas process. Dabīgais jūras sāls satur 
vairāk nekā 80 organismam ļoti nepieciešamus minerālus. Tas aizsargā ādu no 
vides kaitīgās iedarbības, attīra to no toksīniem, uzlabo asinsriti, dezinficē ādas 
mikroplaisiņas, veicina to dzīšanu, palīdz dažādu ādas problēmu ārstēšanā. Shea 
sviests kopj un mīkstina ādu, mazina krunciņas, aizsargā ādu aukstā laikā, 
mitrina, dziedē un palutina ādu ar dabīgiem A, E un F vitamīniem. Sezama eļļa 
spēj dziļi iekļūt ādas slāņos, izvada kaitīgos metabolisma produktus, ir bagāta ar 
vitamīniem, mikroelementiem, aminoskābēm un iedarbojas uz ādu kā spēcīgs 
dabisks antioksidants. 
Lietošana: Uzklāt skrubi uz tīras, slapjas ādas, maigi iemasēt riņķveida kustībām līdz sāls 
graudiņi izkusuši. Rūpīgi noskalot ar siltu ūdeni. Ieteicams lietot 1-2 reizes nedēļā.  
Sastāvs: Jūras sāls, Shea sviests, sezama eļļa, makadāmijas riekstu eļļa, tējas koka un citronzāles 
ēteriskā eļļa, E vitamīns. 
Green Heaven SIA,     t: 28344734,  greenheaven@inbox.lv 

 



 

 

Ķermeņa sviests  

Uzmudrinošais GREIPFRŪTS  

100% dabīgs - lieliski iesūcas ādā, brīnišķīgi mīkstina, mitrina, tonizē, baro un 
efektīvi palielina ādas elastīgumu un uzmundrina. Pēc sviesta lietošanas āda 
kļūst samtaini maiga ar spirgtu un svaigu greipfrūta aromātu. Uzlabo ādas 
elastību un krāsu, veicina ādas audu reģenerāciju un krunciņu izlīdzināšanos 
Ideāls līdzeklis arī elkoņu, ceļgalu, pēdu un plaukstu kopšanai. 
Greipfrūta ēteriskā eļļa uzlabo garastāvokli, mazina stresu, vairo entuziasmu. Tai 
piemīt antibakteriāla, antiseptiska un audus savelkoša iedarbība, palīdz izvadīt 
toksīnus, lieliski stimulē vielmaiņas procesus organismā, dziedē iekaisušu ādu un 
tonizē to. Shea sviests kopj un mīkstina sausu ādu, mazina alerģiskas reakcijas, 
dziedē iekaisušu, plaisājošu ādu, aizsargā to aukstā laikā, mitrina un palutina ādu 
ar dabīgiem A, E un F vitamīniem. Sezama eļļa spēj dziļi iekļūt ādas slāņos, ir 
bagāta ar vitamīniem, mikroelementiem, aminoskābēm un iedarbojas uz ādu kā 
spēcīgs dabisks antioksidants, palēnina ādas šūnu novecošanās procesus, 
palielina tvirtumu. Makadāmijas eļļa stimulē asins mikrocirkulāciju, ir bagāta ar 
oleīnskābi (iedarbīgs antioksidants, kas aizkavē ādas priekšlaicīgu novecošanu) 
un palmitoleīnskābi Omega-7. Ideāls līdzeklis sausas, atūdeņotas, sasprēgājušas 
ādas kopšanai. Novērš ādas iekaisumus un lobīšanos. Atjauno ādas mīkstumu un 
maigumu, īpaši ziemas mēnešos.  Eļļai piemīt šūnu aizsardzības spēja, mīkstina, 
baro un viegli uzsūcas ādā.  
Lietošana: Uzziediet uz plaukstām nelielu daudzumu ķermeņa sviesta, tad ar 
vieglām masējošām kustībām uz tīras, mitras ādas (ieteicams uz slapjas - pirms 
nosusināšanas ar dvieli). Brīdinājums: Nelietot pirms došanās saulē! 

Sastāvs: Shea sviests, sezama eļļa, makadāmijas riekstu eļļa, E vitamīns (kviešu asnu), 
greipfrūta un ingvera, ēteriskās eļļas. 
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VESELĪBAS SVIESTS  
ROKU & PĒDU KOPŠANAI 

Efektīvi un saudzīgi nodrošina lielisku roku, pēdu, elkoņu un ceļgalu ādas 
kopšanu. Sastāvā esošajām eļļām piemīt īpašības, kas aizsargā ādu nelabvēlīgos 
apstākļos, mazina apsārtumu, dziedē iekaisumu, mīkstina, mitrina, baro, 
atjauno un uzlabo ādas struktūru. Īpaši ieteicams sausām, plaisājošām pēdām 
un arī sastrādātu roku palutināšanai. 
Mandeļu riekstu eļļa bagāta taukskābēm, A un E vitamīniem. Mīkstinoša, mitrinoša, 
barojoša, atjauno ādas elastību. Palīdz ekzēmas skartai, iekaisušai vai apsārtušai ādai. 
Bišu vaskam ir pretiekaisuma iedarbība, tas mīkstina un uzlabo ādas stāvokli, dziedē 
brūces iekaisumus un izveido aizsargplēvīti, lai āda ir aizsargāta pret dehidratāciju. 
Makadāmijas eļļa ir bagāta ar oleīnskābi (antioksidants), un palmitoleīnskābi 
(Omega-7). Eļļai piemīt šūnu aizsardzības spēja, palīdz pret iekaisumiem, mīkstina, 
baro un viegli uzsūcas ādā. Sezama eļļa spēj dziļi iekļūt ādas slāņos, ir bagāta ar 
vitamīniem, mikroelementiem, aminoskābēm un iedarbojas uz ādu kā spēcīgs dabisks 
antioksidants. Eļļas sastāvdaļas aktīvi piedalās ādas lipīdu apmaiņas procesos, 
palēnina šūnu novecošanos procesus. Melnās ķimenes eļļai piemīt antibakteriālas un 
antiseptiskas īpašības, kokosriekstu eļļa attīra, nostiprina un mitrina ādu, novērš 
sausumu un lobīšanos. Rīcinauga eļļa mīkstina ādu, iedarbojas kā viegls kairinātājs uz 
audu receptoriem, veicinot atjaunošanās procesus. Lavandas, rozmarīna, 
piparmētras, citrona un tējas koka ēteriskajām eļļām piemīt antiseptiskas īpašības, 
tās dziedē, mazina sāpes, tonizē, atsvaidzina, veicina audu reģenerāciju, uzlabo ādas 
krāsu, nodrošina profilaksi un aizsardzību pret ādas sēnīšu slimībām, dziedē plaisiņas 
piemīt dezodorējošs efekts. Lietošana: Nelielu daudzumu sviesta viegli iemasēt tīrā, 
mitrā ādā. Iekaisušu un plaisājošu plaukstu gadījumā, ieziediet tās ar sviestu, tad 
uzvelciet gumijotus cimdiņus, un maksimāla efekta iegūšanai, sasildiet rokas ūdens 
peldē...Var lieliski apvienot šo procedūru ar ikdienas mājas darbiem, piemēram 
trauku mazgāšanu vai dārza ravēšanu... Izbaudiet kā jūsu rokas un pēdas kļūst 
laimīgas un patiesi pateicīgas! Sastāvs: Shea sviests, mandeļu eļļa, sezama sēkliņu eļļa, 
makadāmijas riekstu eļļa, kokosrieksta eļļa, rīcineļļa, melnās ķimenes eļļa, bišu vasks, 
smalcinātas rozmarīna lapiņas, rozmarīna, tējas koka, citrona, piparmētras un lavandas 
ēteriskā eļļa. 
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SKAISTA UN VESELĪGA IEDEGUMA EĻĻA 

SUN & CARE 
Saules eļļas maisījuma sastāvā esošajām eļļām piemīt īpašības, kas maigi 
aizsargā ādu saules staros (satur dabīgo saules aizsargfiltru), mazina 
apsārtumu, iekaisumu un ādas lobīšanos. Tā mīkstina, mitrina, baro un 
uzlabo ādas krāsu. 
Makadāmijas eļļa ir bagāta ar oleīnskābi-iedarbīgs antioksidants, kas kavē 
ādas novecošanos un palmitoleīnskābi Omega-7. Eļļai piemīt šūnu 
aizsardzības spēja, palīdz pret akni, ekzēmu un saules apdegumiem, 
mīkstina, baro un viegli uzsūcas ādā. Sezama eļļa spēj dziļi iekļūt ādas 
slāņos, izvada kaitīgos metabolisma produktus, ir bagāta ar vitamīniem, 
mikroelementiem, aminoskābēm un iedarbojas uz ādu kā spēcīgs dabisks 
antioksidants. Eļļas sastāvdaļas aktīvi piedalās ādas lipīdu apmaiņas 
procesos, palēnina šūnu novecošanos procesus, palielina elastību un 
tvirtumu. Kokosriekstu eļļa attīra, nostiprina un mitrina ādu, novērš 
sausumu un lobīšanos. Melnās ķimenes eļļa uzlabo ādas vispārējo stāvokli 
un aizsardzības spējas, rozmarīna un lavandas ēteriskas eļļas nomierina, 
mazina apsārtumu, iekaisumu un ādas lobīšanos. 
Uzglabāšana: Ja eļļu glabā aukstumā, tā var mainīt savu krāsu un sabiezēt 
(dēļ pievienotās kokosriekstu eļļas), ja novietosiet to siltumā tā atkal kļūs 
šķidra. Eļļas kvalitāti tas neiespaido. 
Lietošana: Eļļu  ieliet plaukstā un viegli iemasēt tīrā, mitrā ādā. Ieteicams ar 
šo eļļu maisījumu pabarot ādu pirms un arī pēc sauļošanās, lai nodrošinātu 
skaistu un veselīgu iedegumu. Brīdinājums! Neuzturieties saulē ilgstoši! 
Sastāvs: Sezama sēkliņu eļļa, makadāmijas riekstu eļļa, kokosrieksta eļļa, saldo mandeļu 
riekstu eļļa, melnās ķimenes eļļa, rozmarīna, un lavandas ēteriskā eļļa, linalool, geraniol, 
limonene (no ēter.eļļām).  
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NAKTSSVECE & PLŪME 

