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Шампоана за честа употреба от серията Olivia на Marius 
Fabre е направен с  био етерично масло от портокал в 
съчетание с био маслининово масло, мед и прополис, 
био ментова вода и био портокалова вода. 

Стъклената и матирана бутилка го прави привлекателна 
придобивка за всяка баня. 

 
99.30%съставки с натурален произход 
10.60%  съставки от биологично земеделие 

 
INGREDIENTS: Aqua (water), Ammonium lauryl sulfate, 
Cocamidopropyl betaine, Citrus aurantium aqua* (bitter 
orange flower water), Decyl glucoside, Melissa officinalis 
aqua *(balm mint water), Citrus sinensis oil* (orange oil), 
Olea europea oil*, Mel (honey), Propolis, Sodium benzoate, 
D-Limonene. 

* Всички съставки, отбелязани със звезда (*) са от био 
земеделие 

 

Екологично и биологично сертифицирана козметика от 
ECOCERT. 

200 мл 

Шампоан против пърхут базиращ се на билогични 
съставки и много меки активни вещества на  растителна 
основа (копра -ядка на кокосов орех). Olivia е 
традиционна линия на Marius Fabre, направена от мнго 
деликатно натурално маслиново олио. Съдържа био 
етерични масла от хвойна, кедър, пачули, лавандула и 
розмарин; Салвия-вода;екстракт от листа на маслина; 
борова вода. 

 

99,30% са с натурален произход 
11,40% от съставките са от биологично земеделие 
 
INGREDIENTS :Aqua (water), Ammonium lauryl sulfate, 
Cocamidopropyl betaine, Salvia officinalis aqua* (sage aqua), Pinus 
sylvestris aqua* (pine cone aqua), Decyl glucoside, Olea europaea 
extract and glycerin, Sodium benzoate, Cedrus atlantica oil* 
(cedarwood oil), Pogostemon cablin oil* (patchouli oil), Lavandula 
officinalis oil* (lavender oil), Rosmarinus officinalis oil* (Rosemary 
oil), Juniperus oxycedrus (wood tar), Linalool 

* Всички съставки, отбелязани със звезда (*) са от био 
земеделие 

Екологично и биологично сертифицирана козметика от 
ECOCERT. 

200 мл 

Направен от био маслиново масло, този душ-гел нежно 
почиства и овлажнява, оставя кожата мека и спокойна. 
Olivia е традиционна линия, направена от натурално и 
нежно маслиново масло. Представен в матирана 
стъклена бутилка, той става привлекателно допълнение 
за всяка баня. Съдържа вода от органичен цвят от 
портокал, екстракт от листа на маслина, био масло от 
мандарина, био масло от горчив портокал.  
 
99.30 % от всички съставки са с естествен произход 
(натурални) 
10.80 % от съставките са от биологично земеделие. 
 
INGRЕDIENTS : 
Aqua (water), Ammonium lauryl sulfate, Citrus aurantium aqua* 
(bitter orange flower water), Cocamidopropyl betaine, Decyl 
glucoside, Olea europaea extract and glycerin, Citrus nobilis oil* 
(mandarin oil), Citrus aurantium amara oil (bitter orange oil), 
Sodium benzoate, Ci75810(chlorophyll), D-Limonene, Linalool 

* Всички съставки, отбелязани със звезда (*) са от био 
земеделие 

Екологично и биологично сертифицирана козметика от 
ECOCERT. 

200 мл 



Каталог за сертифицирани био продукти – Зоя.БГ –
www.zoya.bg 

 
 
 
  
 
 

 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Съставенo на базата на биологични вещества и емулсия 
с естествен произход, хидратиращото мляко създава 
усещане са мекота и лекота. Меките съставки на това 
мляко за тяло позволяват то също да бъде използвано и 
за тоалетно мляко. Соковете на портокалов цвят с 
биологичен произход успокояват и възстановяват 
равновесието на сухата кожа. Маслото от 
карите  омекотява, защитава и не позволява на кожата 
да изсъхне.  
 
