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Bio certificirana in naravna
kozmetika v trajnostni
embalaži
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volucija je
evolucija
re:volucija nege kože
re: so naravni in bio certificirani izdelki za nego
telesa, lično pospravljeni v plastenke in tube, ki
so izdelane iz surovin rastlinskega izvora.
re:volucija vrednot
re: poleg evolucije naravne kozmetike prinaša
tudi evolucijo vrednot in prepričanj, ki smo jih
prerasli, ter idej in idealov, ki smo jih presegli.
Če je to v sozvočju s tvojim odnosom do
sveta, narave in samega sebe, ne oklevaj, kajti
re:volucija se vedno začne pri tebi.

Fotografije v katalogu: Klemen Razinger, Aleš Rosa. Slike so simbolične.

Evolucija nege kože. Evolucija lepote, tiste
resnične. Evolucija odnosa do okolja. Evolucija
ljubezni do sočloveka, narave ter ljubezni do
sebe in svojega telesa.

re:cept
iz narave
Sestavine izdelkov re: so naravne in
bio certificirane ter brez petrokemičnih
snovi ali mikroplastičnih delcev. So tudi
biorazgradljive in prijazne do okolja.

EGA

N

V

re:cept
EKSTRA DEVIŠKO OLJČNO OLJE — KOKOSOVO
OLJE — KARITEJEVO MASLO — KAKAVOVO
MASLO — NARAVNI EKSTRAKTI — ETERIČNA OLJA
— MEDITERANSKA ZELIŠČA IN CVETLICE — BREZ
SESTAVIN ŽIVALSKEGA IZVORA
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re:touch
re:balance
re:vitalize
re:generate
re:charge

2

1
3

To ni re:cept za
korenčkov koktajl, je pa

re:cept za
sijočo kožo
celega telesa

1. re:cover

2. re:pair

3. re:cover

Negovalna krema za telo
s kakavovim, kokosovim in
karitejevim maslom kožo
navlaži in nahrani, vitamini iz
korenčka pa jo naredijo mehko
in voljno. Na kožo jo nanesemo
takoj po prhanju, saj se hitro
vpije, kožo pa prijetno odišavi
z vonjem po sladki vaniliji.

Naravno mazilo z ognjičem, ki
smo mu dodali kanček olja grenke
pomaranče, je bogato z vitamini A,
B in E ter esencialnimi maščobnimi
kislinami, ki pripomorejo k hitrejši
regeneraciji kože in preprečujejo
njeno izsušitev. Narejeno je
iz mandljevega, sončničnega
in ricinusovega olja, brez
dodatka vode. Nanesemo ga na
najobčutljivejše dele telesa in
obraza.

Krema za roke z bogato, hitro
vpijajočo se teksturo, ščiti
občutljivo in razpokano kožo.
Vsebuje ekstra deviško oljčno
olje, karitejevo maslo in arganovo
olje, ki kožo izdatno nahranijo
in preprečujejo njeno izsušitev.
Bogata je z vitaminom E ter
skvalanom, ki obnavlja in celi
kožo. Je nevtralnega vonja in
primerna za vso družino.
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5 razlogov za re:fresh
belo in črno zobno
pasto

1.

VARNA ZA ZOBE, VARNA ZA TELO
Ekološko certificirana zobna
pasta vsebuje naravne sestavine,
ki varno, nežno in učinkovito
čistijo zobe. Je brez SLS, PEG in
agresivnih snovi, škodljivih za
zdravje.

2.

SVEŽ DAH
Rastlinski izvlečki in eterična
olja mete, čajevca, evkaliptusa,
zvezdastega janeža, ingverja in
limone delujejo antibakterijsko
in protivnetno ter poskrbijo za
svež dah.

3.
4.

