
Delavnice Zdravja



1.  NEGA ROK IN NEGOVALNO MAZILO ZA ROKE

Na tem predavanju bomo spoznali prednosti doma narejene kozmetike. Prav 
posebej se bomo posvetili mazilom in negi rok. 
Srečanje se lahko izvede kot predavanje, kjer predavatelj pokaže kako izdelati 
negnegovalno mazilo za roke. Vsak udeleženec prejme navodila za izdelavo in recept. 
Predavanje traja 2 šolski uri, cena za vsakega udeleženca je 8 evrov. V ceno je 
zajeto predavanje, pogostitev in literatura za udeležence.

Lahko pa se odločite za delavnico, kjer vsak udeleženec iz ekoloških sestavin izdela 
svoje mazilo za roke. Prejme tudi navodila za izdelavo ter recept. Delavnica traja 2 
šolski uri, cena za vsakega udeleženca je 12 evrov. V ceno je zajeta delavnica, 
ekološke sestavine, embalaža, pogostitev in literatura za udeležence. 

2.2. DOMAČ DEZODORANT
 
Na tej delavnici bomo spoznali prednosti doma narejene kozmetike. Prav posebej 
se bomo posvetili izdelavi dezodoranta.

VVsak udeleženec iz ekoloških sestavin izdela mokri ali suhi dezodorant. Prejme tudi 
navodila za izdelavo ter recept. Delavnica traja 1 šolsko uro, cena za vsakega 
udeleženca je 9 evrov. V ceno je zajeta delavnica, ekološke sestavine, embalaža, 
pogostitev in literatura za udeležence. 

3. BALZAM ZA NEGO USTNIC 

Na tem predavanju bomo spoznali prednosti doma narejene kozmetike. Prav 
posebej se bomo posvetili izdelavi balzama za nego ustnic.

SSrečanje se lahko izvede kot predavanje, kjer predavatelj pokaže kako izdelati 
balzam za nego ustnic. Vsak udeleženec prejme navodila za izdelavo in recept. 
Predavanje traja 2 šolski uri, cena za vsakega udeleženca je 8 evrov. V ceno je 
zajeto predavanje, pogostitev in literatura za udeležence.

Lahko pa se odločite za delavnico, kjer vsak udeleženec iz ekoloških sestavin izdela 
svoj balzam za nego ustnic. Prejme tudi navodila za izdelavo ter recept. Delavnica 
traja 2 šolski uri, cena za vsakega udeleženca je 12 evrov. V ceno je zajeta 
ddelavnica, ekološke sestavine, embalaža, pogostitev in literatura za udeležence. 



4. KAKO OKREPITI IMUNSKI SISTEM OZIROMA PROČ Z VIRUSI IN BACILI

Na tem predavanju bomo spoznali kako se ubraniti pred prehladnimi obolenji na 
naravni  način, kako okrepiti imunski sistem, si pomagati pri kašlju, bolečem grlu in 
povišani temperaturi. 

SSrečanje se lahko izvede kot predavanje, kjer predavatelj pokaže kako izdelati 
»domače kroglice« za boljši imunski sistem in domače karamele. Vsak udeleženec 
prejme navodila za izdelavo in recepte. Predavanje traja 2 šolski uri, cena za 
vsakega udeleženca je 8 evrov. V ceno je zajeto predavanje, pogostitev in literatura 
za udeležence.

LahLahko pa se odločite za delavnico, kjer vsak udeleženec iz ekoloških sestavin izdela 
»domače kroglice« za boljši imunski sistem. Prejme tudi navodila za izdelavo ter 
recept. Delavnica traja 2 šolski  uri, cena za vsakega udeleženca je 12 evrov. V ceno 
je zajeta delavnica, ekološke sestavine, embalaža, pogostitev in literatura za 
udeležence. 

5. ZELIŠČNI SLADKORJI IN DOMAČA VROČA ČOKOLADA

Na tej Na tej delavnici bomo spoznali, kateri sladkorji so zdravi, kaj je zeliščni sladkor in 
kako pripraviti zdravo domačo vročo čokolado. 

Vsak udeleženec iz ekoloških sestavin pripravi pomarančni ali sivkin zeliščni 
sladkor in zmes za vročo čokolado. Prejme tudi navodila za izdelavo ter recept. 
Delavnica traja 2 šolski uri, cena za vsakega udeleženca je 14 evrov. V ceno je zajeta 
delavnica, ekološke sestavine, embalaža, pogostitev z vročo čokolado in literatura 
za udeležence.

66. MORSKA SOL IN UPORABA MORSKE SOLI

Na tej delavnici bomo spoznali kakšna je prava, kvalitetna morska sol, kaj je 
slanica in kako jo pripraviti, ter vse o uporabi morske soli v prehrani in kozmetiki. 

Vsak udeleženec iz ekoloških sestavin pripravi domačo zeliščno sol po izbiri in 
kopalno sol. Prejme tudi navodila za izdelavo ter recept. Delavnica traja 2 šolski uri, 
cena za vsakega udeleženca je 14 evrov. V ceno je zajeta delavnica, ekološke
 sestavine, embalaža, pogostitev in literatura za udeležence.

77.  DELAVNICE PO VAŠI IZBIRI

Teme naših delavnic so lahko iz področja zdrave prehrane, naravne kozmetike, 
različne vrtnarske teme in delavnice za otroke. Če med navedeno ponudbo niste 
našli delavnice za vas, nas lahko pokličete in potrudili se bomo, da izvedemo 
delavnico po vaših željah.

2. DOMAČ DEZODORANT
 
Na tej Na tej delavnici bomo spoznali prednosti doma narejene kozmetike. Prav posebej 
se bomo posvetili izdelavi dezodoranta.

Vsak udeleženec iz ekoloških sestavin izdela mokri ali suhi dezodorant. Prejme tudi 
navodila za izdelavo ter recept. Delavnica traja 1 šolsko uro, cena za vsakega 
udeleženca je 9 evrov. V ceno je zajeta delavnica, ekološke sestavine, embalaža, 

Vse cene zajemajo DDV.