99.20% of the ingredients are of natural origin.  
10.00% of the ingredients come from organic farming 
 
Съдържание : 
Aqua (water), Caprylic capric triglycerides, Citrus aurantium aqua* 
(bitter orange flower), Olea europaea oil*(olive oil), Cetearyl 
alcohol, Cetearyl glucoside, Hydrogenated caprylyl olive esters, 
Glycerin,  utyrospermum parkii* (shea butter), Citrus nobilis 
(mandarin oil), Citrus limonum oil (lemon oil), Pelagonium 
gravaolens oil, Lavendula officinalis oil, Xanthan gum, Sodium 
benzoate, Potassium sorbate, Tocopherol, D-Limonene. 

Всички съставки, отбелязани със звезда (*) са от био 
земеделие. 

Екологично и биологично сертифицирана козметика от 
ECOCERT 

200 мл 

Био крем за ръце с маслиново масло и цвят от портокал 
от серията Olivia Bio на Marius Fabre. Пълен с етерични 
масла, които спомагат за овлажняване, подхранване и 
омекотяване на кожата на ръцете. Не е тестван върху 
животни. Без оцветители.Съхранява се при умерена 
температура. Срок на годност - 12 месеца след 
отваряне. 

 

 
Съдържание: 
Aqua, Citrus aurantium aqua*, Glycerin, Olea europaea oil*, 
Glyceryl stearate, Caprylic capric triglycerides, Cetearyl alcohol, 
Hydrogenated caprylyl olive ester, Olus, Butyrospermum pakii*, 
Orysa sativa starch, Calendula officinalis, Hydrogenated vegetable 
oil, Candelilla cera, Cetearyl glucoside, Xanthan gum, Tocopherol, 
Lavendula officinalis oil, Citrus nobilis oil*, Citrus reticulate oil*, 
Pelargonium gravaolens, Benzylic alcohol, Sodium benzoate, 
Potassium sorbate, Linalool, Citronellol, Geraniol, Limonene 

Всички съставки, отбелязани със звезда (*) са от био 
земеделие 

 

 

Екологично и биологично сертифицирана козметика от 
ECOCERT 

200 мл 

Нежен сапун с био маслиново масло, направен на 
базата на съставки от биологично земеделие, оставя 
кожата мека и гладка след използване. Съдържа био 
палмово масло, био маслиново масло, био етерични 
масла от мандарина, кора от лимон, етерични масла от 
здравец Bourbon и лавандула. Подходящ за ежедневна 
употреба.Не съдържа багрила, животински мазнини или 
синтетични съставки. Не е тестван върху животни. 
Стъклената и матирана бутилка го прави привлекателна 
придобивка за всяка баня. 

 

100 % от общите съставки са от натурален произход  
11.06% от съставките са от биологично земеделие 
 
INGREDIENTS : 
Aqua, Potassium Palmkernelate*, Potassium Olivate*, Glycerin*, 
Cellulose gum, Polyglyceryl-3 caprylate , Huiles Essentielles*, 
Elaeis guineesis oil* , Huiles essentielles,Olea Europaea oil*, 
Limonene.  

Всички съставки, отбелязани със звезда (*) са от био 
земеделие. 

 

Екологично и биологично сертифицирана козметика от 
ECOCERT 

200 мл 
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Един чудесен подарък от Френския производител на био продукти Marius Fabre. 
 
