JARO 2020
Jarní rovnodenn�t

je spojena s přechodem z astronomické zimy do jara. Pokud jsme byli v souladu se svými biorytmy i s přírodou, strávili jsme zimu
v klidovém období po fyzické i psychické stránce. První jarní den však s sebou přináší „akci“. Vykračujeme opět do života, realizujeme plány, které jsme si vytříbili při zimním rozjímání, nebo už sklízíme první jarní plody, které jsme v zimě zaseli. Abychom kráčeli
dál správnou cestou, potřebujeme být propojení s vnitřním vedením, se svou intuicí. A řekli byste, že nám k tomu mohou napomoci
naše vlasy? Respektive jejich stav? Pokud teď provinile kontrolujete svoji kštici a přemýšlíte, co všechno jste přes zimu skrývali pod
čepicí, je nejvyšší čas se nad stavem vlasů zamyslet. Řada starodávných náboženských tradic a přírodních kultů totiž považuje vlasy
za energetické spojení člověka s Vesmírem. A protože chceme do jara vykročit tou správnou nohou, rozhodli jsme se tyto noviny
vlasům věnovat. Ale nejen jim. Otevíráme i téma celkové jarní očisty na úrovni duše i těla.
Příjemné čtení a krásné jaro vám přeje tým e-shopu Liftea

Jaro jako příležit�t k vnitřnímu zdraví
Začátek jara měl u mnoha starověkých civilizací velký význam a pro některé z nich byl
spojen i se začátkem nového roku. Slunce, jehož světlo a teplo jsme během zimy postrádali, nabývá na síle a přímo před našima očima probouzí k životu celou přírodu.
Když se podíváme na rozkvetlý strom, louku plnou květů, zalesněnou stráň, tekoucí
řeku a další přírodní úkazy, ve všech zachytíme přirozenou krásu a novou oživující
sílu. To vše bylo výsledkem mnoha očistných procesů, jež byly součástí jarních slavností, které harmonicky propojovaly očistu těla i duše, řecky zvanou psyché. Očista
duše byla důležitou součástí a byl na ní kladen velký důraz. Cílem bylo zbavit se všeho, co člověka vnitřně tížilo, bolelo, znepokojovalo, čeho se obával, co mu bránilo
uskutečnit potřebné životní změny, a co se mohlo projevit až ve fyzických obtížích.
Navzdory mnoha vnějším okolnostem, které nás jako první napadají, ten, kdo má
možnost udělat věci jinak a být jiný, jsme právě my. Není vždy v našich možnostech
měnit prostředí, ve kterém žijeme, lidi, se kterými sdílíme svůj čas, ale nikdo nám nemůže zabránit uskutečnit změnu v nás samých, která má ve výsledku i dopad na vnější prostředí. Aby však změna měla smysl, musí být vždy k lepšímu. Představme si, že
nás nějakou dobu bolí žaludek. Nejdříve nevíme z čeho, ale po čase vypozorujeme,
které jídlo nám nedělá dobře, začneme se mu vyhýbat, nahradíme ho jiným, dobrým
pro náš organismus. Hledáme tedy něco, co zlepší náš stav, a ne ho zhorší. Na úrovni
fyzického těla je to snadno pochopitelné, a ne tak těžce aplikovatelné.