POMIRJENE IN NEBOLEČE DLESNI
Vsebuje sok aloe vere, deluje
blagodejno in pomirja občutljive
ter boleče dlesni.

re:fresh ali
črno-bela
svežina
EGA

N

V

NARAVNA BELINA ZOB
Vsebuje kremen, ki nežno
odstranjuje obloge, ne da bi
pri tem poškodoval zobe. Črna
zobna pasta pa je še dodatno
obogatena z aktivnim ogljem,
ki nase veže toksine, odstranjuje
zabarvanost in poskrbi za sijoč
nasmeh.

5.

PRIMERNA TUDI ZA OTROKE
Bela zobna pasta z ingverjem
in limono je brez fluorida.
Vsebuje kalcijev hidroksiapatit,
ki na naraven način pripomore k
remineralizaciji in obnovi zobne
sklenine.

Si za
re:zino
narave?
Seveda, ker se
našim trdim milom
in šamponom ne
moreš upreti!
re:touch naravna trda mila
in re:generate naravni trdi
šamponi so narejeni iz kokosovega
in ekstra deviškega oljčnega olja
ter karitejevega in kakavovega
masla. Mila smo obogatili z oljem
pšeničnih kalčkov, mandljevimi
lupinicami in ekstraktom ognjiča,
ki kožo dodatno nahranijo.
Šamponi pa vsebujejo tudi
prebiotike iz cikorije, ki poskrbijo
za močne in zdrave lase ter ne
izsušujejo lasišča.

EGA

N

V

ZERO WASTE &
Plastic free

Ej,
onadva
pa re:s
dišita
Naravni dezodoranti,
ki se ne opredeljujejo
glede na spol ali vonj

re:charge dezodoranti
naravnih vonjev so primerni tako
zanjo kot zanj. Ustvarjeni so iz
popolnoma naravnih sestavin, ki
koži omogočajo, da globoko diha
ne glede na stopnjo stresa ali
napora, izbrana esencialna olja in
naravni izvlečki pa preprečujejo
rast bakterij in nastanek
neprijetnih vonjav. So brez
dodanih parabenov, sintetičnih
dišav in aluminija.

EGA

N

V

nija
Brez dodanega alumi
G
Brez GSO in PE
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re:snično
naravno je zeleno
od zunaj in znotraj
V dialogu z naravo
Ni pogovora o zeleni vsebini

se mora temu cilju približati

odtis, saj rastline za svojo

brez razmisleka o zeleni
embalaži. Zato smo pri
re: prepričani, da je izbira
alternativnih in trajnostnih
materialov prvi korak v dialogu
z naravo.

tudi naša embalaža. Kreme in
mazila smo zato pospravili v
lončke iz aluminija, izdelke v trdi
obliki pa v embalažo iz 100 %
reciklabilnega papirja.

rast porabijo več CO2, kot ga
ustvarimo pri izdelavi embalaže.
Bioplastična embalaža je tudi
100% re:ciklabilna.

Ker naši izdelki temeljijo na
naravnih sestavinah in ne
vsebujejo snovi petrokemičnega
izvora, smo prepričani, da

Za izdelke, ki vsebujejo vodo,
smo izbrali bioplastični material
iz obnovljivih virov. Narejen je
iz rastlin in ne iz nafte. Tovrstna
embalaža ima nevtralen ogljični

Zavedamo se, da nobena
embalaža ni popolna. Naš končni
cilj je najti embalažo, ki bo 100 %
biorazgradljiva v naravi, zato ne
bomo nikoli odnehali iskati še
boljše alternative za naš planet.

re:aktiviraj se!
Vsakodnevna rutina za celo telo

re:vitalize
Bio gel za prhanje

KONOPLJA & ALOE VERA & KOFEIN
AKTIVNE SESTAVINE

T BO

V

EGA

N

P LAN

Idealno za vsakodnevno prhanje
in umivanje las ter osvežitev po
športni aktivnosti.

TLE

ekstrakt konoplje
aloe vera
ekstrakt hmelja
kofein

T

Gel za prhanje in šampon za
lase v enem. Aloe vera navlaži
in osveži, izvlečki konoplje pa
pomirijo kožo in nahranijo lasišče.
Kofein poskrbi za energijo in
svežino.