 Съдържа: 

 Шампоан за честа употреба 
 Овлажняващо масло за тяло 
 Отпускащ душ-гел с маслиново масло 

 
Шампоан за честа употреба с маслиново масло, портокал и мед 

 

Шампоана за честа употреба от серията Olivia на Marius Fabre е направен 
с  био етерично масло от портокал в съчетание с био маслининово масло, 
мед и прополис, био ментова вода и био портокалова вода. 
99.30% съставки с натурален произход 
10.60% съставки от биологично земеделие 
INGREDIENTS : 
Aqua (water), Ammonium lauryl sulfate, Cocamidopropyl betaine, Citrus 
aurantium aqua* (bitter orange flower water), Decyl glucoside, Melissa 
officinalis aqua *(balm mint water), Citrus sinensis oil* (orange oil), Olea 
europea oil*, Mel (honey), Propolis, Sodium benzoate, D-Limonene 

 

Овлажняващо масло за тяло в стъклена и матирана бутилка 
Това масло овлажнява косата и тялото и предпазва благодарение на Омега 6. Не прави тялото или дрехите мазни. Може да се използва 
ежедневно върху цялото тяло. Съхранява се при умерена температура.  

 

Био душ-гел с маслина и портокал за отпускане 
Направен от био маслиново масло, този душ-гел нежно почиства и овлажнява, оставя кожата мека и спокойна. Olivia е традиционна линия, 
направена от натурално и нежно маслиново масло. Представен в матирана стъклена бутилка, той става привлекателно допълнение за всяка баня. 
Съдържа вода от органичен цвят от портокал, екстракт от листа на маслина, био масло от мандарина, био масло от горчив портокал. 
99.30 % от всички съставки са с естествен произход (натурални) 
10.80 % от съставките са от биологично земеделие. 
INGRЕDIENTS : 
Aqua (water), Ammonium lauryl sulfate, Citrus aurantium aqua* (bitter orange flower water), Cocamidopropyl betaine, Decyl glucoside, Olea europaea 
extract and glycerin, Citrus nobilis oil* (mandarin oil), Citrus aurantium amara oil (bitter orange oil), Sodium benzoate, Ci75810(chlorophyll), D-
Limonene, Linalool 

 

Всички съставки, отбелязани със звезда (*) са от био земеделие; Екологично и биологично сертифицирана козметика от ECOCERT’;200 мл 
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Дневен крем.По-лекият от двата дневни овлажаняващи крема на Треварно. Попива в кожата и оставя усещане за мекота и еластичност и има 
великолепен аромат. Идеален е за употреба под грима и за предпазване на кожата от ежедневното замърсяване и капризите на времето. 
Сертифициран био продукт. Подходящ за всички типове кожа. 
Овлажняващ органичен крем.Подхранва, поддържа и предпазва кожата. Розите се използват заради подмладяващия си и целебен ефект и 
антивъзпалителните си качества. Този крем е малко по-плътен от дневния крем и е особено подходящ за по-зряла и суха кожа. Предпазва в 
по-студените дни. Направен от органична, дестилирана  розова вода, смесена с органична роза в масло от жожоба, органичен невен в 
маслиново масло/зехтин, морковен извлек в сусамово масло, пчелен восък, кокосово масло, екстракт от грейпфрут, вит.Е, етерично розово 
масло. 
Околоочен крем. Разкошна комбинация от масла. Специално създадена, за да възстанови и поддържа деликатната кожа около очите. 
Съдържа вода от розов цвят, смесена със зехтин, обогатен с извлек от очанка, масло от вечерна иглика, бадемово масло, пчелен восък, 
кокосово масло, екстракт от семена на грейпфрут, витамин Е, етерично масло от палмароза, пачули и нероли (есенция от цвят на горчив 
портокал). Подходящ за всички типове кожа 
Нощен крем за лице и шия, съдържащ (успокояваща) лавандулова вода и кокосово масло, както и специална смес от етерични масла, 
създадена да подмладява/възстановява и поддържа кожата. 
Нощен крем, създаден да поддържа и подхранва еластичността на кожата през ноща. Помага и се бори срещу появата на нежни бръчици. 
Съдържа масло от жожоба, сусам с морковено масло.Инфузия от зехтин с успокояваща лайка, пшеничен зародиш, какаово масло, пчелен 
восък. Етерични масла от иланг-иланг и сладък портокал. 
Дневен крем със слънцезащитен фактор 15, осигуряващ силна защита от UVA/UVB лъчи.  UVA и UVB лъчите увреждат колагеновите нишки и 
по този начин ускоряват стареенето на кожата, като дори причиняват ракови образувания; затова е наложително да се предпазвате през 
цялата година със слънцезащитни средства, които помагат да се блокират и UVA, и UVВ лъчите.  Съставките са като в дневния крем, но с 
добавка на титанов диоксид – натурален минерал, който отразява слънчевите лъчи. 
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Био и натурални сапуни 
 

