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Przenieś się w świat naturalnej pielęgnacji

Wyjątkowe, naturalne, na co dzień. Takie są kosmetyki NaturDay. Dbają o Twój wygląd
i samopoczucie, gdyż skrupulatnie dobieramy ich skład. Pochodzą w 100% z ekstrak‐
tów roślinnych i korzystnie wpływają na największy organ Twojego ciała - skórę.

Każdego dnia dbasz o swoje ciało. Stosujesz dietę, uprawiasz sport, dbasz o to, żeby
się dobrze wyspać... Oczywiście w NaturDay wiemy, że nie wszystko to i nie zawsze
jest możliwe. W codziennym pośpiechu warto zadbać o spersonalizowaną suplemen‐
tację i pielęgnację ciała, odpowiednią dla Ciebie, naturalną.

Nasza firma odpowiada na potrzeby współczesności i wychodzi jej naprzeciw.
NaturDay jest takie jak Ty. Naturalne.





Zadbaj o najlepszą kondycję swojej skóry. Podaruj jej
to, co daje nam natura.

Peeling solny, który stworzyliśmy, zawiera zarówno
składniki aktywne, stymulujące ścieranie obumarłego
naskórka, jak i naturalne oleje odżywcze, które koją.
Stosując kosmetyk systematycznie, możesz liczyć na
piękny koloryt, poprawę gładkości i ujędrnienie.

Skoncentrowana formuła Medic Vitis® zawarta
w peelingu to połączenie 3 składników, które tworzą
prawdziwą bombę fitoterapeutyczną.

Melonowiec właściwy zawierający wit. C i E, ananas
jadalny i winorośl właściwa powstrzymująca starze‐
nie. Oprócz tego nagietek lekarski, arnika górska, lu‐
krecja gładka i palczatka cytrynowa. Samo naturalne
dobro!

Dowiedz się więcej

Pojemność: 300 ml

Peeling solny

Podaruj skórze odpowiednie
nawilżenie

https://naturday.pl/product/peeling-solny


To kosmetyk, który każdy powinien mieć w swoim
domu, niezależnie od pory roku. Latem nasza skóra
narażona jest bezpośrednio na oddziaływanie szko‐
dliwych czynników zewnętrznych, a zimą niemalże
bez przerwy ma kontakt z odzieżą. Przesuszona,
wrażliwa, podatna na otarcia.

W takich sytuacjach masło shea zadba o każdą jej
powierzchnię, delikatnie otulając i jednocześnie re‐
generując. Ten uniwersalny produkt wzmocni rów‐
nież zrogowaciałą powierzchnię naskórka i poprawi
jego elastyczność.

Odżywiaj skórę dzień po dniu

W 100% naturalny kosmetyk oprócz masła shea
zawiera również olej kokosowy, który hamuje rozwój
wolnych rodników, dzięki czemu skóra pozostaje
dłużej młoda i sprężysta.

Dowiedz się więcej

Masło shea

Pojemność: 300 ml

https://naturday.pl/product/maslo-shea


Pełne dobroczynnych właściwości kozie mleko,
a także olej jojoba, pomogą zachować Ci równowagę
sebum skóry.

Dowiedz się więcej

Pojemność: 300 ml

Naturalne kozie mleko do kąpieli zostało opracowane
z myślą i troską o codziennej pielęgnacji naszej skó‐
ry. Zawarty w nim naturalny kwas mlekowy zapew‐
nia skórze neutralne pH.

Innymi słowy nie narusza bariery ochronnej naskórka,
a tym samym nie naraża jej na podrażnienia i przesu‐
szenie, dzięki czemu skóra jest odżywiona. Poza tym
sama kąpiel w kozim mleku to jedna z najmilszych
chwil w ciągu dnia.

Kozie mleko
do kąpieli

Oddaj się chwili relaksu

https://naturday.pl/product/kozie-mleko-do-kapieli


Balsam do ciała z kamelią i miłorzębem japońskim
to esencja piękna kobiet Dalekiego Wschodu. Zawar‐
te w nim naturalne ekstrakty dogłębnie nawilżają
skórę, a jednocześnie chronią przed działaniem czyn‐
ników zewnętrznych.