KORENČEK & VANILIJA
AKTIVNE SESTAVINE
ekstrakt korenčka
gel aloe vere
ekstrakt vanilije
ingver
melisa

T

T BO

V

EGA

N

P LAN

Idealno za vsakodnevno prhanje z
bogato in dišečo peno.

TLE

Nežna formula s sokom aloe vere
kožo navlaži in nahrani. Vitamini
in antioksidanti iz korenčka jo
naredijo mehko in voljno, sladka
vanilija pa jo prijetno odišavi.

OGNJIČ & ŽAJBELJ & SIVKA

T BO

V

EGA

N

TLE

ekstrakt ognjiča
ekstra deviško oljčno olje
esencialno olje žajblja
esencialno olje sivke

P LAN

Idealno za vsakodnevno prhanjein
osvežitev. Ne izsuši kože.

AKTIVNE SESTAVINE

T

Blaga formula z ekstra deviškim
oljčnim oljem kožo navlaži
in nahrani. Ognjič pomirja in
obnavlja, esencialni olji sivke
in žajblja pa nas potopita v s
soncem obsijan mediteranski vrt.

2v1

re:balance
Bio milo za intimno nego

REPINEC & OGNJIČ

T BO

V

EGA

N

TLE

ekstrakt ognjiča
aloe vera
mlečna kislina
žajbelj
čajevec
ekstra deviško oljčno olje

P LAN

Idealno za vsakodnevno uporabo.
Dermatološko testirano pH 4,5.

AKTIVNE SESTAVINE

T

Tekoče milo za intimno nego
neguje ter vzdržuje ravnovesje in
bakterijsko floro najobčutljivejših
predelov. Oljčno olje in aloe vera
kožo navlažita. Ekstrakt ognjiča
pomirja, mlečna kislina pa
vzpostavlja naravno ravnovesje.

re:generate
Bio šampon za lase

ŽAJBELJ & LIMONA

ALOE VERA &
LANENA SEMENA &
OLJČNO OLJE
Posebno nežen in hranljiv
šampon z oljem lanenih semen,
aloe vero in ekstra deviškim
oljčnim oljem ščiti lasišče in
preprečuje njegovo izsušitev.
Moringa, bogata z vitaminom E,
pa poskrbi za zdrave in močne
lase do konic.
Idealen za vse tipe las in pogosto
uporabo. Ne draži in ne izsušuje.

AKTIVNE SESTAVINE

T

T BO

V

EGA

N

P LAN

TLE

ekstra deviško oljčno olje
ekstrakt moringe
gel aloe vere
olje lanenih semen

T BO

V

EGA

N

TLE

ekstrakt lalnenih semen
ekstrakt žajblja
kopriva
eterično olje limone

P LAN

Idealno za mastne lase in proti
prhljaju.

AKTIVNE SESTAVINE

T

Žajbelj, limona in ekstrakt koprive
lase osvežijo, nežno očistijo
ter pripomorejo k vzpostavitvi
naravnega ravnovesja. Izvlečki
lanenih semen pa lasišče
nahranijo in poskrbijo za lesk
konic.

re:generate
Naravni trdi šampon za lase

ZA OBNOVO & SIJAJ LAS

Idealno za suhe in normalne lase.

PROTI PRHLJAJU &
MASTNIM LASEM
Čajevec, žajbelj, meta in sivka
lase globinsko očistijo in
osvežijo. Aminokisline iz rdeče
pese in lanenih semen jih
navlažijo in naredijo močnejše.
Repinec in prebiotiki iz cikorije
uravnavajo nastanek sebuma ter
preprečujejo nastanek prhljaja,
spirulina pa lase nahrani z vitamini
in minerali.
Idealno za mastne lase in proti
prhljaju.

