KATALOG IZDELKOV

Vsi Favnovi izdelki so narejeni v Sloveniji.
Brez parabenov.
Brez konzervansov.
Izdelki niso testirani na živalih.
Brez umetnih barvil.
Brez parfumov.
Z visoko vsebnostjo zdravilnih zelišč.

V podjetju Favn spoštujemo naravo ter se zavzemamo
za iskanje takšnih rešitev, ki so odgovor na težave posameznika.
Verjamemo v zdravilno moč zelišč, sledimo tradiciji in izkušnje nadgrajujemo z novimi znanji.
Visok delež aktivnih zdravilnih zelišč in učinkovin se odraža v visoki
učinkovitosti naših izdelkov in posledično v zadovoljstvu naših zvestih
kupcev, ki nam zaupajo že več kot 30 let.
Prav tako je podjetje Favn med vidnejšimi dobavitelji naravnih, certificiranih in biološko pridelanih surovin, ki so namenjene izdelovalcem
naravne kozmetike.

Preverjena kakovost za izjemno učinkovitost
OBMOČJE UPORABE:

Naša skrb za uporabnike

UČINEK:

CERTIFIKATI IN POTRDILA:

nosnice,
ustnice

terapevtski

obraz

hladilni

naravne kozmetike se začne

zagotavlja, da je izdelek zasnovan po strogih
aromaterapevtskih standardih. Tako so vse sestavine
izdelka povsem naravne in preverjenega porekla.

Dermatološko testirano

pri izbiri naravnih in preverjenih
sestavin. Iz teh nastaja širok
nabor kozmetičnih izdelkov

lasje
in lasišče

ogrevalni

telo

negovalni

mišice

pomoč pri
prekrvavitvi

različnih namembnosti. Da
boste izdelke lažje prepoznali
in med seboj ločili, vam bo v

noge

pomoč preprost označevalni
sistem. Pa dobro izberite!

Certifikat Aromacert

hrbet
sklepi

protimikrobni
protimrčesni
blagodejni, za
blaženje bolečin
blagodejni, pri
bolečinah v križu

Izdelek je preizkušen pod nadzorom dermatologa
in dokazano ne draži občutljive kože.

100% naravno

Izdelek ne vsebuje konzervansov, barvil, umetnih
arom in mineralnih olj, na primer parafina.
Vse sestavine so rastlinskega izvora.
Ni testirano na živalih.
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NATALĺ

Mazilo za nego otroške kože
UČINEK:

- Povsem naravno mazilo iz izbranih, nežnih rastlinskih sestavin
za nego otroške kože od prvih tednov dalje.
- Neguje kožo dojenčkov in otrok.
- Globoko jo navlaži, nahrani ter ji povrne mehkobo.
- Pomaga pri hitrejši izgradnji zaščitnega lipidnega sloja kože.
- Pomirja razdraženo in vneto kožo.
UPORABA:

- Priporočljivo je za nego ter zaščito kože pri dojenčkih in otrocih z
normalno, zelo suho ter občutljivo kožo.
- Mazilo lahko uporabljamo za nego obraza ali kateregakoli dela telesa.
- Mazilo je zasnovano tako, da je primerno tudi za nego kože, podvržene
dermatitisu, raznim kožnim vnetjem in pleničnemu izpuščaju.

AKTIVNE SESTAVINE*
RASTLINSKI IZVLEČKI: vanilija

RASTLINSKA MASLA/OLJA: karitejevo maslo, mangovo maslo,

50 ml
cena: 9,50 €

jojoba, MCT-olje
VITAMINI: vitamin E

* Več v slovarju aktivnih sestavin
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Nega kože

NATALĺ

Nežno mleko za umivanje otroške kože
UČINEK:

- Povsem naravna, nežna penilna osnova z optimalno
vrednostjo pH 5,5.
- Nežno očisti kožo ter jo ohranja navlaženo.
- Skrbi, da se zaščitni sloj kože pravilno razvije, in ga potem tudi
vzdržuje.
- Ohranja optimalen pH kože in jo s tem zaščiti pred zunanjimi vplivi.
- Neguje kožo ter je ne draži.
UPORABA:

- Priporočljivo je za nego in umivanje vseh tipov otroške kože in las,
predvsem pa za nežno kožo novorojenčkov in občutljivo kožo odraslih.
- Negovalno mleko za umivanje lahko uporabimo v kopeli ali kot
mleko za umivanje obraza, telesa, intimnih predelov in las.
AKTIVNE SESTAVINE*

250 ml
cena: 5,90 €

Naravna rastlinska penilna osnova, pridobljena iz koruznega
škroba in rastlinskih maščob.
RASTLINSKI IZVLEČKI: vanilija
rastlinski glicerin
VITAMINI: vitamin E
* Več v slovarju aktivnih sestavin
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Nega kože