SEJAS EĻĻA 

Aromātiskais un maigais eļļu salikums iepriecinās jebkura tipa sejas ādu. Tam 
piemīt  vesela virkne brīnišķīgu īpašību – aizsargā, mitrina, baro, izlīdzina 
krunciņas un atjauno ādas elastību, paaugstina ādas reģenerācijas spējas, 
uzlabo ādas šūnu darbību un sejas krāsu. Lielisks un iedarbīgs līdzeklis arī 
dekoltē zonai un krūšu ādas skaistumkopšanai. 
Plūmju kauliņu eļļa ir kā deserts ādai, jo satur daudz E vitamīna un 
nepiesātinātās taukskābes- linolskābi un oleīnskābi, kas nodrošina veselīgu šūnu 
atjaunošanos, padara to maigu un zīdainu. Īpaši ieteicama jūtīgai, sausai, 
nobriedušai ādai, kurai nepieciešama papildus barošana, mīkstināšana un 
mitrināšana. Naktssveces eļļa atjauno un piešķir mirdzumu sausai, nespodrai, 
novecot sākušai ādai. Tā ir bagāta ar polinepiesātinātajām taukskābēm, kas 
labvēlīgi ietekmē un uzlabo ādas bioķīmiskos procesus, satur gamma linolskābi 
(Omega 6 - palīdz atjaunot ādas barjerfunkciju), uzlabo dabīgo mitrināšanu un 
elastību, mazina ādas niezi, raupjumu, plaisāšanu, lobīšanos un iekaisumu. 
Makadāmijas eļļa bagāta ar mononepiesātinātajām taukskābēm – oleīnskābi 
(iedarbīgs antioksidants) un palmitoleīnskābi (Omega-7). Tai piemīt šūnu 
aizsardzības spēja, palīdz pret akni, ekzēmu un saules apdegumiem, mīkstina, 
mitrina, baro un viegli uzsūcas ādā. Rožkoka ēteriskā eļļa nomierina un palīdz, 
ja asinsvadiņi ir tuvu pie sejas ādas. Vīraka, ilang-ilanga un pačūlijas ēteriskās 
eļļas mazina krunciņas, uzlabo reģenerācijas procesus un ādas krāsu, piešķir tai 
veselīgu mirdzumu. Lietošana: 3-5 pilienus eļļas uzpilināt uz slapjas plaukstas, 
izrīvēt starp plaukstām un viegli iemasēt tīrā, mitrā sejas ādā. Sastāvs: Plūmju kauliņu 

eļļa, naktssveces eļļa, makadāmijas eļļa, kviešu asnu eļļa, melnās ķimenes eļļa, rožkoka, vīraka un pačūlijas 
ēteriskās eļļas. 
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LAIMĪGO ACU KOMPRESE 

Ārstniecisko augu ziedu, lapiņu, sēkliņu un ogu maisījums dabīga nebalināta lina 
auduma kompresē ir lieliski tonizējošs, iedarbīgs un 100% dabīgs līdzeklis, lai 
mazinātu nogurumu, kairinājumu, iekaisumu, tūsku un tumšos lokus zem acīm. 
Dabīgā lina šķiedra pastiprina augu iedarbību.  

   Baro, mitrina, mīkstina, atsvaidzina, sekmē ādas audu reģenerāciju un 
krunciņu izlīdzināšanos 

 Antiseptiska un pret mikrobu iedarbība, mazina iekaisumu, apsārtumu, 
pietūkumu, tumšos lokus zem acīm 

 Antidepresants, uzlabo garastāvokli, sniedz lielisku relaksāciju un atpūtu 
 Īpaši laimīgas dara tās acis, kuras daudz lūkojas datoru ekrānos, skatās 

caur brillēm un kontaktlēcām 

Lietošana: Acu kompresi aplej ar karstu, vārītu ūdeni ~100 ml, pēc 5-15 minūtēm 
viegli nospiež/notecina. Pārliecinieties, lai komprese nav par karstu! Vēlams ērti 
atgulties un atslābināties, atskaņot tīkamu relaksējošu mūziku vai baudīt klusumu... 
Uz tīriem, nomazgātiem plakstiņiem (bez kontaktlēcām) liek siltu kompresi, tur 10-15 
minūtes. Stipri pietūkušām acīm vēlams likt kompresi, kas atdzesēta līdz istabas 
temperatūrai. Noņemto kompresi var uzreiz iemērkt atlikušajā augu novilkumā un 
paturēt 5 min. uz lūpām un pieres starp acīm, pirms tam ar kompresi kā skrubīti maigi 
pamasējot riņķveida kustībām. Pēc procedūra Jūsu acis būs atpūtušās un atspirgušas, 
kļūs spožākas, laimīgākas un Jums pateicīgas .  
Pēc procedūras ieteicams uzklāt Green Heaven acu un sejas eļļu. 
Komprese paredzēta vienai lietošanas reizei! 

Sastāvs: Kumelīte, rasaskrēsliņš, bērza lapas, kosa, sarkanais āboliņš, asinszāle, piparmētra, 
vībotne, pīlādžogas, raudene, ceļteka, dilles un linsēklas. 

Green Heaven SIA,     t: 28344734,  greenheaven@inbox.lv 
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Laimīgo pēdu skrubis  

TĒJAS KOKS & MĀRSILS 

100% dabīgā jūras sāls skrubja sastāvdaļas nodrošina lielisku kopšanu 
–uzlabo zemādas asinsriti, palīdz attīrīt ādas virskārtu no atmirušajām 
šūnām, tonizē, baro, mīkstina, dziedē pēdu ādas plaisiņas, mazina 
ādas sausumu un svīšanu. Pretsēnīšu un dezodorējoša iedarbība.  
Tējas koka ēteriskai eļļa ir izteikta antiseptiska, pretmikrobu un 
pretsēnīšu iedarbība, novērš niezi un atjauno iekaisušos ādas iecirkņus. 
Mārsila ēteriskā eļļa dezinficē un regulē sviedru dziedzeru darbību. 
Sezama eļļa spēj dziļi iekļūt ādas slāņos, ir bagāta ar vitamīniem, 
mikroelementiem, aminoskābēm un iedarbojas uz ādu kā spēcīgs 
dabisks antioksidants. Rīcinauga eļļa mīkstina ādu, maigi stimulē audu 
receptorus, veicinot atjaunošanās procesu. Lavandas, rozmarīna, 
piparmētras, citrona ēteriskajām eļļām piemīt antiseptiskas īpašības, 
tās dziedē, mazina sāpes, tonizē, atsvaidzina, veicina audu 
reģenerāciju, uzlabo un stiprina nagus, piemīt dezodorējošas īpašības. 
Jūras sāls apgādā ādu ar dažādiem minerāliem un mikroelementiem, 
palielina ādas aizsardzības spējas. 
 Lietošana: Uzklājiet skrubi uz tīrām, mitrām pēdām (ieteicams pēc 
kāju peldes) un masējošām kustībām ierīvējiet ādā. Noskalojiet ar siltu 
ūdeni un... „sadzirdiet” kā pēdiņas saka Jums - Paldies!. 
Sastāvs: Jūras sāls, shea sviests, sezama eļļa, rīcinauga eļļa, smalcinātas rozmarīna un 
mārsila lapiņas, tējas koka, mārsila, rozmarīna, citrona, piparmētras ēteriskās eļļas, 
greipfrūta sēklu ekstrakts. 
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PĒDU KOPŠANAS EĻĻA 

Baro, mīkstina, dziedē pēdu ādas plaisiņas, mazina ādas sausumu un 
svīšanu, pretsēnīšu iedarbība. 
Tējas koka ēteriskā eļļa ir izteikta antiseptiska, pretmikrobu un 
pretsēnīšu iedarbība. Melnā ķimene ir brīnumains augs, tās eļļa palīdz 
dažādu ādas slimību ārstēšanā, kas saistītas arī ar neirohumorāliem un 
histamīna traucējumiem. Efektīva pret sēnīšu slimībām, hroniskiem un 
alerģiskiem iekaisumiem, ar antibakteriālu un pretvīrusu iedarbību, 
novērš niezi, atjauno iekaisušos ādas iecirkņus. Mārsila ēteriskā eļļa 
regulē sviedru dziedzeru darbību. Sezama eļļa spēj dziļi iekļūt ādas 
slāņos, ir bagāta ar vitamīniem, mikroelementiem, aminoskābēm un 
iedarbojas uz ādu kā spēcīgs dabisks antioksidants. Sarkanajam 
āboliņam piemīt antiseptiskas, antibakteriālas un dziedējošas īpašības, 
kopj iekaisušu ādu, novērš ādas sausumu. Rīcinauga eļļa mīkstina ādu, 
iedarbojas kā viegls kairinātājs uz audu receptoriem, veicinot 
atjaunošanās procesu. Lavandas, ciedra, eikalipta, pačūlijas, citrona 
ēteriskajām eļļām piemīt antiseptiskas īpašības, tās dziedē, mazina 
sāpes, tonizē, atsvaidzina, veicina audu reģenerāciju, stiprina nagus, 
piemīt dezodorējošas īpašības. 
 Lietošana: Uzziediet ar masējošām kustībām nelielu daudzumu eļļas uz 
tīrām, mitrām pēdām (ieteicams pēc kāju peldes un pēdu apstrādes ar 
sauso skrubi vai papēžu vīli). 
Sastāvs: Sezama eļļa, melnās ķimenes eļļa, sarkana āboliņa izvilkums eļļa, rīcinauga eļļa, 
tējaskoka, mārsila, ciedra, eikalipta, lavandas, pačūlijas, citrona ēteriskā eļļa, greipfrūta 
sēklu ekstrakts. 
Green Heaven SIA,     t: 28344734,  greenheaven@inbox.lv 
 
 

 



 

 

PĒDU KOPŠANAS Ziede 

Baro, mīkstina, dziedē pēdu ādas plaisiņas, mazina ādas sausumu un svīšanu, 

ar pretsēnīšu iedarbību. 

Tējas koka ēteriskā eļļa ir izteikta antiseptiska, pretmikrobu un pretsēnīšu 
iedarbība. Melnā ķimene ir brīnumains augs, tās eļļa palīdz dažādu ādas slimību 
ārstēšanā, kas saistītas arī ar neirohumorāliem un histamīna traucējumiem. 
Efektīva pret sēnīšu slimībām, hroniskiem un alerģiskiem iekaisumiem, ar 
antibakteriālu un pretvīrusu iedarbību, novērš niezi, atjauno iekaisušos ādas 
iecirkņus. Mārsila ēteriskā eļļa regulē sviedru dziedzeru darbību. Shea sviests 
kopj un mīkstina sausu ādu, mazina alerģiskas reakcijas, dziedē iekaisušu, 
plaisājošu ādu, aizsargā to, mitrina un palutina ādu ar dabīgiem A, E un F 
vitamīniem Sezama eļļa spēj dziļi iekļūt ādas slāņos, ir bagāta ar vitamīniem, 
mikroelementiem, aminoskābēm un iedarbojas uz ādu kā spēcīgs dabisks 
antioksidants. Sarkanajam āboliņam piemīt antiseptiskas, antibakteriālas un 
dziedējošas īpašības, kopj iekaisušu ādu, novērš ādas sausumu. Rīcinauga eļļa 
mīkstina ādu, iedarbojas kā viegls kairinātājs uz audu receptoriem, veicinot 
atjaunošanās procesu. Lavandas, ciedra, eikalipta, pačūlijas, piparmētras, 
citrona ēteriskajām eļļām piemīt antiseptiskas īpašības, tās dziedē, mazina 
sāpes, tonizē, atsvaidzina, veicina audu reģenerāciju, stiprina nagus, piemīt 
dezodorējošas īpašības. 
 Lietošana: Uzziediet ar masējošām kustībām nelielu daudzumu ziedes uz tīrām, 
mitrām pēdām (ieteicams pēc kāju peldes un pēdu apstrādes ar sauso skrubi vai 
papēžu vīli). 