AKTIVNE SESTAVINE
olje lanenih semen
aminokisline iz rdeče pese
prebiotiki iz cikorije
čajevec
žajblelj
meta
spirulina

EGA

N

V

ZERO WASTE &
Plastic free

AKTIVNE SESTAVINE
kakavovo in karitejevo maslo
aminokisline iz rdeče pese
prebiotiki iz cikorije
hamamelis
ekstrakt ognjiča

V

EGA

N

Kakavovo in karitejevo maslo lase
nahranita. Aminokisline iz rdeče
pese in prebiotiki iz cikorije
jih naredijo močnejše in jim
povrnejo ravnovesje. Kombinacija
ognjiča, lanenih semen in
hamamelisa pa pomirjajo lasišče
in lasem dajejo sijaj.

ZERO WASTE &
Plastic free

re:touch
Bio trdo milo

MANDLJI & INGVER
AKTIVNE SESTAVINE
ekstra deviško oljčno olje
kokosovo olje
olje sladkega mandlja
ingver
mandljeve lupinice

V

EGA

N

Trdo piling milo z oljem sladkih
mandljev, kokosa in ekstra
deviškim oljčnim oljem kožo
neguje in ustvarja bogato
peno, ingver pa doda prijetno
svežino. Mikro delci zdrobljenih
mandljevih lupinic nežno
odstranjujejo odmrle kožne
celice.
S piling efektom za bolj gladko
kožo.

ZERO WASTE &
Plastic free

PŠENIČNI KALČKI & OGNJIČ

Primerno za občutljivo kožo.
Dermatološko testirano.

AKTIVNE SESTAVINE
ekstra deviško oljčno olje
kokosovo olje
olje pšeničnih kalčkov
ekstrakt ognjiča
olje grenke pomaranče

V

EGA

N

Trdo milo z ognjičem, kokosovim
oljem in ekstra deviškim oljčnim
oljem kožo negujejo in ustvarjajo
bogato peno. Olje pšeničnih
kalčkov vsebuje vitamin E in
antioksidnte, esencialno olje
grenke pomaranče pa doda
prijetno svežino Mediterana.

ZERO WASTE &
Plastic free

re:touch
Bio tekoče milo

SIVKA
AKTIVNE SESTAVINE

Tekoče milo za roke z ekstra
deviškim oljčnim oljem kožo
navlaži, zaščiti in jo naredi
mehko. Hidrolat sivke in cvetov
pomarančevca pa pomirja, čisti in
roke prijetno odišavi.

T

T BO

re:pair
Bio ognjičevo mazilo

Idealno za nego suhe in
občutljive kože.

AKTIVNE SESTAVINE
mandljevo olje
ricunusovo olje
ekstrakt ognjiča
olje sladke pomaranče

V

EGA

N

Negovalno ognjičevo mazilo
je mešanica naravnih olj in je
brez dodane vode. Vsebuje
mandljevo in ricinusovo olje, ki
intenzivno negujeta in ščitita
kožo. Bogato je z vitaminoma A
in E, ki poskrbita za obnovo kože
in jo naredita bolj mehko. Dodali
smo mu tudi kanček olja sladke
pomaranče, ki poskrbi za prijetno
svežino citrusov.

Plastic free

V

EGA

N

P LAN

Idealno za vsakodnevno rabo vse
družine. Ne izsuši kože.

TLE

ekstra deviško oljčno olje
hidrolat sivke
hidrolat cvetov pomarančevca
olje sivke
limona

re:cover
Bio krema za roke in krema za telo

EKSTRA DEVIŠKO OLJČNO OLJE

Hitro se vpija in ne pušča mastne
kože. Brez vonja in parfumov.

AKTIVNE SESTAVINE
ekstra deviško oljčno olje
karitejevo maslo
arganovo olje
gel aloe vere

V

EGA

N

Krema za roke z ekstra deviškim
oljčnim oljem, karitejevim
maslom in arganovim oljem iz
ekološke pridelave kožo nahrani
in zaščiti. Vitamin E, skvalen
in aloe vera pa jo navlažijo in
naredijo svilnato mehko.