Био сапун с невен - невенът има антивъзпалителни совйства. Неароматен и особено подходящ  за суха и напукана кожа, успокояващ. Подходящ 
за всички типове кожа.75 гр.Съдържание:зехтин, палмово масло, кокосово масло, какаово масло, листенца невен киснати в зехтин, листенца 
невен. 
 
Био сапун с жожоба и роза.Овлажнява кожата. Съдържа органична роза (листа), смесена с  органично масло от  жожоба и зехтин. Подходящ за 
всички типове кожа.75 гр. 
 
Био сапун със здравец и лавандула.Лавандулата, смесена със здравец, балансира секрецията на мастните жлези, овлажнява и има 
противовъзпалителни свойства, което го прави подходящ за суха или мазна кожа. Има чудесен аромат.75 гр. 
 
Био сапуни – селекция. 
Сапун лайка -лайката е превъзходна билка за суха и чувствителна кожа и често е използвана в ароматерапията за облекчаване на дерматити. 
Мек био сапун за чувствителна кожа. 
Сапун невен - невенът има антивъзпалителни свойства. Неароматен и особено подходящ  за суха и напукана кожа, успокояващ. Подходящ за 
всички типове кожа.Съдържа зехтин, палмово масло, кокосово масло, какаово масло,листенца невен напоени в зехтин, листенца невен. 
Сапун роза и жожоба - овлажнява кожата. Съдържа органична роза (листа), смесена с  органично масло от  жожоба и зехтин. Подходящ за 
всички типове кожа. 
Сапун Лавандула и Здравец - лавандулата, смесена със здравец, балансира секрецията на мастните жлези, овлажнява и има 
противовъзпалителни свойства, което го прави подходящ за суха или мазна кожа. Има чудесен аромат. 
Сапун прополис - отличните антибактериални и оздравяващи свойства на прополиса правят сапуна особено полезен за възпалена и проблемна 
кожа, напукани пети и ръце, проблеми с гъбички. 
* Всички съставки, отбелязани със звезда (*), са от био производство. 
375 гр  
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Грижа за бебета        Био козметика за мъже 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 

Масло за бебета.Нежните подхранващи масла от маслина 
и бадем овлажняват кожата и създават усещане за 
копринена гладкост. Деликатният аромат на етеричните 
масла от лавандула и лайка помагат за успокояването и 
отпускането на бебето. Може да се използва, като се 
добавят 1-2 капачки към течащата вода по време на 
къпането или да се направи отпускащ и успокояващ масаж 
на бебето преди сън. Този продукт е подходящ за пълни 
вегетарианци.  
Сапун с лайка. Мек и деликатен бебешки био сапун с 
лайка. Особено подходящ за бебешката чувствителна кожа. 
75 гр.  
Крем за бебета. Богат, омекотяващ крем. Подходящ за 
чувствителната бебешка кожа и при обриви от  
пелини.30мл 
За почистване: Защитава кожата от изсъхване и 
раздразнителност. Може да се използва вместо бебешки 
кърпички, които обикновено съдържат  коктейл от  
химикали. Съдържание:Лавандулова вода, масло от 

шипка, екстракт от семки на грейпфрут, витамин Е. 

Био масло за мъже с масло от жожоба и 
невен.  Облекчава, успокоява и овлажнява кожата след 
бръснене. С етерични масла от кипарис, бергамот, 
палмероза, ветивер. Сертифициран био продукт. 
Подходящо за пълни вегетарианци. 30 мл. 
 