Sastāvs: Shea sviests, sezama eļļa, melnās ķimenes eļļa, sarkana āboliņa izvilkums eļļa, 
rīcinauga eļļa, tējaskoka, mārsila, ciedra, eikalipta, lavandas, pačūlijas, piparmētras, citrona 
ēteriskā eļļa, E vitamīns. 
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SAULAINAIS CITRUSS 
ANTI-CELLULITE ĶERMEŅA KOPŠANAS UN MASĀŽAS EĻĻA 

Saldā apelsīna, mandarīna, pačūlijas un ingvera ēteriskajām eļļām un 
greipfrūtu sēklu ekstraktam piemīt efektīvas pretcelulīta, pretiekaisuma, 
antibakteriālas un pretsēnīšu īpašības, tās uzlabo ādas elastību, 
asinscirkulāciju, reģenerācijas un aizsardzības spējas. Veicina svara 
samazināšanos, toksīnu un nevēlamo vielu ātrāku izvadīšanu no organisma, 
krunciņu izlīdzināšanos, regulē ogļhidrātu un tauku vielu maiņu, mazina 
depresiju, nogurumu, nomierina, uzlabo garastāvokli un darbaspējas. Sezama 
eļļa spēj dziļi iekļūt ādas slāņos, izvada kaitīgos metabolisma produktus, ir 
bagāta ar vitamīniem, mikroelementiem, aminoskābēm un iedarbojas uz ādu kā 
spēcīgs dabisks antioksidants. Eļļas sastāvdaļas aktīvi piedalās ādas lipīdu 
apmaiņas procesos, palēnina ādas šūnu novecošanos procesus, palielina 
elastību un tvirtumu, mīkstina, mitrina, attīra un baro ādu, palīdz pie 
iekaisumiem un pūtītēm. 
Lietošana: Masāžai: nelielu eļļas daudzumu uzklāt uz ķermeņa un veikt masāžu. 
Ikdienas ķermeņa kopšanai: Nelielu daudzumu eļļas ieliet plaukstā un viegli 
iemasēt tīrā, slapjā ādā (pirms nosusināšanās ar dvieli). Lai panāktu maksimālu 
eļļas iedarbību un pilnīgāku pretcelulīta efektu ieteicams pirms eļļas lietošanas 
veikt pīlinga procedūru ar Green Heaven Anti-Cellulite ķermeņa pīlingu KOKOSS-
INGVERS.  
Sastāvs: Sezama eļļa, mandeļu, makadāmijas riekstu eļļa, kviešu asnu eļļa, melnās ķimenes 
eļļa, naktssveces eļļa, saldā apelsīna, mandarīna, greipfrūta, citrona, pačūlijas un ingvera 
ēteriskās eļļas. 
Green Heaven SIA,     t: 28344734,  greenheaven@inbox.lv 

 
 

 



 

 

BABY & MOMMY  BODY OIL 

 

Ķermeņa kopšanas eļļa jutīgajai un maigajai mazuļa un māmiņas 
ādai.  Kad bērniņš vēl ir mazs un fiziskais kontakts ļoti ciešs, ir 
svarīgi kopt arī māmiņas ādu ar maigiem un dabīgiem 
līdzekļiem. 

Rozes, kumelītes, lavandas, palmrozes, rožkoka, ilang-ilang, 
bergamotes, jasmīna un citrona ēteriskajām eļļām piemīt relaksējošas, 
garastāvokli uzlabojošas un antiseptiskas īpašības, tās dziedē un mazina 
strijas, uzlabo ādas elastību un krāsu, veicina ādas audu reģenerāciju 
un krunciņu izlīdzināšanos. Sezama eļļa spēj dziļi iekļūt ādas slāņos, 
izvada kaitīgos metabolisma produktus, ir bagāta ar vitamīniem, 
mikroelementiem, aminoskābēm un iedarbojas uz ādu kā spēcīgs 
dabisks antioksidants. Mazina arī autiņbiksīšu radītos izsutumus. 

Lietošana: Uzklāt pavisam nelielu daudzumu eļļas uz tīras, mitras 
(ieteicams) slapjas ādas, maigi iemasēt.  

Sastāvs: Sezama eļļa, rozes, kumelītes, lavandas, palmrozes, rožkoka, ilang-ilang, bergamotes, jasmīna un 
citrona ēteriskās eļļas, E vitamīns. 

Green Heaven SIA,     t: 28344734,  greenheaven@inbox.lv 
 

 



 

 

Anti-Cellulite PĪLINGA PULVERIS 

KOKOSS - INGVERS 

Saudzīgi attīra ādu, mīkstina, atbrīvo no virspusējām nedzīvām šūnām un uzlabo 

asins mikrocirkulāciju. Efektīvs pretcelulīta līdzeklis un lielisks ziepju aizstājējs. Pēc 

procedūras sajutīsiet vieglumu un tīrību, āda izskatīsies jaunāka, starojoša un 

sagatavota, lai pilnvērtīgi uzņemtu kosmētisko līdzekļu – krēmu, serumu, eļļu 

vērtīgās sastāvdaļas. 

Piens un kokosrieksta krēms baro, mitrina un veicina ādas atjaunošanos, padara to 

maigāku, samtainu un elastīgāku. Ingveram, mandarīna un citrona ēteriskajam eļļām 

piemīt antiseptiskas un pretiekaisuma īpašības, tās sekmē un paātrina toksīnu 

izvadīšanu no organisma, tonizē un uzlabo ādas krāsu un tvirtumu. Jūras sāls aktīvi 

piedalās vielmaiņas procesos, aizsargā ādu no vides kaitīgās iedarbības.  

Lietošana: uzbērt pīlinga pulveri uz plaukstas, vieglām masējošām kustībām uzklāt uz 

tīras, slapjas ķermeņa ādas, īpašu uzmanību pievēršot celulīta riska zonām. Pīlinga 

sastāvdaļas ir aktīvas un ātriedarbīgas, tāpēc procedūras laikā sajūtama sildoša 

kņudināšana. Pēc pāris minūtēm RŪPĪGI noskalot ķermeni. Ieteicams lietot 1-2 reizes 

nedēļā. 

Pilnīgākam pretcelulīta efektam ieteicams pēc pīlinga procedūras lietot Green Heaven 

Anti-Cellulite eļļu. 

Sastāvs: jūras sāls, soda, kokosriekstu krēma pulveris, ingvera saknes pulveris, sausais piens, 

cocamidopropyl betaine (no kokosriekstu kodoliem), citrona un mandarīna ēteriskās eļļas. 

Green Heaven SIA,     t: 28344734,  greenheaven@inbox.lv 
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Ķermeņa sviests  

 CITRUSS  

100% dabīgs - lieliski iesūcas ādā, brīnišķīgi mīkstina, mitrina, tonizē, baro 
un efektīvi palielina ādas elastīgumu, palīdz pret ar celulītu. Pēc sviesta 
lietošanas āda kļūst samtaini maiga ar atsvaidzinošu citrusaugļu aromātu. Ideāls 
līdzeklis arī elkoņu, ceļgalu, pēdu un plaukstu kopšanai. 
Mandarīna, saldā apelsīna, jasmīna, citrona, lavandas, greipfrūta, ingvera, 
tūjas un bergamotes ēteriskajām eļļām piemīt antiseptiskas īpašības, tās dziedē, 
uzlabo ādas elastību un krāsu, veicina ādas audu reģenerāciju un krunciņu 
izlīdzināšanos. Shea sviests kopj un mīkstina sausu ādu, mazina alerģiskas 
reakcijas, dziedē iekaisušu, plaisājošu ādu, aizsargā to aukstā laikā, mitrina un 
palutina ādu ar dabīgiem A, E un F vitamīniem. Sezama eļļa spēj dziļi iekļūt ādas 
slāņos, ir bagāta ar vitamīniem, mikroelementiem, aminoskābēm un iedarbojas 
uz ādu kā spēcīgs dabisks antioksidants, palēnina ādas šūnu novecošanās 
procesus, palielina tvirtumu. Melnā ķimene ir brīnumains augs, tās eļļa palīdz 
dažādu ādas slimību ārstēšanā. Efektīva pret sēnīšu slimībām, hroniskiem un 
alerģiskiem iekaisumiem, ar antibakteriālu un pretvīrusu iedarbību, novērš niezi, 
atjauno iekaisušos ādas iecirkņus. 
Lietošana: Uzziediet ar vieglām masējošām kustībām nelielu daudzumu 
ķermeņa sviesta uz tīras, mitras ādas (ieteicams uz slapjas - pirms 
nosusināšanas ar dvieli). 
Brīdinājums: Nelietot pirms sauļošanās! 
Sastāvs: Shea sviests, sezama eļļa, saldo mandeļu eļļa, kviešu asnu eļļa, melnās ķimenes 
eļļa, mandarīna, saldā apelsīna, jasmīna, citrona, lavandas, greipfrūta, ingvera, tūjas un 
bergamotes ēteriskās eļļas, greipfrūta sēklu ekstrakts, E vitamīns. 
Green Heaven SIA,     t: 28344734,  greenheaven@inbox.lv 

 

 



 

 

Laimīgā rīta SKRUBIS CITRUSS 

ar Shea sviestu 
 

100% dabīgs - brīnišķīgs uzmundrinošs ķermeņa kopšanas līdzeklis, attīra ādas 
virsējo slāni un stimulē šūnu atjaunošanos, uzlabo asinsriti un aktivizē 
vielmaiņu ādā, mitrina, baro un efektīvi palielina ādas tvirtumu, palīdz pret 
celulītu. Pēc skrubja lietošanas āda kļūst maiga un samtaina, izteikti elastīgāka 
ar atsvaidzinošu saldu citrusaugļu aromātu. Procedūra ir viegla un ātra, lieliski 
piemērota steidzīgiem cilvēkiem, jo vienlaicīgi ietver sevī ādas attīrīšanu, 
tonizēšanu un nav nepieciešams ādu papildus ieziest ar krēmu, eļļu vai emulsiju. 
Jūsu ādai tas būs vesels piedzīvojums, pēc kura tā pateicībā un priekā vedinās, 
lai pieskaraties un paraugāties cik tā laimīga!  
Mandarīna, saldā apelsīna, citrona, bergamotes, greipfrūta, lavandas, ingvera 
un tūjas ēteriskajām eļļām piemīt antiseptiskas īpašības, tās uzlabo garastāvokli, 
ādas elastību un krāsu, veicina ādas audu reģenerāciju un krunciņu 
izlīdzināšanos. Shea sviests kopj un mīkstina ādu, mazina krunciņas, aizsargā 
ādu aukstā laikā, mitrina, dziedē un palutina ādu ar dabīgiem A, E un F 
vitamīniem. Bagātīgā rīcinauga eļļa ir lielisks līdzeklis ādas attīrīšanai un 
mīkstināšanai, tai piemīt antiseptiskas īpašības, iedarbojas kā viegls kairinātājs 
uz audu receptoriem, veicinot to atjaunošanās procesu. Sezama eļļa spēj dziļi 
iekļūt ādas slāņos, izvada kaitīgos metabolisma produktus, ir bagāta ar 
vitamīniem, mikroelementiem, aminoskābēm un iedarbojas uz ādu kā spēcīgs 
dabisks antioksidants. 
Lietošana: Uzklāt skrubi uz tīras, slapjas ādas, maigi iemasēt riņķveida kustībām 
līdz sāls graudiņi izkusuši. Rūpīgi noskalot ar siltu ūdeni. Ieteicams lietot 1-2 
reizes nedēļā. Brīdinājums: Nelietot pirms došanās saulē! 
Sastāvs: Jūras sāls, Shea sviests, sezama eļļa, mandarīna, saldā apelsīna, citrona, bergamotes, 
greipfrūta, lavandas, ingvera un tūjas ēteriskās eļļas, greipfrūta sēklu ekstrakts, E vitamīns. 
Green Heaven SIA,     t: 28344734,  greenheaven@inbox.lv 
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CUKURA SKRUBIS ar Shea sviestu  

KANĒLIS - APELSĪNS 

Brūnā cukurniedru cukura skrubis ir brīnišķīgs ķermeņa kopšanas līdzeklis, kas sasilda, 
uzmundrina, attīra ādas virsējo slāni un stimulē šūnu atjaunošanos, uzlabo asinsriti un 
aktivizē vielmaiņu ādā, paaugstina ādas tonusu un jutekliskumu, mitrina, baro un efektīvi 
palielina ādas tvirtumu. Pēc skrubja lietošanas āda kļūst mīksta un samtaina, izteikti 
elastīgāka, gluda ar saldu, reibinošu aromātu. Procedūra ir viegla un ātra, lieliski piemērota 
steidzīgiem cilvēkiem, jo vienlaicīgi ietver sevī ādas attīrīšanu, tonizēšanu un nav 
nepieciešams ādu papildus ieziest ar krēmu, eļļu vai emulsiju.  