Na psychické úrovni, která je s tou fyzickou velmi úzce spojena, tento proces probíhá
úplně stejně, avšak je těžší přijmout svůj stav, chtít ho skutečně změnit a využít „lék“
nebo ještě lépe prevenci. Všichni známe bolesti duše, které se někdy projevují v podobě negativních myšlenek či nezvladatelných emocí, které nás tíží a brání nám čelit
životním situacím s rozvahou, klidem, radostí a vnitřní pevností. Někdy neovládneme
strach a obavy, jindy nezkrotíme hněv, neudržíme pozornost, ztrácíme vůli a odvahu,
neumíme se zbavit smutku, reagujeme podrážděně… A přitom bychom se chtěli cítit šťastně a spokojeně.
Když si budeme vybírat stravu, která přinese našemu organismu sílu, energii, zdraví,
zkusme úplně to samé nabídnout i naší psyché v podobě „vitamínů“, které strach
změní na odvahu, smutek na radost, křehkost na pevnost, hněv na laskavost, ukvapenost na rozvahu… A jaké jsou to „vitamíny“? Psycha každého z nás je potřebuje v jiné
formě a podobě, avšak jisté je, že blízký kontakt s tím, co v sobě obsahuje harmonii,
dobro a krásu povzbudí naši psychu. Už sama příroda nám poslouží jako příklad těchto vlastností… Někdy stačí jen se na chvíli zastavit a pozorně se dívat a čerpat z její
moudrosti. Uvidíme, že i když se nebudeme moci vyvarovat prostředí, které na nás
působí negativně, staneme se vůči němu více odolní a dokážeme reagovat vyrovnaně a s vnitřní jistotou.
Autorka: Eva Bímová

Eva Bímová
Eva ráda nahlíží pod pokličku tajemství života a prostřednictvím praktické
filozofie neboli lásky k moudrosti odhaluje jeho smysl. Věří tomu, že nic se neděje jen tak, ale vše má svoji příčinu a poznat ji, poskytuje příležitost se něčemu novému naučit, využít to ve prospěch dalších lidí. Kromě toho, že je vydatnou posilou našeho Liftea týmu, aktivně se podílí na činnosti Mezinárodní
organizace Nová Akropolis, která se zaměřuje na činnost ve třech oblastech:
filozofie, kultura a dobrovolnictví. V rámci Nové Akropolis úspěšně absolvovala programy studií zaměřené na východní a západní filozofii, psychologii,
symbolismus, historii, rétoriku a další. Od roku 2018 vede tuto organizaci
v České republice a podílí se na všech jejich aktivitách. www.akropolis.cz

Jarní k�metická poradna

Ťuk, ťuk! Slyšíte to? To klepe na dveře jaro. Taky se tak cítíte nabitá novou energií?
Spousta z nás se v tomto období až s radostí vrhá do jarního úklidu, protože chceme mít s novou sezónou všechno tak nějak hezké, čisté, prozářené. Řekla bych, že
takový úklid po zimě by si zasloužila i naše pleť. Ať na jaře září!

Vysmýčit koupelnu. Tři, dva, jedna, teď!

Pojďme se ale nejprve pustit do toho opravdového úklidu. Teď je ideální čas,
abyste prošla svoje kosmetické zásoby a vyhodila všechny produkty, které mají
po konci doby spotřeby. Zkontrolujte data na obalech a všechny prošlé výrobky
vyprovoďte z koupelny pryč. Že datum spotřeby chybí? Pokud si nejste jistá, že

jste produkt kupovala nejpozději v uplynulém půlroce, raději jej vyhoďte. Pozor
si dejte hlavně u přírodní kosmetiky, kterou sice naše pokožka miluje, vzhledem
k minimálnímu množství konzervačních látek se ale organické výrobky rychle
kazí. Zejména ve vlhkém prostředí koupelny se totiž množí nejrůznější bakterie,
a i přírodní péče pak dokáže udělat na pleti pěknou neplechu.

Úklid pleti

Máte uklizeno? Tak teď nastává čas na relax! Napusťte si horkou vanu nebo si vyhraďte prostor na hezky dlouhou sprchu. Naše pokožka je po zimním období zašedlá a mdlá, a tak si zaslouží pořádnou očistu. Nejprve obličej očistěte větším
množstvím čisticího gelu - mně se velmi osvědčil micelární od značky Martiderm, kterým se odličuji každý večer. Pak klidně 10 minut relaxujte a počkejte,

až se vám pokožka dostatečně napaří a otevřou se póry. Poté sáhněte po abrazivním peelingu od Hyfac Woman. Ten odstraní z povrchu kůže odumřelé buňky, které se na ní hromadily celou zimu, a taky zbytky hutných krémů, jimiž jsme
pleť vyživovaly v mrazech. Peeling od Hyfac má v sobě jojobové perličky, které
jemňounce obrušují kůži, a prášek z olivového jádra, jenž ji následně vyživí, takže je po ošetření pokožka čistá a hebká. Obsažené extrakty z bílého čaje pak pleť
rozjasní, barevně ji sjednotí a dodají jí šťávu. Pecka!

