
Srečka nosečka
&Mali sonček



Draga nosečka.

Pri Essentiq-u se zavedamo pomembnosti nege telesa v tem
čudovitem obdobju. Za vas smo pripravili nekaj pomembnih

napotkov za blagodejno nego občutljive kože v času nosečnosti in
po njej.

Da pa bo tudi vaš malček deležen najboljše nege z blagimi
ekološkimi sestavinami, je tu tudi naša otroška linija, ki je skrbno
oblikovana posebej za nežno kožo dojenčkov in otrok. Čeprav so

namenjeni otrokom, po teh blagodejnih izdelkih zelo radi
posegajo tudi odrastli.

Smo podjetje, ki daje velik poudarek na ekologijo. Naše
poslanstvo je ozaveščanje ljudi in otrok o varovanju okolja, o

sobivanju z naravo in živalmi. V ta namen smo se lotili posebnega
projekta – otrokom želimo približati skrb za okolje in živali na
prijete način, skozi zabavne in poučne zgodbice, v katerih

nastopajo živali, otroci, včasih tudi kakšno fantazijsko bitje. Skozi
različne zgodbe želimo otrokom približati ljubezen do narave in
varovanje okolja. Naj to postane VREDNOTA. V čast nam bo, če

boste današnjo zgodbico prebrali svojemu otroku.

Več na essentiq.si, zavihek KOTIČEK ZA OTROKE



»Komaj čakam, da te spoznam,
saj že zdaj tako rada te imam.«

Nasveti za nego občutljive kože v času nosečnosti in po njej:

Pravilna izbira izdelkov z blagimi ekološkimi sestavinami, ki kožo
vlažijo in je ne dražijo.

Izogibanje izdelkom z vsebnostjo sulfatov, saj le-ti s tanjšanjem
zaščitnega kislega plašča kožo dražijo, povzročajo srbečico in dermatitis.

Vlaženje kože po prhanju in zaščita pred izgubo vlage z nežnim
ekološkim losjonom za nego kože.

Previdnost pri intimni negi: izberite intimno milo s prilagojenim pH
nožnici in brez vsebnosti glicerina! Glicerin povzroča razvoj in
razmnoževanje gliv ter s tem neprijetna glivična obolenja!



Ker je intimna nega v času nosečnosti
izjemno pomembna

√ 99% sestavin naravnega izvora
√ Vrednost pH prilagojen nožnici: 4.0
√ NE vsebuje SULFATOV
√ NE vsebuje GLICERINA

Izredno nežno in pomirjujoče milo za učinkovito nego intimnih delov
telesa. Vsebuje sluznici prijazne aktivne sestavine, ki učinkovito čistijo,
delujejo antibakterijsko, protivnetno in protimikrobno. Pomirjajo
občutljivo kožo in sluznico ter ščitijo izgubo vlage. Zaradi blagih
ekoloških sestavin je primerno tudi za otroke – deklice, ki se navajajo na
osebno higieno. Ne poškoduje sluznice in je izjemno učinkovito pri
čiščenju vaginalnega izločka. Milo je primerno tudi za moške pri
mikrobnih, bakterijskih ali vnetnih težavah spolovila.

AKTIVNE SESTAVINE:
● OGNJIČ – izjemno blagodejno in protivnetno
delovanje
● ŽAJBELJ – intenzivno čiščenje, protivnetno in
antibakterijsko delovanje
● KAMILICA – pomirjevalno delovanje, blago čiščenje
in lajšanje težav s kožo
● GRENIVKA – osvežitev s funkcijo vlaženja
● ČAJEVEC – antibakterijsko, antimikrobno in
protivnetno delovanje
● SIVKA - pomirjujoče in čistilne lastnosti
● MLEČNA KISLINA - uravnavanje pH sluznice
● PROTEINI AMARANTA – vir aminokislin in
antioksidantov
● ALOE VERA – globinsko vlaženje, zaviranje
celičnega staranja

Izdelek NE VSEBUJE parabenov, fenoksietanola,
formaldehidov, mineralnih olj in silikonov,
sintetičnih barvil in dišav, sulfatov (SLS ali SLES),
glicerina, propilen glikola, PEG, EO in GSO.



S puhasto peno pod prstki izsušimo nežno otroško kožo

Sedim na robu kopalne kadi in opazujem svoja otroka, kako veselo
čofotata v kadi, polne vode. Kakšno veselje in kako malo je potrebno za
to. Voda in nekaj igračk. Brez obilne mehke puhaste pene.