Shea sviests kopj un mīkstina ādu, mazina krunciņas, aizsargā ādu aukstā laikā, mitrina, 
dziedē un palutina ādu ar dabīgiem A, E un F vitamīniem. Bagātīgā rīcinauga eļļa ir lielisks 
līdzeklis ādas attīrīšanai un mīkstināšanai, tai piemīt antiseptiskas īpašības, iedarbojas kā 
viegls kairinātājs uz audu receptoriem, veicinot to atjaunošanās procesu. Sezama eļļa spēj 
dziļi iekļūt ādas slāņos, izvada kaitīgos metabolisma produktus, ir bagāta ar vitamīniem, 
mikroelementiem, aminoskābēm un iedarbojas uz ādu kā spēcīgs dabisks antioksidants. 
Saldo apelsīnu ēteriskās eļļas aromāts un īpašības sniedz enerģiju un uzmundrina, 
samazina nogurumu un spriedzi, tai ir antiseptiskas īpašības, uzlabo ādas krāsu, elastību, 
veicina krunciņu izlīdzināšanos. Kanēļa ēteriskajai eļļai piemīt pretvīrusu aktivitāte, izteikti 
antiseptiskas un pretiekaisuma īpašības, tā tonizē organismu, mazina sāpes, uzlabo 
noskaņojumu, sasilda, stimulē radošo darbību, lieliski noder profilaksei, mazinot iespēju 
veidoties kārpām, sēnītēm un papillomām. 

Lietošana: Uzklāt skrubi uz mitras ādas, maigi iemasēt riņķveida kustībām un rūpīgi noskalot 
ar siltu ūdeni. Ieteicams lietot 1-2 reizes nedēļā.  

Brīdinājums: Skrubja sastāvdaļas ir ļoti aktīvas un ātriedarbīgas, pīlinga procedūra var 
kairināt jutīgu ādu, radīt apsārtumu un karsējošu kņudināšanu, kura parasti pāriet 5-10 
minūšu laikā pēc kārtīgas noskalošanas ar siltu ūdeni. Ja sajūtat pārāk stipru kņudināšanu, 
labāk izvēlieties Green Heaven skrubi alerģiskai un jutīgai ādai! Nelietot pirms došanās 
saulē!  
Sastāvs: Cukurniedru cukurs, sāls, cukurniedru melase, sezama eļļa, rīcinauga eļļa, saldā apelsīna ēteriskā 
eļļa, kanēļa ēteriskā eļļa, greipfrūta sēklu ekstrakts, E vitamīns. 
Green Heaven SIA,     t: 28344734,  greenheaven@inbox.lv 

 
 

 



 

HAPPY  MOMMY  

ĶERMEŅA SĀLS SKRUBIS 

jutīgai un maigai ādai 
 

Jūras sāls skrubis ir brīnišķīgs ķermeņa kopšanas līdzeklis jaunajām māmiņām. 
Tas attīra ādas virsējo slāni un stimulē šūnu atjaunošanos, uzlabo asinsriti un 
aktivizē vielmaiņu ādā, paaugstina ādas tonusu un jutekliskumu, mitrina, baro 
un efektīvi palielina ādas tvirtumu un mazina strijas. Kad bērniņš vēl ir mazs un 
fiziskais kontakts ļoti ciešs, ir svarīgi kopt arī māmiņas ādu ar maigiem un 
dabīgiem līdzekļiem. Pēc skrubja lietošanas āda kļūst mīksta un samtaina, 
izteikti elastīgāka, gluda ar svaigi saldu lavandas un rožu ziedu aromātu. 
Procedūra ir viegla un ātra, lieliski piemērota steidzīgiem cilvēkiem, jo vienlaicīgi 
ietver sevī ādas attīrīšanu, tonizēšanu un nav nepieciešams ādu papildus ieziest 
ar krēmu, eļļu vai emulsiju.  
 
Shea sviests kopj un mīkstina ādu, mazina krunciņas, aizsargā ādu aukstā laikā, 
mitrina, dziedē un palutina ādu ar dabīgiem A, E un F vitamīniem. Sezama eļļa 
spēj dziļi iekļūt ādas slāņos, izvada kaitīgos metabolisma produktus, ir bagāta ar 
vitamīniem, mikroelementiem, aminoskābēm un iedarbojas uz ādu kā spēcīgs 
dabisks antioksidants. Rozes, kumelītes, lavandas, palmrozes, rožkoka, ilang-
ilang, bergamotes, jasmīna un citrona ēteriskajām eļļām piemīt relaksējošas, 
garastāvokli uzlabojošas un antiseptiskas īpašības, tās dziedē, uzlabo ādas 
elastību un krāsu, veicina ādas audu reģenerāciju un krunciņu izlīdzināšanos. 
 
Lietošana: Uzklāt skrubi uz mitras ādas, maigi iemasēt riņķveida kustībām un 
rūpīgi noskalot ar siltu ūdeni. Ieteicams lietot 1-2 reizes nedēļā.  
Sastāvs: Jūras sāls, shea sviests, sezama eļļa, rozes, kumelītes, lavandas, palmrozes, rožkoka, ilang-ilang, 
bergamotes, jasmīna un citrona ēteriskās eļļas, E vitamīns. 
 
Green Heaven SIA,     t: 28344734,  greenheaven@inbox.lv 

 

 



 

 
MATU  STIPRINĀŠANAI 

EĻĻAS MAISĪJUMS 

 

Baro, stiprina matus un to saknes, veicina matu augšanu, novērš galvas ādas 

iekaisumu un niezi, atjauno iekaisušos ādas iecirkņus, mazina blaugznu 

veidošanos, palīdz izvadīt no matu saknes sīpoliņa uzkrājušās ķīmiskās vielas 

un toksīnus, kas traucē normālu matu augšanu. 

Eļļas maisījumā ir daudz dažādi mikroelementi un vitamīni, piemīt baktericīda un 
antiseptiska iedarbība. Tā satur sabalansētas poli-nepiesātinātas taukskābes, 
olbaltumu un dabiskos antioksidantus, uzlabo galvas ādas aizsardzības spējas, 
palīdz dažādu ādas slimību veiksmīgā ārstēšanā un ātrāk izvadīt no organisma 
indes un nevēlamas vielas, nostiprina imūnsistēmu. Eļļas lietošanas laikā notiek 
it kā vienlaicīga visa organisma stimulācija kopumā. 

Lietošana: Ārīgi:  Pie matu izkrišanas un matu stiprināšanai, augšanai: masējot 
3-5 minūšu laikā ieziest galvas ādā. Apsiet galvu ar dvieli un turēt ne mazāk kā 3 
stundas. Lietot 2x nedēļā mēneša laikā. Tālāk šo procedūru atkārtot 1x nedēļā 
30 minūtes pirms matu mazgāšanas. Jutīga kuņģa gadījumā lietot tikai pēc 
ēšanas.   Iekšķīgi: Lietot no rīta un vakarā pa vienai tējkarotei, jāuzdzer pusglāze 
ūdens, kurā izšķīdināta ēdamkarote medus. 

Sastāvs: Sezama eļļa, melno ķimeņu eļļa, sarkanā āboliņa ekstrakts, persiku kauliņu eļļa, kviešu asnu eļļa, 

rīcineļļa, avokado eļļa, greipfrūta sēklu ekstrakts, ciedra, salvijas, tējas koka, rozmarīna un pačūlijas 

ēteriskās eļļas. 

Green Heaven SIA,     t: 28344734,  greenheaven@inbox.lv 

 

 



 

 

Ķermeņa sviests 

JASMĪNS 

100% dabīgais ķermeņa kopšanas sviests lieliski iesūcas ādā, brīnišķīgi 
mīkstina, mitrina, baro un efektīvi palielina ādas elastīgumu. Pēc sviesta 
lietošanas āda kļūst samtaini maiga ar maigu, viegli saldenu jasmīna ziedu 
aromātu. Ideāls līdzeklis arī elkoņu, ceļgalu, pēdu un plaukstu kopšanai. 

Shea sviests kopj un mīkstina sausu ādu, mazina alerģiskas reakcijas, dziedē 
iekaisušu, plaisājošu ādu, aizsargā to aukstā laikā, mitrina un palutina ādu ar 
dabīgiem A, E un F vitamīniem. Sezama eļļa spēj dziļi iekļūt ādas slāņos, ir 
bagāta ar vitamīniem, mikroelementiem, aminoskābēm un iedarbojas uz ādu kā 
spēcīgs dabisks antioksidants, palēnina ādas šūnu novecošanās procesus, 
palielina tvirtumu. 

Jasmīna, pačūlijas, galbanuma un bergamotes ēteriskajām eļļām piemīt 
tonizējošas, stimulējošas un antiseptiskas īpašības, tās dziedē, palielina 
jutekliskumu, uzlabo garastāvokli, ādas elastību un krāsu, veicina ādas audu 
reģenerāciju un krunciņu izlīdzināšanos. 

Lietošana: Uzziediet ar vieglām masējošām kustībām nelielu daudzumu 
ķermeņa sviesta uz tīras, mitras ādas (ieteicams uz slapjas - pirms nosusināšanas 
ar dvieli). 

Sastāvs: Shea sviests, sezama eļļa, jasmīna, pačūlijas, galbanuma un bergamotes ēteriskās 

eļļas, greipfrūta sēklu ekstrakts, E vitamīns. 