S kůží na trh

Pomalu se bude oteplovat a my budeme odhazovat vrstvy oblečení a ukazovat
víc a víc kůže. Vykouknou tak suché a drsné lokty, kolena nebo chodidla. Začněte je zavčas mazat bambuckým máslem od Zoya Goes Pretty (Liftea má v nabídce přes 10 druhů, třeba s kokosovým olejem či s levandulí) nebo extra výživnou
papájovou mastí P'URE PAPAYA Skin Food, která kromě zmíněného zázračného
papainu obsahuje také bambucké máslo, a k tomu i jojobový a makadamový
olej. Do léta bude kůže na suchých místech vyživená a jemná.

Jak se líčit?

Vyskakují na vás články s tématem „jarní líčení”? Ano, není od věci udělat na jaře
pár změn i ve vašem líčícím rituálu. Proč? Důvodem je změna venkovního světla.
V zimě je světlo modré, v teplém období zase žluté. Do modrého světla se hodí
syté a intenzivní barvy - výraznější hnědé stíny nebo vínová rtěnka, kdežto ve
žlutém světle nám sluší světlé pastelové tóny. Pořiďte si proto rtěnku v zářivé
barvě: vizážisté doporučují na jaro odstíny růžové, korálové či jásavě červené.
Neměl by vám chybět ani bronzer, kterým dodáte pleti zářivý projasněný
vzhled, a korálová tvářenka. Tmavé stíny vyměňte za béžové či pastelové, místo
hutného make-upu s olejovým základem teď používejte minerální, anebo
BB krém. A vzhledem k tomu, že na obloze už vykukuje sluníčko, myslete na to,
aby měl make-up SPF. Ať pleť zbytečně neztrácí mladost. Krásné a svěží jaro!
Autorka: Nikola Valiánová

Po peelingu dopřejte pleti výživnou masku. Třeba značka Alkmene má na výběr
olivovou nebo s aloe vera. Masku aplikujte hned po koupeli, dokud máte ruce
čisté, bez bakterií, abyste si je nezanesly do otevřených pórů. Po setření masky
pokožku tonizujte pomocí pleťové vody, já nedám dopustit na Tea Tree tonikum
od Alkmene, protože obsahuje velké množství výtažků z této rostliny a pomohlo
mi zlepšit kvalitu pleti (což po zimě oceníte).

Obnova pleti

Po tonizaci je na řadě hydratace. Žádné mrazy už nás nečekají, a tak krém s tukovým základem vyměňte za ten s lehčí konzistencí. Skvělou volbou je lehce vstřebatelný obnovující papájový krém P'URE PAPAYA Renew z Austrálie. Tento přípravek pomáhá zlepšovat stav pokožky, je to doslova ozdravná kúra: papain, což
je látka, kterou papája obsahuje, má až zázračné účinky - poradí si s akné, ekzémem, jizvičkami, odstraňuje odumřelé kožní buňky a nové buňky chrání před
stárnutím. Velké balení vám vystačí na celé jaro.