Spominjam se svojega otroštva, ko sva z bratom čofotala v kadi. Takrat
smo se otroci navadno kopali enkrat na teden. Čez teden smo se umivali
bolj po delih, konec tedna pa je bil čas za kopel. Z bratom sva v kopeli
tako uživala, da nama jo je mama velikokrat pripravila tudi med tednom.
Polna kad vode z veliko puhaste pene je bila najboljša zabava. S
pogostejšimi kopelmi pa so se kmalu začele najine težave s kožo.
Izsušena koža, srbečica in drobni izpuščaji so nama začeli kratiti spanec.
Spomnim se, da sem se včasih tako praskala, da je nastala krvava rana.
Obisk pediatra se je zaključil z receptom za kremo s kortikosteroidi in
omejitvijo najinega uživanja v vodi. Kako sva bila žalostna! Zakaj bi nama
prepovedali tako neškodljivo in super zabavo?

Danes to razumem. Ni bila voda tista, ki nama je povzročala težave s
kožo. Tista mehka puhasta pena je bila. Tako mehka, prijetna na otip.
Tako nedolžna, a hkrati lahko tako nevarna. Puhasta pena je posledica
kemijske spojine, ki se ji reče sulfat. Sulfati (SLS-natrijev lauril
sulfat/SLES-natrijev lauril eter sulfat) so površinsko aktivne snovi, ki se
zaradi svoje sposobnosti penjenja dodajajo sredstvom za prhanje,
šamponom in ostalim čistilnim sredstvom za nego kože. So izjemno
agresivni in poškodujejo naravni zaščitni plašč kože. Izsušena povrhnjica,
rdečica in srbečica so le nekatere izmed težav, ki jih povzroča uporaba
čistilnih sredstev z vsebnostjo sulfatov.



Pojav dermatitisa je danes že tako pogost, da ga ima skoraj vsak drug
otrok. Res želimo otroke izpostavljati nepotrebnim kemijskim spojinam,
ki so na prvi pogled tako nedolžne, a je njihova uporaba tako škodljiva?
Jaz ne. Posvetila sem se izbiri kozmetike, ki je varna in njena uporaba ne
škoduje nežni koži mojih otrok. Med raziskovanjem sem ugotovila, da
veliko naravne kozmetike še vedno vsebuje sulfate. Razlog tiči v dejstvu,
da so njihova nadomestila draga, zato jih proizvajalci naravne kozmetike
neradi vgrajujejo v svoje izdelke. Varna in do kože prijaznejša
nadomestila so t.i. glukozidi. Nežne aktivne učinkovine, ki kožo
učinkovito čistijo, a je ne izsušijo. A ne skrbite, tudi glukozidi se penijo,
vendar le manj obilno, a koži veliko bolj prijazno.

Varnost pred sulfati ter drugimi škodljivimi dodatki sem našla v nežnih
otroških gelih za prhanje Essentiq. Slovenska ekološka kozmetika, ki
postavlja varovanje zdravja na prvo mesto, je zavezana varovanju okolja
in družbeni odgovornosti. Essentiq ne sprejema kompromisov pri
kakovosti. Vsi izdelki vključujejo sestavine, ki so naravnega in ekološkega
izvora in ki dokazano dobrodejno delujejo na nežno otroško kožo in
lasišče, ju hranijo in ščitijo. Izdelki prav tako ne vsebujejo sulfatov,
parabenov, fenoksietanola, formaldehidov, mineralnih olj in silikonov,
sintetičnih barvil in dišav, propilen glikola, PEG, EO in GSO.

Sedim na robu kopalne kadi in opazujem svoja otroka, kako brezskrbno
uživata v vodi. Tudi jaz sem brez skrbi, ker vem, da je kopel z nežnim
gelom za prhanje in šamponom Essentiq varna in ne bo izsušila njune
nežne kože.