Green Heaven SIA,     t: 28344734,  greenheaven@inbox.lv 

 

 



 

 

SĀLS SKRUBIS ar Shea sviestu  

JASMĪNS 
 

Jūras sāls skrubis ir brīnišķīgs ķermeņa kopšanas līdzeklis, kas attīra ādas 
virsējo slāni un stimulē šūnu atjaunošanos, uzlabo asinsriti un aktivizē 
vielmaiņu ādā, paaugstina ādas tonusu un jutekliskumu, mitrina, baro un 
efektīvi palielina ādas tvirtumu. Pēc skrubja lietošanas āda kļūst mīksta un 
samtaina, izteikti elastīgāka, gluda ar svaigu, saldu jasmīna ziedu aromātu. 
Procedūra ir viegla un ātra, lieliski piemērota steidzīgiem cilvēkiem, jo vienlaicīgi 
ietver sevī ādas attīrīšanu, tonizēšanu un nav nepieciešams ādu papildus ieziest 
ar krēmu, eļļu vai emulsiju.  
Shea sviests kopj un mīkstina ādu, mazina krunciņas, aizsargā ādu aukstā laikā, 
mitrina, dziedē un palutina ādu ar dabīgiem A, E un F vitamīniem. Bagātīgā 
rīcinauga eļļa ir lielisks līdzeklis ādas attīrīšanai un mīkstināšanai, tai piemīt 
antiseptiskas īpašības, iedarbojas kā viegls kairinātājs uz audu receptoriem, 
veicinot to atjaunošanās procesu. Sezama eļļa spēj dziļi iekļūt ādas slāņos, 
izvada kaitīgos metabolisma produktus, ir bagāta ar vitamīniem, 
mikroelementiem, aminoskābēm un iedarbojas uz ādu kā spēcīgs dabisks 
antioksidants. Jasmīna, pačūlijas, un bergamotes ēteriskajām eļļām piemīt 
tonizējošas, stimulējošas un antiseptiskas īpašības, tās dziedē, uzlabo 
garastāvokli, ādas elastību un krāsu, veicina ādas audu reģenerāciju un krunciņu 
izlīdzināšanos. 
Lietošana: Uzklāt skrubi uz mitras ādas, maigi iemasēt riņķveida kustībām un 
rūpīgi noskalot ar siltu ūdeni. Ieteicams lietot 1-2 reizes nedēļā.  
Sastāvs: Jūras sāls, shea sviests, sezama eļļa, rīcinauga eļļa, jasmīna ēteriskā eļļa, pačūlijas ēteriskā eļļa un 
bergamotes ēteriskā eļļa, greipfrūta sēklu ekstrakts, E vitamīns. 
Green Heaven SIA,     t: 28344734,  greenheaven@inbox.lv 

 

 



 

 

LAIMĪGO CILVĒKU TĒJA 

Vasarīgs sveiciens no Latvijas saulainajām pļavām Tavam veselīgajam 
laikam un ziemai!  

Mīlestībā gatavoti, ar smaidu un jauku noskaņojumu lasīti augi. 
Tējai ir atsvaidzinoša un salda garša, svaigs, medains ziedu aromāts. 
 
Tējas augiem piemīt imunitāti spēcinoša, antibakteriāla, 
pretiekaisuma, pret audzēju un pretvīrusu iedarbība. Augos esošās 
vielas aizkavē holesterīna uzkrāšanos, attīra asinis un ādu, mazina 
sāpes, stresu, skumjas, uzlabo pašsajūtu un garastāvokli, palīdz 
klepus, saaukstēšanās, kuņģa un vēdersāpju gadījumos. Asinszāle ir 
dabīgs anti-depresants  
 
Lietošana: Lielā tējas tasē vai kanniņā (0,3-0,5) iekarini paciņu ar 
kaltētajiem ziediem un lapiņām, aplej ar karstu, vārītu ūdeni, lai 
ievelkas 5-10 min. Baudi vasaras smaržas un jaukas atmiņas, lūkojoties 
uz ziediņiem, kas raisās tējā! Ielūdz ciemos draugus uz tējas tasi ar 
medu...  Izmanto iespēju - atrodi un notver savu laimes mirkli! 
 
Sastāvs: Rasaskrēsliņš, asinszāle, ceļteka, raudene, vīgrieze, sarkanais āboliņš, piparmētra. 
Green Heaven SIA,     t: 28344734,  greenheaven@inbox.lv 

 
 

Pamani - cik pasaule ir skaista radīta! 

 



 

 

LAIMĪGO MĀMIŅU TĒJA 

Mīlestībā gatavoti, ar smaidu un jauku noskaņojumu lasīti augi. 

Tējai ir atsvaidzinoša un salda garša, svaigs, medains ziedu aromāts. 

Tējas augiem piemīt imunitāti spēcinoša, antibakteriāla, pretiekaisuma un 
pretvīrusu  iedarbība. Augos esošās vielas attīra asinis un ādu, palielina fizisko 
enerģiju. Nomierina, mazina sāpes un spriedzi, uzlabo pašsajūtu,  garastāvokli 
un palielina iespēju redzēt skaistus sapņus. Dabīgs antidepresants.  Palīdz 
klepus, saaukstēšanās, kuņģa un vēdersāpju gadījumos. Veicina piena 
sekrēciju un apetīti, mazina gāzu veidošanos zarnās. 

Lietošana: Tējas tasē ieliec paciņu ar kaltētajiem ziediņiem un lapiņām, aplej ar 
karstu, vārītu ūdeni, lai ievelkas 5-10 min. Baudi vasaras smaržas un jaukākās 
atmiņas, lūkojoties uz ziediņiem, kas raisās tējā! Ja vēlies, tad saldini šo brīdi ar 
medu...  Izmanto iespēju - atrodi un notver savu laimes mirkli! 

 

Sastāvs: Rasaskrēsliņš, ķimenes, dilles, ceļteka, raudene, vīgrieze, sarkanais 
āboliņš, piparmētra. 

Pamani - cik pasaule ir skaista radīta! 

 

 



 

SKAISTO & VESELĪGO 

NAGU EĻĻA 
 

Mīkstina kutikulu, stiprina, aizsargā nagus un arī kopj roku 
ādu. 
Sezama sēkliņu, saldo mandeļu, vīnogu kauliņu, naktssveces, 
melnās ķimenes, argāna eļļas un bišu vasks baro, mīkstina un 
dziedē iekaisušu, plaisājošu ādu, aizsargā to aukstā laikā, 
mitrina un apgādā ādu ar dabīgiem vitamīniem, 
mikroelementiem, aminoskābēm un iedarbojas kā spēcīgs 
dabisks antioksidants. 
Citrona, mandarīna un ilang-ilanga ēteriskā eļļa balina un 
stiprina nagus, mirres, vīraka un vērmeles ēteriskajām eļļām 
piemīt antiseptiskas, pretmikrobu un antibakteriālas īpašības, 
tās dziedē un palīdz aizsargāt nagus un rokas ikdienā (īpaši 
vīrusu un gripas laikā). 
Lietošana: Uzklāt nedaudz eļļas uz tīriem, mitriem nagiem, ienadžiem 
un plaukstu virspuses, rūpīgi iemasēt. Ideāli pirms lietošanas 
izsmidzināt uz rokām ziedūdeni. 

Sastāvs: Sezama, saldo mandeļu, vīnogu kauliņu, naktssveces un kviešu asnu, persiku, 
melnās ķimnenes un argāna eļļas, bišu vasks, citrona, mandarīna, vērmeles, ilang-ilang, 
mirres un vīraka ēteriskās eļļas, dabīgais E vitamīns. 
Green Heaven SIA,     t: 28344734,  greenheaven@inbox.lv 

 



 

Kopšanas un masāžas eļļa 

RELAX 

RELAX eļļas sastāvdaļas pēc procedūras palīdz mazināt nogurumu un 

nervozitāti, stimulē radošo darbību un paaugstina jutekliskumu. Koriandra un 

kanēļa ēteriskajām eļļām piemīt nomierinoša, antiseptiska, dezodorējoša, 

atsāpinoša un garastāvokli uzlabojoša iedarbība, tās lieliski noder profilaksei, 

mazinot iespēju veidoties kārpām un papillomām. Sezama eļļa spēj dziļi iekļūt 

ādas slāņos, izvada kaitīgos metabolisma produktus, ir bagāta ar vitamīniem, 

mikroelementiem, aminoskābēm un iedarbojas uz ādu kā spēcīgs dabisks 

antioksidants. Eļļas sastāvdaļas aktīvi piedalās ādas lipīdu apmaiņas procesos, 

palēnina šūnu novecošanos procesus, palielina elastību un tvirtumu, mīkstina, 

mitrina, attīra un baro ādu, palīdz pie iekaisumiem un pūtītēm. Eļļai atstāj uz 

ādas ļoti vieglu, pikantu, saldi svaigu aromātu. Eļļa ātri iesūcas ādā, padarot to 

pievilcīgāku - mirdzošu, gludāku, maigu un samtainu. 

Lietošana: Ikdienas ķermeņa kopšanai - nelielu daudzumu eļļas ieliet plaukstā 

un viegli iemasēt tīrā, SLAPJĀ ādā (pirms nosusināšanās ar dvieli, piemēram, pēc 

dušas). Masāžai - nelielu eļļas daudzumu uzklāt uz ķermeņa un veikt masāžu. 

Lai panāktu maksimālu eļļas iedarbību un pilnīgāku pretcelulīta efektu ieteicams 

pirms eļļas lietošanas veikt pīlinga procedūru ar  Green Heaven  ķermeņa pīlinga 

pulveri Kokoss-Safrāns. 

Svarīgi: Ja Jums ir grūtniecības periods, jutīga āda vai alerģija no kādas eļļas 

maisījuma sastāvdaļas, konsultējieties pirms lietošanas ar ārstu! 

Sastāvs: Sezama eļļa, koriandra un kanēļa ēteriskā eļļa, greipfrūta sēklu ekstrakts. 