Nikola Valiánová
Povoláním kancelářská myš, ve volném čase pisálek, výletník, snílek a žrout. Nikola je vegetariánka a nadšenec do zdravé stravy. Přesto si ale
(a velmi často) osladí život třeba čokoládou. Snaží se proto hledat tělu prospěšnější alternativy “antifit” dobrůtek. Experimentuje nejen na poli
pamlsků, ale i v kuchyni. U plotny Nikola testuje nejrůznější zdravé potraviny nebo zkouší kouzlit s různými dary přírody. Přírodu ráda pouští
také do své koupelny. A kde ji potkáte? Dost pravděpodobně na nějakém food festivalu nebo v bistru na brunchi.
www.liftea.cz/blog/testování

Naše tipy
Micelární gel MartiDerm
· Čisticí micelární gel
· S probiotiky & výtažkem
z protěže alpské

Alkmene
Tea Tree Pleťové tonikum

· Tonizující pleťová voda s výtažkem tea tree oleje
· Velmi účinná pro ošetření problematické pleti
· Bez parabenů, silikonů a minerálních olejů

P´URE PAPAYA Skin food
· Výživný krém z australské
fermentované papáji
· Vhodný zejména pro suchou
a namáhanou pleť
· 100% přírodní, bez parabenů, silikonů,
minerálních olejů

Jarní bylinky z babiččiny zahrádky
Tak nám opět začíná krásná sezóna plná omamných vůní a léčivých bylinek. Příroda
se probouzí ze zimního spánku, všechno začíná kvést, vzduch je plný svěží vůně,
hřejivé sluneční paprsky nabírají na síle a něžně nás hřejí po tváři. Začínají růst první
léčivé bylinky a jak praví moje babička: „Zelená lékárna zdraví je opět v plné síle a je
nejvyšší čas ji navštívit.“ Tak pojďte a prozkoumejte spolu se mnou babiččiny jarní
bylinkové favority, které jsou léčivé a svou krásou umí pohladit po duši, ale navíc si
z nich můžete vyrobit také skvělé přírodní dobroty pro vaše zdraví.

Jarní divoce r�toucí bylinky

Nejlepší na pročištění těla jsou listy kopřivy, které z něj vyplavují škodlivé látky
a nahromaděné toxiny a zároveň jej zbavují kyseliny močové. Jakmile vyraší
první výhonky, určitě si je jděte nasbírat a udělejte si z nich pročišťující čaj. Na
jeden šálek stačí přelít vařící vodou lžíci kopřiv a je to. Čaj můžeme popíjet klidně
3× denně, maximální doporučená doba užívání je však 21 dnů, pak si udělejte
na 14 dní pauzu.
Dalšími úžasnými jarními bylinkami na pročištění jsou určitě medvědí česnek,
popenec a mladé lístky pampelišky, sedmikrásky a jitrocele. Všechny patří mezi
energetické bomby, které vás nabijí mladou silou rašícího jara!

�nktura z mladých kopřiv

Mladé oddenky kopřivy mají nejúčinnější a nejintenzivnější léčivé účinky na
začátku jara. Vy, co trpíte sennou rýmou, si tedy tuto skvělou tinkturu určitě
připravte – nezapomeňte si však vzít s sebou rukavice, jelikož právě tyto malé
oddenky nejvíce pálí.

Budete potřebovat:

20 ks čerstvě natrhaných oddenků mladých kopřiv
200 ml čisté vodky nebo domácí slivovice
Kopřivy omyjeme, vložíme do vyšší misky, zalijeme alkoholem a rozmixujeme na
jemnou kaši, kterou necháme 24 hodin stát v chladu. Poté kaši přecedíme přes jemné
sítko nebo plátýnko do zavařovací sklenice a je hotovo. Tinkturu skladujeme v lednici.
P.S. Užívejte jednu čajovou lžičku zalitou sklenicí čisté vody maximálně 3× denně.

Naše tipy
Alkmene
Bio Tonikum na vlasy Kopřiva
· Tonikum na na vlasy s extraktem
z organické kopřivy
· Obnovuje a regeneruje citlivou pokožku
hlavy a posiluje vlasy
· Bez parabenů, silikonů, minerálních olejů