Avtor: Petra Birsa, mama, blogerka, izvrstna kuharica



Medved Polde in dogodivščine Sivobradega

Vesela druščina se je tiho usedla ob taborni ogenj, ki je pokajoče lizal
polena. Melodije travniškega orkestra čričkov, ki je ravno končal prvi del
koncerta, so potihnile, ko je iz lesene koče stopil sivobradi gospod z
majhno veverico na rami.
»Dober večer otroci,« jih je prijazno pozdravil in položil svojo zadnjico na
veliko hrastovo deblo. »Danes vam bom povedal čisto drugačno zgodbo,
kot včeraj!« se je zadovoljno pogladil po dolgi sivi bradi, iz katere je
kukala še ena veverica. »Saj že poznate moji prijateljici veverici, mar
ne?« jih je vprašujoče pogledal in se široko nasmejal. »To sta Miša in
Tiša. Dvojčici. Mama veverica je šla nabirat lešnike in me prosila, naj ju
popazim. No,« se je ozrl po začudenih obrazih, »vidim, da smo
pripravljeni za našo prav posebno zgodbo!«
»Nekoč bodo živeli otroci vaših otrok,« je začel svojo zgodbo Sivobradi.
»Rodili se bodo v svet, kakršnega jim bomo pustili mi. Vsi imamo radi
lepe stvari, čiste stvari. Tudi vi niste veseli, če vam sestrica ali bratec
razmečeta sobo in potem ne najdete svoje najljubše igrače in barvic,
mar ne?«
Otroci so prikimali. Mihec, ki je bil med druščino najstarejši, je previdno
dodal še eno poleno na ogenj. Ognjene iskre so se dvigale v nebo in
zdelo se je, da so tam obvisele kot zvezde. Čarobna zvezdna noč. V
daljavi se je začel drugi del koncerta čričkov in Sivobradi je nadaljeval:
»Si predstavljate, kako žalostni bi bili, če bi vam kateri od pobalinov v
sobo vrgel polno vrečo smeti? Papirčke od čokolad, lizik, steklenice od
soka ... No, prav to se je včeraj zgodilo mojemu prijatelju, medvedu
Poldetu. Saj poznate medveda Poldeta, ki živi dve uri hoda od tod? Pod
najdebelejšo smreko v gozdu ima svoj lepo urejen brlog. Ravno se je
spravljal k počitku po zvrhani skledi kaše z rozinami in medom, ki jo je
snedel za kosilo, ko je zaslišal ropot avtomobilskega motorja. Pokukal je
skozi kukalo v vratih in kaj je zagledal? Velik kup smeti pred svojimi
vrati.« Sivobradi je zmajeval z glavo.
»Kdo bi storil kaj takega?!« so v en glas rekli začudeni otroci.
»Je bil Polde hudo žalosten?« je vprašala modrooka Nuša.
»Seveda je bil žalosten,« je nadaljeval Sivobradi. »Zelo je bil žalosten in jaz prav
tako, ko mi je pismonoša Belka prinesla njegovo pismo!«
»Ta zgodbica mi ni preveč všeč!« je potarnala Nuša in pobožala malo veverico
Tišo, ki se ji je smukala okoli nog.



»Tudi meni ne, draga Nuša, a je resnična in prav je, da pripovedujemo
tudi take zgodbice, ki nas nekaj naučijo, ki nam dajo misliti. Smeti ne
sodijo v gozd. Smeti so srečne samo v smetnjakih. Tam je njihov dom. Po
gozdovih pa domujejo naše prijateljice živali, ki nam včasih dovolijo, da
tudi mi, ljudje, pokukamo v njihov skrivnostni svet. Seveda, če si to
zaslužimo. Jutri zjutraj gremo z gozdnimi Mezinčki s sosednje jase
pomagati ubogemu Poldetu. Rešit gremo to zgodbo, da bo lepša, da bo
konec lep.«
»Tudi mi bi bili radi del te zgodbe!« so skoraj zavpili otroci.
»Potem pa hitro umit zobke in spat. Jutri zgodaj zjutraj bomo našo
zgodbico nadaljevali .«

Prvi jutranji žarki so osvetlili jaso, kjer so se rosne kapljice kot mavrični
biseri svetile na travnih bilkah. V zraku je dišalo po sveži vroči čokoladi,
ki so jo ob ognju kuhali Mezinčki. Oh, saj res, moji mali bralci, vi še ne
poznate gozdnih Mezinčkov. To so prečudovita mala bitja. Bratranci
rečnih Palčkov in drevesnih Kazalčkov. Njegove rokice so pridne in urne.
Mezinčki so tudi odlični slikarji. Vsakič, ko se poletje počasi poslavlja,
morajo prebarvati ves gozd v barve jeseni. Vse liste na drevesih, grmovju,
vse trave in odcvetele rožice ... Si predstavljate koliko dela imajo? Zelo so
pridni in prijazni, zato so tudi prišli na jaso še preden se je naša druščina
prebudila. Zakurili so ogenj in v veliki rdeči posodi mešali čokolado. O,
kako okusno je dišalo. Sladkast vonj kakava je prebudil najprej
Sivobradega in nato še otroke, ki so zaspanih lic počasi stopali iz majhnih
pisanih lesenih koč. Nadvse so se razveselili nasmejanih Mezinčkov, ki
so se jim stisnili v topla naročja.
»Zelo prijazno od vas, dragi moji drobceni prijatelji,« se jim je zahvalil
Sivobradi in srknil toplo pijačo. Oranžno sonce se je počasi dvigovalo po
sinje modrem nebu, kjer so se v vetru igrale ptice in s krili pozdravljale
jutro. Skozi grmovje se je nerodno skobacalo nekaj košut, za njimi pa je
prišel mogočni jelen z velikim rogovjem. »Pozdravljen, Mogočni. Ravno
prav ste prišli.«