Green Heaven SIA,     t: 28344734,  greenheaven@inbox.lv 

 

 



 

Ķermeņa sviests 
ROZE & KUMELĪTE 

 

100% dabīgs - ideāli kopj jebkura tipa ādu. Īpaši ieteicams jutīgai, iekaisušai 
un alerģiskai ādai. Atjauno ādu un mazina krunciņas, mīkstina, mitrina, baro 

un efektīvi palielina elastīgumu. Lieliski iesūcas un piešķir ādai mirdzumu. Pēc 
sviesta lietošanas āda kļūst tvirtāka, samtaini maiga ar vieglu rožu ziedlapiņu un 
svaigi rūgtenu kumelītes aromātu.  
Roze kopš seniem laikiem tiek uzskatīta par mīlestības un tīrības simbolu, tās ēteriskā 
eļļa uzlabo ādas reģenerācijas spējas, izlīdzina krunciņas, regulē tauku un sviedru 
dziedzeru darbību, mazina apsārtumu, veicina ādas sadzīšanu pēc neiroendokrīnām 
ādas saslimšanām. Lieto bērnu ādas kopšanā, dziedē nobrāzumus un nokasījumus. 
Kumelītes ēteriskā eļļa palīdz saules apdegumu, iekaisuma procesu, strutainu ādas 
slimību, niezes, dermatītu gadījumā. Melnā ķimene ir brīnumains augs, tās eļļa palīdz 
dažādu ādas slimību ārstēšanā, kas saistītas arī ar neirohumorāliem un histamīna 
traucējumiem. Efektīva pret sēnīšu slimībām, hroniskiem un alerģiskiem iekaisumiem, 
ar antibakteriālu un pretvīrusu iedarbību, novērš niezi, pinnes, atjauno iekaisušos 
ādas iecirkņus. Naktssveces eļļa labvēlīgi ietekmē un uzlabo ādas bioķīmiskos 
procesus un atjauno ādas barjerfunkciju. Burkānu sēklu eļļa ir dabīgā beta karotīna 
avots, tā ir efektīva plaisājošas ādas ārstēšanā, aizsargā, attīra, baro atjauno ādu. 
Shea sviests kopj un mīkstina ādu, mazina alerģiskas reakcijas, dziedē iekaisušu, 
plaisājošu ādu, aizsargā to aukstā laikā, mitrina un palutina ādu ar dabīgiem A, E un F 
vitamīniem. Sezama eļļa spēj dziļi iekļūt ādas slāņos, ir bagāta ar vitamīniem, 
mikroelementiem, aminoskābēm un iedarbojas uz ādu kā spēcīgs dabisks 
antioksidants, palēnina ādas šūnu novecošanās procesus, palielina tvirtumu. Neroli 
(apelsīnu ziedi), tūjas un lavandas ēteriskajām eļļām piemīt antiseptiskas īpašības, tās 
dziedē, nomierina, uzlabo ādas elastību un krāsu, veicina audu reģenerāciju un 
krunciņu izlīdzināšanos. 
Lietošana: Uzziediet ar vieglām masējošām kustībām nelielu daudzumu ķermeņa 
sviesta uz tīras, mitras ādas (ieteicams uz slapjas - pirms nosusināšanas ar dvieli). 
Sastāvs: Shea sviests, sezama eļļa, melnās ķimenes eļļa, naktssveces eļļa, kviešu asnu eļļa, rozes, kumelītes, burkānu 
sēklu, lavandas, neroli un tūjas ēteriskās eļļas, greipfrūta sēklu ekstrakts, E vitamīns. 

Green Heaven SIA,     t: 28344734,  greenheaven@inbox.lv 

 



 

 

SARKANĀ ĀBOLIŅA EĻĻA 

skaistai un veselīgai ādai 
 

Sarkanajam āboliņam piemīt antiseptiskas, antibakteriālas un 
dziedējošas īpašības. Lieliski attīra, kopj iekaisušu ādu (arī akne 
un strutaini izsitumi), palielina ādas elastību. Palēnina ādas 
novecošanos un uzlabo šūnu reģenerācijas procesus, novērš 
ādas sausumu. Sarkanais āboliņš satur izoflavonus. Lieto arī, lai 
mazinātu klimaktēriskā perioda nepatīkamos simptomus. 

Lietošana: Nelielu daudzumu eļļas iemasēt mitrā vai slapjā ādā. 
Var pievienot vannai- 20-30 pilienus eļļas sajaukt ar pienu vai 
medu, tad pievienot vannas ūdenim 36-38 C, vannoties 15-20 
min. 
Sastāvs: Sarkanā āboliņa izvilkums vīnogu kauliņu eļļā, sezama sēkliņu 
eļļa, lavandas ēteriskā eļļa, rozes ēteriskā eļļa, E vitamīns no kviešu 
asniem. 

Green Heaven SIA,     t: 28344734,  greenheaven@inbox.lv 
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SEJAS EĻĻA 

ANĪSS & NAKTSSVECE 
 

Anīsa un saldā fenheļa ēteriskajām eļļām piemīt antiseptiska, antibakteriāla iedarbība, 

paaugstina ādas reģenerācijas spējas, mitrina, izlīdzina krunciņas un atjauno ādas 

elastību, mazina tūsku zem acīm, novērš pinņu veidošanos, uzlabo ādas krāsu.  

Makadāmijas eļļa bagāta ar mono nepiesātinātajām taukskābēm – oleīnskābi (iedarbīgs 

antioksidants, kas kavē ādas novecošanos) un palmitoleīnskābi - Omega-7 (ādas sastāvdaļa, 

kuras ražošana ādā ar gadiem samazinās). Eļļai piemīt šūnu aizsardzības spēja, palīdz pret 

akni, ekzēmu un saules apdegumiem, mīkstina, baro un viegli uzsūcas ādā.  Naktssveces 

eļļa atjauno un piešķir mirdzumu sausai, nespodrai, novecot sākušai ādai. Tā ir bagāta ar 

polinepiesātinātajām taukskābēm, kas labvēlīgi ietekmē un uzlabo ādas bioķīmiskos 

procesus, satur gamma linolskābi (Omega 6), kas palīdz uzlabot ādas dabīgo mitrināšanu 

un elastību, mazināt ādas niezi, raupjumu, plaisāšanu, lobīšanos un iekaisumu, kā arī 

atjaunot ādas barjerfunkciju.   Ķirbja eļļa  palīdz ādas virsmas elastīguma uzturēšanā.   

Sezama eļļa spēj dziļi iekļūt ādas slāņos, izvada kaitīgos metabolisma produktus, ir bagāta ar 

vitamīniem, mikroelementiem, aminoskābēm un iedarbojas uz ādu kā spēcīgs dabisks 

antioksidants. Eļļas sastāvdaļas aktīvi piedalās ādas lipīdu apmaiņas procesos, palēnina šūnu 

novecošanos procesus, palielina elastību un tvirtumu, mīkstina, mitrina, attīra un baro ādu, 

palīdz pie Eļļas maisījums ātri iesūcas ādā, padarot to pievilcīgāku - mirdzošu, gludāku, 

maigu un samtainu. 

Lietošana:  nelielu eļļas daudzumu (3-5 pilienus) ieliet plaukstā un viegli iemasēt tīrā, 

SLAPJĀ ādā (pirms nosusināšanās ar dvieli). 

Sastāvs: Sezama eļļa, makadāmijas eļļa, naktssveces eļļa, ķirbju eļļa, greipfrūta sēklu ekstrakts, anīsa un fenheļa 

ēteriskā eļļa. 

Green Heaven SIA,     t: 28344734,  greenheaven@inbox.lv 
 

 



 

SEJAS PĪLINGS 
KOKOSS - SAFRĀNS 

 

Saudzīgi un maigi attīra sejas un dekoltē zonas ādu, mīkstina, atbrīvo no 

virspusējām nedzīvām šūnām, uzlabo asins mikrocirkulāciju. Lielisks ziepju 

aizstājējs. Pēc procedūras Jūsu seja āda izskatīsies jaunāka, starojoša un 

sagatavota, lai pilnvērtīgi uzņemtu kosmētisko līdzekļu – krēmu, masku, 

serumu, eļļu un citas vērtīgās sastāvdaļas. 

Piens un kokosrieksta krēms baro, mitrina un veicina ādas atjaunošanos, 

padara to gludu, maigu un samtainu. Safrāns un kurkuma iedarbojas tonizējoši, 

uzlabo ādas krāsu un mazina pigmentu plankumus, tai piemīt antiseptiskas un 

pretiekaisuma īpašības.  

Lietošana: Iebērt ~1 tējkaroti sejas pīlinga pulvera plaukstā un nedaudz 

pievienot ūdeni, sarīvēt starp plaukstām un vieglām masējošām kustībām uzklāt 

uz tīras, SLAPJAS sejas ādas. Pīlinga sastāvdaļas ir aktīvas un ātriedarbīgas, tāpēc 

procedūras laikā var būt sajūtama sildoša kņudināšana. RŪPĪGI noskalot seju ar 

lielu daudzumu silta ūdens. Ieteicams lietot 1-2 reizes nedēļā. Lai panāktu 

pilnīgāku sejas ādas mīkstināšanu un izlīdzinošo efektu ieteicams pēc pīlinga 

procedūras lietot Green Heaven sejas kopšanas eļļu. Sargājiet, lai trauciņā ar 

pīlinga pulveri neiekļūtu ūdens un glabājiet to cieši noslēgtu! 

Sastāvs: Soda, kokosriekstu krēma pulveris, kurkumas saknes pulveris, sausais piens, 

cocamidopropyl betaine (no kokosriekstu kodoliem), safrāns. 

Green Heaven SIA,     t: 28344734,  greenheaven@inbox.lv 
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PIRTS SĀLS   ROZMARĪNS & PIPARMĒTRA 

Lieliski attīra, mīkstina un atbrīvo ādu no virspusējām nedzīvām šūnām, 

uzlabo asins mikrocirkulāciju. Pēc procedūras sajutīsiet vieglumu un 

tīrību, āda izskatīsies jaunāka, starojoša un sagatavota, lai pilnvērtīgi 

uzņemtu pirts dziedinošo slotiņu pērienu un skaistumkopšanas līdzekļu – 

medus, masku, eļļu u.c. vērtīgās sastāvdaļas. 

Rozmarīna, eikalipta un piparmētras ēteriskajam eļļām piemīt antiseptiskas, 

antibakteriālas un pretiekaisuma īpašības, tās sekmē un paātrina toksīnu un 

citu nelabvēlīgo vielu izvadīšanu no organisma, stimulē imūnsistēmas 

darbību, uzmundrina un tonizē remdē reimatisma, locītavu un muskuļu 

sāpes, uzlabo ādas reģenerācijas procesus. Jūras sāls aktīvi piedalās 

vielmaiņas procesos, aizsargā ādu no vides kaitīgās iedarbības. Regulē un 

mazina sviedru izdalīšanos un nepatīkamo aromātu. Sezama eļļas 

sastāvdaļas aktīvi piedalās ādas lipīdu apmaiņas procesos, mīkstina, 

mitrina, attīra un baro ādu.  

Lietošana: Sasilt pirtī līdz pirmajai svīšanai, noskaloties dušā un atkal 

karsēties pirtī līdz svīšanai, tad uzbērt pirts sāli uz plaukstas, vieglām 

masējošām/berzējošām kustībām uzklāt uz ķermeņa ādas (atcerieties arī 

par svīšanas zonām - padusēm, pēdām). 1-10 minūtes izsvīst pirtī, tad 

noskalot ķermeni. Ieteicams lietot 1xnedēļā. Pilnīgākam efektam pēc pirts 

sāls procedūras ierīvēt ādu ar svaiga citrona vai apelsīna šķēli. 
Sastāvs: jūras sāls, soda, sezama eļļa, rozmarīna smalcinātas lapiņas, piparmētras, 

rozmarīna un eikalipta ēteriskās eļļas. 

Green Heaven SIA,     t: 28344734,  greenheaven@inbox.lv 
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BĒRNU KOPŠANAS EĻĻA 
LAVANDA & MANDARĪNS 

Ķermeņa kopšanas un masāžas eļļa maigajai mazuļa un 
māmiņas ādai, kā arī jutīgas ādas īpašniekiem. 
Lavandas, kumelītes un mandarīna ēteriskajām eļļām piemīt 
nomierinošas, garastāvokli uzlabojošas  un antiseptiskas 
īpašības. Sezama eļļa spēj dziļi iekļūt ādas slāņos, izvada kaitīgos 
metabolisma produktus, ir bagāta ar vitamīniem, 
mikroelementiem, aminoskābēm un iedarbojas uz ādu kā 
spēcīgs dabisks antioksidants, mazina autiņbiksīšu radītos 
izsutumus.  
Lietošana: Uzklāt nelielu daudzumu eļļas uz tīras, mitras 
(ieteicams) slapjas ādas, maigi iemasēt.  