Autorka: Dita Oškerová

Dita Oškerová – Bylinkové snění
„V životě si jdu vždy za svým, s vášní a nadšením. S vírou v sebe sama si plním své sny. Věřím na věci mezi nebem a zemí, miluji
život a životní výzvy,“ říká Dita Oškerová, autorka a fotografka knih Kouzlo léčivých bylinek, Něžná náruč, Rady a recepty moravské babičky a blogu Bylinkové snění. Bylinková kouzelnice, pisatelka, knihomolka, kreativní tvořitelka a v neposlední řadě také
manažerka, která se naučila nechat věci plynout, jít s proudem a přestala říkat slova jako „jistota“ nebo „musím“.
www.bylinkove-sneni.cz, FB www.facebook.com/bylinkovesneni, Instagram @bylinkovesneni

Jaro velí det�ikovat tělo a zregenerovat vlasy.
Aby taky ne, vždyť krásné zdravé vlasy jsou korunou krásy každé ženy, a proto je
potřeba dopřát jim kvalitní péči a pořádnou vzpruhu, hlavně teď po zimě. Ta letošní
nás sice netrápila velkými teplotními výkyvy, kdy jsme z přetopené místnosti vykročili
přímo do třeskutého mrazu, nebo jsme uvěznili vlasy pod různými pokrývkami hlavy.
Nicméně pobyt ve vytopených kancelářích a bytech, kde je suchý vzduch, dal našim
vlasům také co proto, a tak většinu z nás trápí slabé, křehké a vysušené vlasy, které
velmi často tzv. elektrizují a co víc, někdy zaznamenáme i viditelný úbytek vlasů. No
a to je situace, která nikoho nepotěší a chceme to řešit.
Co nás tedy čeká na cestě za vysněnou hřívou zdravých lesklých vlasů? Budete se
možná divit, ale samé příjemné věci. V péči o vlasy začneme v kuchyni, abychom
doplnili potřebné vitamíny, minerály a stavební prvky a do svého jídelníčku zařadíme
takové dobroty jako jsou mořské ryby a mořské plody, avokádo, vejce, ořechy, dýňová
a slunečnicová semínka, listová zelenina, rajčata a mrkev, a také ovoce, hlavně citrusy,
borůvky a mango. Řekněte sami, jestli vás tahle změna jídelníčku nebude bavit. A to
zdaleka není všechno.
Péčí o zdravé vlasy budeme pokračovat v koupelně, protože když se potká správná
výživa s kvalitní kosmetickou péčí, tak je úspěch zaručen. No a když je řeč o kvalitní
vlasové kosmetice, tak mám na mysli přípravky MARTI DERM ANTI-HAIR LOOS. Tato
řada obsahuje šampon, lotion, vyživující ampule a kapsle na podporu růstu vlasů
a beze zbytku splňuje veškeré požadavky na výživu a hydrataci vlasového vlákna
a stimulaci vlasových folikul k růstu nových zdravých vlasů. Pokud se chcete o své
vlasy skutečně dobře starat, doporučuji používat šampon a lotion po celý rok a 2x do

roka, nejlépe na jaře a na podzim, si dopřát ozdravnou kůru a používat výživné
ampule a kapsle na podporu růstu vlasů. První výsledky vašeho snažení se mohou
začít objevovat asi po měsíci pravidelného používání séra a potravinového doplňku.
Pod prořídlou ofinou začnou vyrůstat nové vlasy, ale mějte trpělivost a dopřejte si péči
po celou doporučenou dobu tří měsíců. Rozhodně to bude stát za to!
Nakonec ještě jedna věc. I přes správnou péči o vlasy nesmíme zapomenout na genetickou výbavu, kterou má každý z nás jinou. Pokud nám příroda nadělila jemné vlasy, tak
z nich vlasy typu koňské žíně prostě nevypěstujeme. Výběrem správné kosmetiky a péčí
však docílíme toho, že naše vlasy budou lesklé, vyživené, prostě zdravé.
Autorka: Eva Goldmannová

Naše tipy
Martiderm Kapsle na podporu růstu vlasů
· Přípravek na podporu zdraví, krásy a pevnosti vlasů
· Obsahuje cystin, keratin a výtažek z plodů
rostliny Serenoa repens
· Doplněk stravy. Nenahrazuje pestrou a vyváženou stravu.