Plastic free

KORENČEK & VANILIJA
kakavovo maslo
kokosovo olje
karitejevo maslo
ekstrakt korenčka
ekstrakt vanilije
gel aloe vere

AN

T J

V

EGA

N

PL

Kremo za telo je najbolje nežno
vmasirati v kožo takoj po prhanju
ali kopanju. Idealno za suho kožo.

AKTIVNE SESTAVINE

AR

Negovalna krema za telo s
kakavovovim, kokosovim in
karitejevim maslom kožo nahrani,
aloe vera pa izdatno navlaži.
Vitamini iz korenčka jo naredijo
mehko in voljno, ekstrakta
irisa in vanilije pa kožo pustita
neverjetno dišečo.

re:charge
Naravni dezodorant

Brez dodanega
ALUMINIJA

ČEŠNJEV CVET

Brez sode bikarbone - primeren
za občutljivo kožo.

AKTIVNE SESTAVINE
kokosovo olje
karitejevo maslo
ricinusovo olje
ekstrakt rdečega grozdja
olje grozdnih pešk
eterično olje limone
jojobino olje

V

EGA

N

Naravni dezodorant v stiku brez
sode bikarbone je primeren
za občutljivo kožo. Naravna
olja in nežen vonj češnjevih
cvetov ščitijo in negujejo ter
preprečujejo nastanek neprijetnih
vonjav na naraven način.

ZERO WASTE &
Plastic free

CEDRA

Ščiti pred prekomernim
potenjem. Ne pušča madežev.

AKTIVNE SESTAVINE
karitejevo maslo
kokosovo olje
ricinusovo olje
olje cedrovine
olje mandarine
ekstrakt rožmarina

V

EGA

N

Naravni dezodorant v stiku s
sodo bikarbono z aromatičnimi
izvlečki cedrovine in naravnimi
olji, ki ščitijo in negujejo kožo ter
preprečujejo nastanek neprijetnih
vonjav na naraven način.

ZERO WASTE &
Plastic free

KOKOS

Ščiti pred prekomernim
potenjem. Idealno pakiranje
za potovanje.

AKTIVNE SESTAVINE
karitejevo maslo
kokosovo olje
ricinusovo olje
jojobino olje
ekstrakt korenja

V

EGA

N

Naravni kremni dezodorant s
sodo bikarbono preprečuje
nastanek neprijetnih vonjav
na naraven način. Tropski vonj
kokosa in naravna olja pa ščitijo
in negujejo kožo.

Plastic free

re:fresh
Bio zobna pasta

ra
Brez fluo
LS in PEG
S
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O
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Brez

INGVER & LIMONA

Vsebuje mikro kristale
hidroksiapatita, ki pripomore k
remineralizaciji in obnovi zobne
sklenine.

AKTIVNE SESTAVINE
esencialno olje limone
ingver
esencialno olje čajevca
zvezdasti janež
mikro kristali hidroksiapatita
aloe vera

V

EGA

N

Bela zobna pasta vsebuje
esencialni olji čajevca in
zvezdnega janeža, ki učinkujeta
antibakterijsko. Olji limone in
ingverja prijetno osvežita, aloe
vera pa poskrbi za zaščito dlesni.

Primerno za odrasle in za otroke.

META & AKTIVNO OGLJE

Idealno za vsakodnevno
ščetkanje zob.

AKTIVNE SESTAVINE
zelena meta
poprova meta
divja meta
aloe vera
aktivno oglje

V

EGA

N

Črna zobna pasta z aktivnim
ogljem nase veže nečistoče in
pripomore k ohranjanju naravne
beline zob. Aloe vera pomirja
in ščiti dlesni, esencialna olja
treh vrst mete pa poskrbijo za
neverjetno svež dah.

re:volucija
nege kože

re.bioskincare
re.bioskincare

rebioskincare.si

T BO

T

N

EGA

P LAN

V

TLE

Bio certificirana in naravna kozmetika
v trajnostni embalaži