Sastāvs/Ingredients: Sesamum Indicum (sezama eļļa) seed oil, Amigdalus dulcis 
(saldo mandeļu eļļa) oil, Triticum Vulgare (kviešu asnu eļļa) oil, Lavandula 
Angustifolia (lavanda), Matricaria Chamomilla (kumelītes ziedi) un Citrus 
Reticulata (mandarīns) essential oils (ēteriskās eļļas). 
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SVIESTS - MASKA 

STIPRIEM & VESELĪGIEM MATIEM 

ar kokosa un shea sviestu 

 

Baro, stiprina matus un to saknes, veicina matu augšanu, novērš galvas ādas 

iekaisumu un niezi, atjauno iekaisušos ādas iecirkņus, mazina blaugznu 

veidošanos, palīdz izvadīt no matu saknes sīpoliņa uzkrājušās ķīmiskās vielas 

un toksīnus, kas traucē normālu matu augšanu. 

Maskas sastāvā eļļas, kuras satur daudz dažādus mikroelementus un vitamīnus, 
tām piemīt baktericīda un antiseptiska iedarbība. Tās satur sabalansētas poli-
nepiesātinātas taukskābes, olbaltumu un dabiskos antioksidantus, uzlabo galvas 
ādas aizsardzības spējas, palīdz dažādu ādas slimību veiksmīgā ārstēšanā un 
ātrāk izvadīt no ādas nevēlamas vielas, nostiprina imūnsistēmu. Padara matus 
veselīgākus, spēcīgākus un mirdzošus. 

Lietošana: Pie matu izkrišanas un matu stiprināšanai, augšanai: masējot 3-5 
minūšu laikā ieziest galvas ādā, tad izķemmēt caur matiem. Apsiet galvu ar dvieli 
un turēt vismaz kā 3 stundas. Lietot 2x nedēļā mēneša laikā. 
Veselīgiem/skaistiem matiem: šo procedūru veikt 1-2x nedēļā, paturēt masku 
matos 30 minūtes pirms to mazgāšanas. 

Sastāvs: Sezama eļļa, shea sviests, kokosa sviests, melno ķimeņu eļļa, sarkanā āboliņa ekstrakts, persiku 

kauliņu eļļa, kviešu asnu eļļa, rīcineļļa, avokado eļļa, greipfrūta sēklu ekstrakts, bērza mizas, ciedra, salvijas, 

tējas koka, rozmarīna un pačūlijas ēteriskās eļļas. 
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SĀLS SKRUBIS jutīgai ādai 
ROZE & KUMELĪTE 

Jūras sāls skurbis ir brīnišķīgs dabīgs ķermeņa kopšanas līdzeklis, kas attīra ādas virsējo slāni 
un stimulē šūnu atjaunošanos, uzlabo asinsriti un aktivizē vielmaiņu ādā. Īpaši ieteicams 
jutīgai, iekaisušai un alerģiskai ādai. Atjauno ādu un mazina krunciņas, mīkstina, mitrina, 
baro un efektīvi palielina elastīgumu. Tā kļūst tvirtāka, samtaini maiga ar vieglu rožu 
ziedlapiņu un svaigi rūgtenu kumelītes aromātu. Procedūra ir viegla un ātra, lieliski 
piemērota steidzīgiem cilvēkiem, jo vienlaicīgi ietver sevī ādas attīrīšanu, tonizēšanu un nav 
nepieciešams ādu papildus ieziest ar krēmu, eļļu vai emulsiju. Jūsu ādai tas būs vesels 
piedzīvojums, pēc kura tā pateicībā un priekā vedinās, lai pieskaraties un paraugaties cik tā 
laimīga! 

Roze kopš seniem laikiem tiek uzskatīta par mīlestības un tīrības simbolu, tās ēteriskā eļļa 
uzlabo ādas reģenerācijas spējas, izlīdzina krunciņas, regulē tauku un sviedru dziedzeru 
darbību, mazina apsārtumu, veicina ādas sadzīšanu pēc neiroendokrīnām ādas 
saslimšanām. Lieto bērnu ādas kopšanā, dziedē nobrāzumus un nokasījumus. Kumelītes 
ēteriskā eļļu palīdz saules apdegumu, iekaisuma procesu, strutainu ādas slimību, niezes, 
dermatītu gadījumā. Melnā ķimene ir brīnumains augs, tās eļļa palīdz dažādu ādas slimību 
ārstēšanā, kas saistītas arī ar neirohumorāliem un histamīna traucējumiem. Efektīva pret 
sēnīšu slimībām, hroniskiem un alerģiskiem iekaisumiem, ar antibakteriālu un pretvīrusu 
iedarbību, novērš niezi, pinnes, atjauno iekaisušos ādas iecirkņus. Naktssveces eļļa labvēlīgi 
ietekmē un uzlabo ādas bioķīmiskos procesus un atjauno ādas barjerfunkciju. Burkānu 
sēklu eļļa ir dabīgā beta karotīna avots, tā ir efektīva plaisājošas ādas ārstēšanā, aizsargā, 
attīra, baro atjauno ādu. Shea sviests kopj un mīkstina ādu, mazina alerģiskas reakcijas, 
dziedē iekaisušu, plaisājošu ādu, aizsargā to aukstā laikā, mitrina un palutina ādu ar 
dabīgiem A, E un F vitamīniem. Sezama eļļa spēj dziļi iekļūt ādas slāņos, ir bagāta ar 
vitamīniem, mikroelementiem, aminoskābēm un iedarbojas uz ādu kā spēcīgs dabisks 
antioksidants, palēnina ādas šūnu novecošanās procesus, palielina tvirtumu. Neroli 
(apelsīnu ziedi), tūjas un lavandas ēteriskajām eļļām piemīt antiseptiskas īpašības, tās 
dziedē, nomierina, uzlabo ādas elastību un krāsu, veicina audu reģenerāciju un krunciņu 

izlīdzināšanos.   Lietošana: Uzklāt skrubi uz tīras, slapjas ādas, maigi iemasēt riņķveida 

kustībām līdz sāls graudiņi izkusuši. Rūpīgi noskalot ar siltu ūdeni. Ieteicams lietot 1-2 reizes 
nedēļā. Sastāvs: Jūras sāls, Shea sviests, sezama eļļa, melnās ķimenes eļļa, naktssveces eļļa, kviešu asnu eļļa, rozes, 

kumelītes, burkānu sēklu, lavandas, neroli un tūjas ēteriskās eļļas, greipfrūta sēklu ekstrakts, E vitamīns. 
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PLŪMJU & MANGO kauliņu SEJAS SVIESTS 

Aromātiskais un maigais augu sviestu un eļļu salikums iepriecinās jebkura tipa sejas ādu. 

Tam piemīt  vesela virkne brīnišķīgu īpašību – aizsargā, mitrina, baro, izlīdzina krunciņas un 

atjauno ādas elastību, paaugstina ādas reģenerācijas spējas, uzlabo ādas šūnu darbību un 

sejas krāsu. Lielisks līdzeklis dekoltē kopšanai. 

Plūmju kauliņu eļļa ir kā deserts ādai, jo satur daudz E vitamīna un nepiesātinātās 

taukskābes- linolskābi un oleīnskābi, kas nodrošina veselīgu šūnu atjaunošanos, padara to 

maigu un zīdainu. Īpaši ieteicama jūtīgai, sausai, nobriedušai ādai, kurai nepieciešama 

papildus barošana, mīkstināšana un mitrināšana. Mango kauliņu sviestam piemīt lieliskas 

mitrinošas, šūnu atjaunojošas un tonizējošas īpašības, tas aizsargā un arī bagātīgi baro ādu 

pēc auksta laika, vēja vai saules negatīvās ietekmes. Naktssveces eļļa atjauno un piešķir 

mirdzumu sausai, nespodrai, novecot sākušai ādai. Tā ir bagāta ar polinepiesātinātajām 

taukskābēm, kas labvēlīgi ietekmē un uzlabo ādas bioķīmiskos procesus, satur gamma 

linolskābi (Omega 6 - palīdz atjaunot ādas barjerfunkciju), uzlabo dabīgo mitrināšanu un 

elastību, mazina ādas niezi, raupjumu, plaisāšanu, lobīšanos un iekaisumu.  Makadāmijas 

eļļa bagāta ar mononepiesātinātajām taukskābēm – oleīnskābi (iedarbīgs antioksidants) un 

palmitoleīnskābi (Omega-7). Tai piemīt šūnu aizsardzības spēja, palīdz pret akni, ekzēmu 

un saules apdegumiem, mīkstina, mitrina, baro un viegli uzsūcas ādā. Bišu vaskam ir 

pretiekaisuma  iedarbība, tas mīkstina un uzlabo ādas stāvokli, dziedē brūces  iekaisumus un 

izveido aizsargplēvīti, lai āda ir aizsargāta pret  dehidratāciju. Rožkoka ēteriskā eļļa 

nomierina un palīdz, ja asinsvadiņi ir tuvu pie sejas ādas. Vīraka, ilang-ilanga un pačūlijas 

ēteriskās eļļas mazina krunciņas, uzlabo reģenerācijas procesus un ādas krāsu, piešķir tai 

veselīgu mirdzumu. 

Lietošana:  nelielu sviesta daudzumu (zirņa lielumā) uzlikt un, izrīvējot starp plaukstām, 

izkausēt, tad viegli iemasēt tīrā, mitrā ādā.  

Sastāvs: Plūmju kauliņu eļļa, mango kauliņu sviests, naktsveces eļļa, makadāmijas eļļa, sezama eļļa shea 

sviests, rīsu kliju eļļa, vīnogu kauliņu eļļa, bišu vasks, greipfrūta sēklu ekstrakts, rožkoka, vīraka, ilangilang 

un pačūlijas ēteriskās eļļas. 
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NAKTSSVECE & MIRRE 
Ķēniņa meitu SEJAS EĻĻA 

 
Jau kopš senseniem laikiem dižciltīgās daiļavas un ķēniņu sievas skaistumkopšanā izmantoja 

eļļas, mirres, rozes  un vīraku... Bagātajam eļļu maisījumam no kauliņu un ēteriskajām 

eļļām piemīt  vesela virkne brīnišķīgu īpašību - antiseptiska, antibakteriāla iedarbība, 

paaugstina ādas reģenerācijas spējas, mitrina, baro, izlīdzina krunciņas un atjauno ādas 

elastību, uzlabo ādas šūnu darbību un sejas krāsu. Naktssveces eļļa atjauno un piešķir 

mirdzumu sausai, nespodrai, novecot sākušai ādai. Tā ir bagāta ar polinepiesātinātajām 

taukskābēm, kas labvēlīgi ietekmē un uzlabo ādas bioķīmiskos procesus, satur gamma 

linolskābi (Omega 6), kas palīdz uzlabot ādas dabīgo mitrināšanu un elastību, mazināt ādas 

niezi, raupjumu, plaisāšanu, lobīšanos un iekaisumu, kā arī atjaunot ādas barjerfunkciju.   