BioKap šampon & kondicionér
pro barvené vlasy
· S výtažky z arganového oleje a vrby
· Dodává vlasům hebkost a objem
· Bez nežádoucích syntetických látek

Alkmene Bio šampon
& kondicionér Měsíček
Dopřejte si zelený listový salát, do něhož zamícháte kromě salátových listů, například také
řepu, ředkvičky, mrkev nebo klíčky.

· Síla měsíčku lékařského pro dokonalou
regeneraci vlasů
· Bez parabenů, silikonů, minerálních olejů

Eva Goldmannová
Eva je certifikovaný nutriční poradce a life style kouč, autorka projektu zdravá firma, věnovanému firemnímu poradenství
v oblasti zdravého životního stylu. Věnuje se také individuálnímu poradenství a přednáškové činnosti. Ve volném čase Evu
zastihnete na plavání, na kole nebo na její zahrádce.
https://www.eva-goldmannova.cz/

Henna, otázky a odpovědi

Jak se z r�tliny získává henová barva?

Tuto rubriku jsme vytvořili na přání našich zákazníků. Na náš kontaktní e-mail info@liftea.cz totiž chodí stále více dotazů na hennu a specifika barvení hennovými barvami Cultivator. Proto jsme oslovili naši spolupracovnici a bylinkovou
odbornici Ditu Oškerovou, která nám pomohla „henové téma“ rozvinout.

Krásnou paletu hennových barev získáme, když se henna smíchá s dalšími barvicími rostlinami – např. s indigem a Cassií, které patří mezi ty nejznámější. Indigo
je rostlina, která obsahuje modrou molekulu barviva, kdežto Cassie vypadá podobně jako Henna. Je bezbarvá a používá se při regeneraci vlasů jako vynikající
kondicionér.

Co je to henna?

Jak se liší přírodní a chemické barvení?

Henna je nejstarší 100% přírodní barvivo na světě a získává se z listů řapíků keře,
který se latinsky nazývá Lawsonia Inermis a jemuž se nejlépe daří v suchých
a horkých oblastech. Již po tisíciletí je Henna pěstována zejména kvůli hladkým
podlouhlým listům, z nichž se po usušení a nadrcení získává prášek zelené barvy
s typickou vůní. Henna kvete malými květy bílé, žluté a růžové až červené barvy.
Šťáva z květů se využívá jako součást parfémů nebo jako esenciální olej. Dále je
henna velice vhodná například při alergiích kůže a vlasové pokožky, jelikož je
přirozeně antibakteriální a antiseptická.

Naše tipy
Cultivator 100% přírodní
Barva na vlasy 7
· 100% přírodní barvy na vlasy
· Certifikovaná bio kvalita, nejčistší přírodní suroviny
z ekologického zemědělství
· Uvnitř balení 4 sáčky s barvicí směsí

Henna dokáže vlas obalit tenoučkou vrstvou přírodního rostlinného proteinu,
který pronikne až do jeho jádra a ochrání jej před nepříznivými vnějšími vlivy,
jako je sluneční záření, vítr, chlór nebo mořská sůl. Vlasy se po použití henny netřepí, nelámou a jejich povrchová struktura je natolik vyhlazená, že se vlasy nádherně lesknou. Henna ovšem nedokáže zásadně změnit barvu vlasů, je třeba,
abyste mezi hennovými barvami vybírali ten odstín, který je nejblíže vaší přirozené barvě. Zesvětlit tmavé vlasy henna neumí, stejně jako napoprvé neobarví
ani vlasy šedivé. Máte -li tedy šediny, je třeba barvení hennou opakovat. Hennové barvivo neobsahuje žádnou chemii a postupem času se z vlasů vymývá, takže
přechod od odrostlých kořínků není příliš nápadný.

Jak zvládnout přechod z běžných barev na barvení hennou?