Лек, овлажняващ крем, който съдържа масла от 
жожоба, зехтин с невен, сусам с морковено масло и 
екстракт от семки на грейпфрут. Обогатен с витамин Е 
за поддържане, защита и омекотяване на кожата. 
Смесица от антибактериално чаено дърво, етерични 
масла от лимонова трева и палисандрово дърво, за да 
тонизира и успокои. Перфектен за употреба след 
бръснене. Сертифициран био продукт.  

Натурален ръчноизработен сапун за бръснене с 
кремообразна пяна. Овлажнява и почиства без да 
дразни кожата. Подходящ за всеки тип кожа.75 гр. 
Състав: осапунено кокосово масло, осапунен зехтин, 
осапунено  палмово масло, осапунено какаово масло, 
чисто какаово масло, чист зехтин. 
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14 различни сапуна с нежни съставки. 
    * Малки партиди, високо качество, направени ръчно чрез 
техника на студено пресоване. 
    * Всички сапуни са с над 96% сертифицирани био органични 
съставки. 
    * 6 органични мазнини/масла/восък в основната смес. 
    * Палмово, кокосово, маслиново или ленено, слъчногледово, 
какаово масло, пчелен восък. 
    * Направени с големи количества organic студено пресован 
зехтин. 
    * Високо съдържание на какаово масло до 9% от основната 
смес. 
    * Органичният пчелен восък не е разтопен на повече от 70оС, 
за да запази полезните си свойства. 
    * Чистите етерични масла съставят 2 % от сапуна по мярка. 
    * Натурална антибактериална и антисептична способност на 
широк спектър етерични масла 
    * Хубава пяна, чудесни мехурчета. 
    * Без химикали, добити от нефт, без консерванти и добавки, 
не са тествани върху животни. 
    * Оцветени натурално с органични билки, подправки, цветове, 
плодове и натурална морска кал.  
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Великолепен душ-гел.Прави фина пяна, която почиства нежно кожата. Съдържа подхранващ витамин Е, овлажняващо 
Алое Вера и успокояващ (сладък) портокал. Подходящ за употреба във вана или за душ. Произведен със 74% органични 
съставки.150 мл 
Лек и лесно попиващ крем, който овлажнява, пази и се грижи 
чудесно за ръцете. Произведен с минимум 92% органични 
съставки. Овлажняващите растителни масла се съчетават с 
предпазващото масло от карите и ароматен здравец, за да 
омекотят и успокоят сухата кожа.60 мл 

 

 

Не мазен лосион, който оставя 
кожата мека и фина. Съдържа 
овлажняваща смес от растителни 
масла, хидратиращо Алое Вера и 
успокояващ Сладък портокал. 
Подходящ за вана или душ. 
Направен с 93% органични 
съставки. Вегански и Soil 
Association сертифицирани 
продукти. 

 
 
 
 
 
 



Каталог за сертифицирани био продукти – Зоя.БГ –
www.zoya.bg 

  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Био лубриканти YES® със сертификат от Soil Association 
 

Състав на Yes® (водна основа): 
Алое вера (продукт на био производство) – прочута храна за кожата, екстракт от лен (продукт на био производство), който 
е особено благотворен за лигавицата и три синергични смоли на растителна основа – гуар, рожков и ксантан, всяка от 
които допринася за плътната, кадифена консистенция. Включени са също хранителни консерванти и лимонова киселина, 
за да омекоти рН–фактора. 
 Състав на Yes® (маслена основа): 
Две разкошни масла, продукт на био производство - какаово масло и масло от карите – още храна за кожата. Те придават 
мекота и плътност. Две чисти омекотяващи течни масла – бадемово и слънчогледово, и двете продукт на био производство, 
които спомагат за копринената консистенция и допринасят за овлажняването на кожата. Малко бял пчелен восък, също 
продукт на био производство и накрая  - витамин Е, който освен че е полезен за кожата, играе ролята на консервант. 