Sezama eļļa spēj dziļi iekļūt ādas slāņos, izvada kaitīgos metabolisma produktus, ir bagāta ar 

vitamīniem, mikroelementiem, aminoskābēm un iedarbojas uz ādu kā spēcīgs dabisks 

antioksidants. Eļļas sastāvdaļas aktīvi piedalās ādas lipīdu apmaiņas procesos, palēnina šūnu 

novecošanos procesus. Bišu vaskam ir pretiekaisuma  iedarbība, tas mīkstina un uzlabo 

ādas stāvokli, dziedē brūces  iekaisumus un izveido aizsargplēvīti, kas ādu ir aizsargā pret  

dehidrāciju. Makadāmijas eļļa bagāta ar mononepiesātinātajām taukskābēm – oleīnskābi 

(iedarbīgs antioksidants, kas kavē ādas novecošanos) un palmitoleīnskābi (Omega-7) - ādas 

sastāvdaļa, kuras ražošana ādā ar gadiem samazinās. Eļļai piemīt šūnu aizsardzības spēja, 

palīdz pret akni, ekzēmu un saules apdegumiem, mīkstina, baro un viegli uzsūcas ādā.  

palielina elastību un tvirtumu, mīkstina, mitrina, attīra un baro ādu, var palīdzēt, ja 

asinsvadiņi ir tuvu pie sejas ādas. Eļļas maisījums iesūcas ādā, padarot to pievilcīgāku - 

mirdzošu, gludāku, maigu un samtainu. 

Lietošana:  nelielu eļļas daudzumu (3-5 pilienus) ieliet plaukstā un viegli iemasēt tīrā, 

SLAPJĀ ādā (pirms nosusināšanās ar dvieli). 

Sastāvs: Sezama eļļa, naktssveces eļļa, makadāmijas eļļa, kviešu asnu eļļa, aprikožu kauliņu eļļa, plūmju kauliņu eļļa, 

melnās ķimenes eļļa, bišu vasks, rožkoka, mirres, vīraka un rozes ēteriskās eļļas 
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AntiMoskito 

 Kukaiņu atvairītājs; 

 Palīdz pret kukaiņu kodumiem; 

 Imunitāti uzlabojošs līdzeklis saaukstēšanās gadījumos. 

Ēteriskās eļļas ir strauji gaistošas – efektīvi izplata aromātu no Jūsu ādas, tas 

palīdz atvairīt kukaiņus. Ciedra, lavandas, eikalipta, ģerānijas, citronellas, 

krustnagliņas un piparmētras ēteriskajam eļļām piemīt virkne lielisku īpašību – 

ne tikai atvaira kukaiņus, bet arī uzlabo ādas reģenerācijas spējas, tonizē, remdē 

sāpes, novērš nervu sasprindzinājumu, palīdz stiprināt nervu sistēmu, ir spēcīga 

antiseptiska, pretiekaisuma un pretcelulīta iedarbība. Šo eļļu var lieliski izmantot 

arī saaukstēšanās gadījumos, lai stimulētu imūno sistēmu. Sezama eļļa ir bagāta 

ar vitamīniem,  mikroelementiem, aminoskābēm un iedarbojas uz ādu kā 

spēcīgs dabisks antioksidants. Eļļas sastāvdaļas aktīvi piedalās ādas lipīdu 

apmaiņas procesos, palēnina ādas šūnu novecošanos procesus, palielina 

elastību un tvirtumu, mīkstina, mitrina, attīra un baro ādu, palīdz pie 

iekaisumiem, pūtītēm un kukaiņu kodumiem. 

Lietošana: Iemasējiet ādā AntiMoskito eļļu! Atkārtojiet šo procedūru ik pēc 1,5 

stundas, ja Jums ir tikšanās ar kukaiņiem! Saaukstēšanās gadījumā iemasēt eļļu 

kāju pēdās un krūšu apvidū, nervu spriedzes situācijās-deniņos. Sargāt no 

iekļūšanas acīs! 

Svarīgi: Ja Jums ir grūtniecības periods, jutīga āda vai alerģija no kādas eļļas 

maisījuma sastāvdaļas, konsultējieties pirms lietošanas ar ārstu! 

Sastāvs: Sezama sēkliņu eļļa, mandeļu eļļa, rīcineļļa, citronellas, ģerānijas, , krustnagliņas, lavandas, ciedra, 

eikalipta, un piparmētras ēteriskās eļļas. 

 



 

 

LAIMĪGĀS LAULĪBAS EĻĻA 

ādas lološanai un valdzinoši aromātiskai masāžai 

Īpaši veidotais eļļu maisījums ar jasmīna, ilang-ilanga, pačūlijas, 

bergamotes, vaniļas ēterisko eļļu uzlabo garastāvokli, mazina sadzīves 

radīto satraukumu, atraisa radošas un sirsnīgas domas. Paaugstinot ādas 

asinsvadu mikrocirkulāciju un jutīgumu, rada vēl lielāku prieku un 

labsajūtu no mīļiem un maigiem glāstiem. Āda pēc eļļas uzklāšanas no 

pieskārieniem izjutīs lielāku siltumu, kļūs skaistāka, tvirtāka ar samtainu 

mirdzumu un savdabīgi valdzinošu aromātu. Viegli iesūcas ādā. Lielisks 

līdzeklis arī ikdienas ķermeņa kopšanai un anti-stresa maigai masāžai. 

Sezama eļļa spēj dziļi iekļūt ādas slāņos, izvada kaitīgos metabolisma 
produktus, ir bagāta ar vitamīniem, mikroelementiem, aminoskābēm un 
iedarbojas uz ādu kā spēcīgs dabisks antioksidants. Eļļas sastāvdaļas aktīvi 
piedalās ādas lipīdu apmaiņas procesos, palēnina šūnu novecošanos 
procesus. Makadāmijas riekstu eļļa bagāta ar mononepiesātinātajām 
taukskābēm – oleīnskābi (iedarbīgs antioksidants, kas kavē ādas 
novecošanos) un palmitoleīnskābi (Omega-7). Eļļai piemīt šūnu aizsardzības 
spēja, mīkstina, baro un viegli uzsūcas ādā. 

Lietošana: Nelielu eļļas daudzumu ieliet plaukstā un viegli iemasēt tīrā ādā. 
Īpašs ieteikums – vēl efektīvāk ir mīļi ieziest vienam otru ar eļļu pēc ūdens 
procedūrām- dušas vai peldes, kas veiktas kopā ar mīļoto (SLAPJĀ ādā pirms 
nosusināšanās ar dvieli!). 
Sastāvs: Sezama sēkliņu eļļa, makadāmijas riekstu eļļa, rīsu kliju eļļa, kviešu asnu eļļa (E vit), 

jasmīna, ilang-ilang, pačūlijas, bergamotes un vaniļas ēteriskās eļļas. 
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Ziedi & Sapņi 

Gardēnijas, Jasmīna un Greipfrūta ķermeņa kopšanas eļļa 

Papildus skaistajam aromātam un karaliskai ādas kopšanai vēl arī 

pievienoto ēterisko eļļu aromātu psiholoģiskā iedarbība… Ko par šīm 

eļļām mēdz stāstīt? 

Gardēnijas eļļa – juteklība, labsajūta, miers… palīdz izvairīties no 
konfliktiem sadzīvē. Mazina vēlmi strīdēties, vairo pozitīvismu un 
mazina negatīvās sajūtas, domas. Palīdz ātrāk izvadīt no ādas toksīnus, 
attīra to.  
Jasmīns ir romantikas un mīlestības simbols, viegluma, labklājības un 
laba garastāvokļa aromāts. Jasmīna ēteriskā eļļa stimulē galvas 
smadzeņu darbību, mazina depresiju, apātiju un vienaldzību. Atraisa 
fantāziju un ideju lidojumu un domās ienes skaidrību.  
Greipfrūts –tā ēteriskā eļļa nomierina un atsvaidzina prātu, efektīvs 

antidepresants Bieži izmanto cilvēkiem kas jūtas nomākti un miegaini, 

īpaši ziemā. Stimulē imūno sistēmu, tonizē un uzmundrina. Anti-celulīta 

efekts. 

Sastāvs: Makadāmijas, sezama, saldo mandeļu eļļa, E vitamīns no kviešu 

asniem, gardēnijas, jasmīna un greipfrūta ēteriskās eļļas. 
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Pamani cik pasaule ir skaista radīta! 

 



 

 

 

VESELĪGAIS CIEDRS 

Ķermeņa kopšanas un masāžas eļļa 

Enerģētiskas un dziedinošas masāžas eļļas pamatā ir sezama, 
vīnogu kauliņu, saldo mandeļu un melnās ķimenes bāzes eļļas. 
Ciedra koksnes ēteriskā eļļa ir atjaunojoša, līdzsvarojoša, 
stabilizējoša, spēku un enerģiju vairojoša eļļa. Novērš spriedzi 
un tonizē, uzlabo ādas elastību un mazina celulītu. Tai piemīt 
antiseptiska, pretiekaisuma, pretsēnīšu un sāpes nomierinoša 
iedarbība. Īpaši piemērota ādai ar noslieci uz iekaisumiem, 
niezi, izsitumiem. 
Lietošana: Uz tīras un slapjas ādas (ideāli pēc dušas pirms 
slaucīšanās) uzklāt nelielu daudzumu eļļas un enerģiski iemasēt 
ādā sajaucot eļļu ar ūdeni. 
Piesardzībai: Izvairīties lietot grūtniecības laikā! 
SASTĀVDAĻAS: Sezama sēkliņu, vīnogu sēkliņu, saldo mandeļu, 
melnās ķimenes, jojobas un naktssveces sēkliņu eļļas, dabīgais E 
vitamīns no kviešu asniem, ciedra, rožkoka, ilang-ilanga, 
lavandas un laima ēteriskās eļļas.  

 

 



 

 

 

SERUMS-EĻĻA SAUSAI SEJAS ĀDAI 

ar liftinga efektu 

Aromātiskais un bagātīgais eļļu salikums iepriecinās sausu un 
nogurušu sejas ādu. Eļļām piemīt  brīnišķīgas īpašības – 
aktivizē un paaugstina ādas reģenerācijas spējas, normalizē 
ādas tauku dziedzeru darbību. Ideāli nodrošina ādu ar 
nepieciešamajām barības vielām, mitrina, atjauno ādas 
elastību un izlīdzina krunciņas, uzlabo ādas šūnu darbību un 
sejas krāsu. Lielisks un iedarbīgs līdzeklis arī dekoltē zonai un 
krūšu ādas skaistumkopšanai. 
Lietošana: Uz tīras un slapjas ādas uzklāt dažus pilienus eļļas un 

maigi iemasēt ādā no rīta un vakarā. 

SASTĀVDAĻAS: naktssveces, sezama sēkliņu, mežrozītes, saldo 
mandeļu, melnās ķimenes - nigellas, persiku, plūmju kauliņu, 
jojobas, argāna, smiltsērkšķa sēkliņu eļļas, dabīgais E vitamīns 
no kviešu asniem, pačūlijas, ilang-ilanga, sandalkoka, mirres, 
vīraka, rožkoka, burkānu sēkliņu ēteriskās eļļas. 

 

 



 