Pokud jste až doteď používali chemickou barvu a chcete přejít na hennu, určitě
můžete, ale nenanášejte ji hned na barvené vlasy. Počkejte minimálně měsíc od
chemického barvení, jelikož by se vám mohlo stát, že henna vůbec nechytne,
a nebo chytne pouze na odrosty. V opačném případě, pokud chcete z henny
přejít na chemickou barvu, vydržte minimálně dva měsíce, jelikož se tyto dvě
barvy nemusejí. Je to tím, že henna vlasy obaluje a tím je dělá silnějšími, kdežto
chemická barva do vlasů proniká a tím je oslabuje.
Autor: Liftea tým, na otázky odpovídala Dita Oškerová

Cultivator´s story
Barvení vlasů je pro většinu žen prakticky celoročním tématem, ale na síle
nabývá zejména v jarních a letních měsících, kdy odkládáme čepice a šály
a nálada ve vzduchu je taková, že prostě chceme zazářit. A protože přírodní
barvy, kterým velice fandíme, jsou zajímavější téma, než by se na první pohled
zdálo, rádi vám zprostředkujeme příběh našich dodavatelů 100% přírodních
barev značky Cultivator, která pochází z Indie.

V dalších letech rozšiřují Cultivator´s výrobní části firmy a také pozemky pro ekologické pěstování rostlin. V současnosti firma operuje s třemi tisíci akrů půdy. Cultivator´s
intezivně pracují na další modernizaci výroby a v roce 2012 získávají certifikaci GMP
a HAACCP, které garantují vysoké bezpečnostní standardy procesů a kvalitu použitých surovin.
Dva roky na to zakládají Cultivator´s vlastní laboratoř pro kontrolu kvality
organických surovin, která probíhá i v průběhu výrobního procesu. Laboratoř se
stále modernizuje a rozvíjí, je vybavená vysoce kvalitními přístroji pro testování
účinných látek v organických surovinách.
V letech 2018 - 2019 dosáhli Cultivator´s také na certifikaci Fair for Life. Ta je
garancí spravedlivého obchodu, který umožňuje realizaci sociální a ekonomicky
znevýhodněných pracovníků a výrobců. Jako čistě veganský produkt je značka
také registrována u The Vegan Society. V Cultivator´s dále pracují na rozvoji
vlastní laboratoře s vysoce kvalitními přístroji pro testování účinných látek
v organických surovinách.

A budoucí v�e?

Cultivator´s, jako jeden z nevětších producentů ekologických produktů v Indii,
se snaží motivovat svět k bezpečnějším a zdravějším alternativám běžně používaných kosmetických produktů.
Počáteční vize vzniku a rozvoje značky Cultivator´s spadá do roku 1998. V té
době hledal textilní podknikatel Narayan Das Prajapati pro své podnikání nový,
uspokojivý a všeobecně prospěšný směr. Protože vždy spatřoval vysokou
hodnotu v přírodním bohatství, začal na základě mezinárodně uznávané
a dostupné literatury provádět rozsáhlý výzkum rostlin a ekosystémů. Provedl
také řadu experimentů v oblasti pěstování i účinků léčivých rostlin, a to vše před
tím, než se rozhodl tyto rostliny komerčně pěstovat. Samotnému založení
Cultivator´s tedy předcházel pevný základ, ukotvený v hluboké znalosti rostlinných surovin.

Autor: Liftea tým

V roce 1998 vznikla základna zpracovatelského závodu v indickém Jodhpuru,
vybavená manuálními stroji. Krátce na to založil Narayan Das Prajapati společnost „Sonamukhi Udhyog“ a získal pro své produkty první ekologickou
francouzskou certifikaci ECOCERT. V následujících letech (zejména po roce 2000)
firma expanduje za hranice Indie.
Z důvodu lepší komunikace a snadnější identifikace značky na mezinárodním
trhu, byla společnost „Sonamukhi Udhyog“ přejmenována na Cultivaotr´s.
V roce 2005 získal Narayan Das Prajapati významnou posilu ve svém synovi
Tarunovi, který právě absoloval školu.

www.liftea.cz
facebook.com/liftea
instagram.com/lifteacz