Wykonując przy aplikacji jednocześnie masaż skóry,
pozwalamy działać aktywnie zawartym w nim skład‐
nikom. A nasza skóra odwdzięczy się aksamitną
gładkością i pięknym kolorytem.

Postaw na aksamitną gładkość

Pojemność: 300 ml

Zawarta w balsamie formuła Medic Punica® tworzy
bogatą bazę fitoterapeutyczną. Składają się na nią
najlepsze składniki: kamelia japońska, miłorząb
japoński, granatowiec właściwy, a także spirulina,
nagietek, arnika i inne dobra natury.

Dowiedz się więcej

Balsamdo ciała

https://naturday.pl/product/balsam-do-ciala


Pojemność: 300 ml

Opatentowana formuła Medic Alginate® łączy w so‐
bie bogate składniki alg, które w połączeniu dają nie‐
bywały efekt. Spirulina, alga o silnym działaniu enzy‐
matycznym i odżywczym, algi brunatne posiadające
moc wchłaniania wody i alginian sodu chroniący
przed odwodnieniem.

Dowiedz się więcej

Zadbaliśmy o synergiczne działanie aktywnych skład‐
ników roślinnych w masce tak, by miały jak najlepszy
wpływ na skórę naszej głowy i samych włosów.

Produkt zawiera m.in. naturalne algi, które odżywczo
wpływają na kondycję włosów. Sprawiają, że stają się
miękkie, elastyczne i gładkie. Aktywne składniki
wpływają również na ich strukturę, ułatwiając ich roz‐
czesywanie.

Maska
dowłosów

Nadaj włosommiękkości i blasku

https://naturday.pl/product/maska-do-wlosow


To, jaki produkt wybierzemy do codziennej pielęgna‐
cji naszych włosów, będzie miało istotne znaczenie
w ich późniejszym wyglądzie i kondycji. Zdrowe
i lśniące włosy to atut, który wpływa na cały nasz
wygląd. Warto podjąć decyzję świadomie i wybrać
produkt w 100% naturalny.

Aktywna formuła naturalnych składników zawarta
w naszym szamponie nie tylko zadba o kondycję
włosów, ale przede wszystkim o skórę głowy. Szam‐
pon delikatnie ją oczyszcza, nie naruszając jedno‐
cześnie bariery hydrolipidowej. Może być stosowany
regularnie - nadaje włosom lekkość i blask.

Recepta na zdrowe, lśniące włosy

Szampon
dowłosów

Opracowana przez lekarzy formuła Medic Alba® jest
połączeniem prawdziwego bogactwa natury. Awoka‐
do bogate w miedź, białko, tłuszcze i witaminy działa
odżywczo, pochrzyn włochaty wygładza, a przestęp
biały dba o odpowiednie ukrwienie skóry.

Dowiedz się więcej

Pojemność: 300 ml

https://naturday.pl/product/szampon-do-wlosow


Pojemność: 300 ml

Żel ma delikatny zapach, a po jego użyciu poczujesz
świeżość i długotrwałe nawilżenie skóry. Opatento‐
wana formuła Medic Rhizon® tworzy bogatą bazę fi‐
toterapeutyczną.

Dowiedz się więcej

To naprawdę ważne, jakiego żelu do ciała używasz
na co dzień. Skóra to największy organ Twojego cia‐
ła, więc jeżeli jest dobrze nawilżona, to Ty też czu‐
jesz się dobrze. Nasz produkt opiera się tylko na na‐
turalnych składnikach, dzięki czemu dajesz skórze to,
co najlepsze.

Głównym zadaniem żelu jest oczyszczenie skóry,
zadbanie o jej właściwe pH. Dzięki bogatym składni‐
kom prosto z natury zapewniamy jej także odpowied‐
nią suplementację, ochronę i długotrwałe nawilżenie.

Żel
domycia ciała

Poczuj świeżość i ukojenie

https://naturday.pl/product/zel-do-mycia-ciala


Żel
dohigieny intymnej

Pojemność: 300 ml

Zadbaj o wrażliwą i delikatną część swojego ciała ko‐
smetykiem, który nie podrażnia, ani nie wywołuje sta‐
nów zapalnych.