Sivobradi je otroke z Mezinčki vred posadil na hrbte košut, sam pa
zajahal Mogočnega, se trdno prijel za rogovje in hitro so zakorakali proti
najdebelejši smreki v gozdu, proti domu nesrečnega medveda Poldeta.
Stari medved je bil prav posebna dobričina. Vedno je znal povedati kako
dobro šalo ali začarati kovanec, da je skrivnostno izginil v njegovi veliki
kosmati šapi. Nekaj let je živel v velikem mestu Pravljic, kjer sta skupaj
z volkom iz Rdeče Kapice po službi ob večerih igrala šah in se smejala
dolgo v noč. Sedaj upokojeni igralec medved že vrsto let živi v svojem
razkošnem brlogu pod najdebelejšo smreko. Velika dnevna soba, velika
spalnica, ja, medvedi so veliki zaspanci. Ima celo bazen, v katerem se je
namakal v vročih poletnih dneh. Ko je druščina Sivobradega prišla pred
vhod, je zagledala pravo razdejanje; povsod je bilo polno raznoraznih
smeti.
»Grozno,« je rekel Sivobradi.
»Žalostno,« so rekli otroci.
»Najbolje bo, da se takoj lotimo dela in poskrbimo, da bo imela naša posebna
zgodba lep konec.« Mezinčki, otroci, veverici Miša in Tiša so začeli pridno
pobirati smeti, papirčke, steklenice, plastenke, konzerve ..., ki so ležali
vsepovsod naokoli in vmes prepevali pesem:

Sonce, sonce, sončece,
toplo sveti in nas grej,
mi smo pridni in veseli,
smet na smet pobiramo,
vse bo spet lepo, poglej ...



Papir so pobirali v eno vrečko, plastenke in konzerve v drugo in tako
naprej. Na pomoč so jim priskočili tudi jazbeci, ki so živeli blizu medveda,
pa zajčki, ptički, polhi ... In nered je bil kmalu pospravljen. Po končanem
delu so vsi glasno zaploskali, medved Polde pa je bil presrečen, da ima
take prijatelje. Vse skupaj je povabil v brlog na zdravilen lipov čaj in
piškote s slivovo marmelado, ki jo je skuhal sam.
»Kaj pa konec zgodbe?« je Mihec vprašujoče pogledal Sivobradega.
»Naša zgodbica se konča srečno in poučno. Lahko bi celo rekli: 'In živeli
so srečno do konca svojih dni,' kot se za pravljice spodobi. Nauči nas, da
smeti nikakor ne sodijo v gozd. Nauči nas, da je lepo imeti prijatelje, ki
nam v nesreči priskočijo na pomoč in nenazadnje nas opozarja, da
moramo lepo skrbeti za našo preljubo Zemljo. Samo eno imamo. In to
zgodbo, ki smo jo danes iz žalostne skupaj spremenili v lepo, boste lahko
ponosno pripovedovali svojim vnukom. Lahko jim boste pokazali
najdebelejšo smreko v gozdu, lahko jim boste pokazali, kje živi medved
Polde in lahko boste občudovali dišeče ciklame na njegovem vrtu.«
Prijetna tišina je napolnila brlog. Utrujene, a vesele oči so se počasi
odpravljale proti deželi sanj. Mezinčki so že zdavnaj zaspali, večina otrok
in živali prav tako, le še radovedna Nuša se je stiskala ob brado
Sivobradega.
»Zdaj mi je ta zgodba zelo všeč," je dejala. »Boš jutri povedal še
kakšno?«
Sivobradi se je nasmehnil. »Seveda moja mala Nuša. Še veliko poučnih
zgodbic poznam. Tudi tisto, ki pripoveduje, kako so rečni Palčki reševali
utapljajočo srnico, kako sta se zaljubila lisjak in volkulja ...«
»Komaj čakam na jutri,« je zazehala Nuša in se tudi sama odpravila za
svojo druščino v svet sanj.

Avtor: Anže Gallus Petelin, glasbenik, slikar, ljubiteljski pisatelj



Bistvo Essentiqa je ohranjati življenjsko moč s toliko naravnimi
sestavinami, kolikor je mogoče, na eni strani, in s čim manj kemičnimi
sestavinami na drugi. Kozmetika vsebuje najmanj 98 % sestavin
naravnega izvora, ki so skrbno izbrane in združene, da dokazano
blagodejno delujejo na kožo in lasišče.

Izdelki so:

BREZ konvencionalnih konzervansov, kot so parabeni, fenoksietanol
ali viri formaldehida,

BREZ sintetičnih barvil,

BREZ silikononov in mineralnih olj (parafina),

BREZ sulfatov (SLS / SLES),

BREZ PEG (polietilen glikol) in EO (etilen oksid),

BREZ GSO

Vsi izdelki za nego kože in lasišča so BREZ parfumov

Vsi izdelki so zasnovani po strogih
standardih ECOGEA ORGANIC.
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