Skrupulatnie dobrany skład żelu ma za zadanie pielę‐
gnować skórę okolic intymnych, jednoczenie nie naru‐
szając warstwy ochronnej skóry. Możesz używać go re‐
gularnie i chronić to, co potrzebuje właściwej opieki.

Pielęgnuj skórę okolic intymnych

Zawarty w składzie żelu kwas mlekowy utrzymuje
prawidłowe pH skóry okolic intymnych. Aloes posia‐
da właściwości gojące, łagodzi stany zapalne i rege‐
neruje.

Dowiedz się więcej

https://naturday.pl/product/zel-do-higieny-intymnej




Pojemność: 50 ml

Jędrna, odżywiona, pełna blasku, ale przede wszystkim
zdrowa. O taką skórę twarzy walczymy codziennie.
To, jak się prezentuje i będzie wyglądać w przyszłości,
w ogromnej mierze zależy od doboru kosmetyków.
Uczyń czas swoim sprzymierzeńcem.

Skóra dojrzała wymaga specjalistycznej opieki i inten‐
sywnie nawilżającej pielęgnacji. Serum o działaniu anti-
aging to najlepszy wybór, jaki możesz jej podarować.
Zadbaliśmy o szeroką gamę składników pochodzenia
naturalnego, które zapobiegają nadmiernej utracie wody
oraz tworzeniu się widocznych objawów starzenia.

Bogatą bazę składników serum tworzy m.in. kwas hialu‐
ronowy oraz betaina, które dbają o odpowiednie nawil‐
żenie. Poza tym wysoka zawartość kolagenu, silanolu

oraz ekstrakt z owoców jujuby pospolitej i korzenia
szczodraka krokoszowatego wykazują działanie

przeciwstarzeniowe. Przywracają skórze
elastyczność i nadają jej młodzieńczy,
piękny wygląd.

Dowiedz się więcej

Postaw na naturalne piękno

Collagen Sensuelle Siberian

https://naturday.pl/product/collagen-sensuelle-siberian


W codziennej pielęgnacji szkliwa i wrażliwej jamy
ustnej postaw na to, co daje nam natura. Wybierając
naszą pastę OptiDent Herbal i stosując ją regularnie,
dajesz sobie gwarancję zdrowej kondycji jamy ustnej.

Nasz produkt został pozbawiony chemicznych skład‐
ników (w tym fluoru), co sprawia, że nie podrażnia
dziąseł, a wręcz przeciwnie - poprawia ich kondycję.
Ponadto wzmacnia wrażliwe zęby, odżywia błonę
śluzową jamy ustnej, działa oczyszczająco i przeciw‐
bakteryjnie.

OptiDentHerbal

Ziołowa formuła dla Twoich zębów

Naturalna ziołowa pasta, stanowia ̨ca poła ̨czenie eks‐
traktów roślinnych. Szałwia lekarska, mie ̨ta polna, ko‐
per włoski, limonka, pokrzywa, rumianek, łopian, me‐
lisa. Nie zawiera fluoru.

Dowiedz się więcej

Pojemność: 100 ml

https://naturday.pl/product/opti-dent-herbal


Zadbaj o piękny, śnieżnobiały uśmiech. Stosuj pastę,
która nie podrażnia szkliwa. Nasi eksperci stworzyli
produkt, którego bazową substancją jest węgiel aktyw‐
ny. Jego zadaniem jest delikatne polerowanie szkliwa
i oczyszczanie zębów.

Czy wiesz, że węgiel ma ponadprzeciętną zdolność do
usuwania zanieczyszczeń? Czarna pasta do zębów jest
wysoce skuteczną metodą przywrócenia pięknego wy‐
glądu uśmiechowi.

OptiDent Carbo

Niezawodny sposób nawybielenie zębów

Pojemność: 100 ml

OptiDent Carbo to pasta do zębów enzymatycznie
wybielająca, na bazie naturalnych składników.
Przeznaczona dla osób w każdym wieku, nie
zawierająca fluoru. Zapoznaj się z opiniami
ekspertów, którzy ją współtworzyli i poznaj opinie
liderów.

Dowiedz się więcej

https://naturday.pl/product/opti-dent-carbo
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