NATALĺ

Mazilo proti strijam
UČINEK:
- Skrbno

izbrane sestavine mazila Natalí prodrejo v globino
kože, jo nahranijo in ji povrnejo naravno vlažnost.
- Premišljena sestava pomaga pri preprečevanju nastanka strij
in pri blaženju že obstoječih strij.
- Vlaži kožo in ji povrne mehkobo.
- Izboljšuje prožnost kolagenskih vlaken.
- Neguje kožo z brazgotinami ter kožo, ki jo pestijo vnetja.
UPORABA:

- Mazilo za nego kože v času nosečnosti in dojenja.
- Primerno je za nego občutljive kože obraza in telesa.
- Zaradi skrbno izbranih sestavin lahko mazilo uporabite tudi za nego
otroške kože.
AKTIVNE SESTAVINE*

RASTLINSKI IZVLEČKI: ognjič

RASTLINSKA MASLA/OLJA: karitejevo maslo, kakavovo maslo,

150 ml
cena: 17,80 €

babasujevo maslo, mangovo maslo, jojoba,
olje ognjiča, MCT-olje
ETERIČNA OLJA: smilj
VITAMINI: vitamin A, C in E
* Več v slovarju aktivnih sestavin
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Nega kože

BIO KARITEJEVO, BIO KAKAVOVO,
BIO KOKOSOVO IN MANGOVO MASLO

UČINEK:

- Rastlinska masla kožo vlažijo, mehčajo in ji vračajo prožnost.
- Kožo ščitijo pred različnimi vremenskimi vplivi.
- Pomagajo pri obnovi lipidnega sloja kože.
- Blagodejno delujejo pri težavah z brazgotinami in opeklinami.
- Kožo ščitijo pred radikali, ki so glavni vzrok staranja kože.
- Primerna so za nego kože pri različnih kožnih boleznih: luskavica,
ekcemi, dermatitis ...
UPORABA:

- Visokokakovostna naravna masla so primerna za vse tipe kože.
- Za nego obraza, telesa in las.
- Za pripravo naravne kozmetike in mil.
BIO KARITEJEVO MASLO

150 ml

BIO KAKAVOVO MASLO

150 ml

BIO KOKOSOVO MASLO

80 ml

MANGOVO MASLO		

150 ml

			
			
			
			

cena: 9,60 €
cena: 9,60 €
cena: 7,90 €
cena: 12,20 €
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Nega kože

KALENDA
Tradicionalno ognjičevo mazilo za nego suhe,
razpokane, otrdele in občutljive kože

UČINEK:

- Pospešuje obnovo kože, preprečuje pokanje, izsušitev in
luščenje kože.
- Pomirja in razkužuje kožo.
- Pomaga pri celjenju prask, ranic in manjših poškodb.
- Zaščiti kožo pred mrazom, vetrom in pred agresivnimi čistili.
- Zmanjšuje nastanek glivičnih tvorb na koži.
UPORABA:

- Mazilo večkrat dnevno vtiramo na prizadeta mesta.
- Za mehčanje kože nanesemo mazilo v debelejšem sloju.

AKTIVNE SESTAVINE*
RASTLINSKI IZVLEČKI: ognjič

RASTLINSKA MASLA/OLJA: olje šentjanževke, mešanica naravnih in

75 ml
cena: 6,70 €

vazelinskih maščob, olje korenčka
ETERIČNA OLJA: čajevec
* Več v slovarju aktivnih sestavin
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Nega kože

OGNJIČ
Naravna krema z ognjičem in jojobo

UČINEK:

- Naravna krema brez konzervansov, ki se hitro vpije in navlaži kožo ter
jo naredi gladko, prožno in mehko.
- Pomaga proti ekcemu, dermatitisu in pri drugih občutljivostih kože.
- Pomirja razdraženo kožo.
- Pomaga uravnavati delovanje žlez lojnic in zmanjšuje pore.
- Ščiti kožo pred vremenskimi in drugimi vplivi iz okolja.
UPORABA:

- Nega obraza in dekolteja.
- Za vsak tip kože, še posebej za vneto, aknasto in problematično kožo.
AKTIVNE SESTAVINE*

RASTLINSKI IZVLEČKI: ognjič

RASTLINSKA MASLA/OLJA: jojoba, mangovo maslo,

50 ml
cena: 6,50 €

olje ognjiča, olje korenčka
ETERIČNA OLJA: čajevec, geranija, palmarosa,
sivka, ilang-ilang
VITAMINI: vitamin E
* Več v slovarju aktivnih sestavin
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Nega kože

BALZAM ZA USTNICE
Varuje in neguje občutljivo kožo ustnic

UČINEK:

- Pomirja razdraženo kožo ustnic.
- Preprečuje izsušitev in pokanje kože ustnic.
- Ščiti ustnice pred vremenskimi in drugimi vplivi iz okolja.
- Neguje ustnice, prizadete s herpesom.
UPORABA:

- Za vsakodnevno zaščito ustnic.
- Za zaščito in nego poškodovanih ustnic.

AKTIVNE SESTAVINE*

RASTLINSKI IZVLEČKI: ognjič

RASTLINSKA MASLA/OLJA: karitejevo maslo

ETERIČNA OLJA: brin, čajevec, evkalipt, jelka, meta, timijan, žajbelj
DRUGE SESTAVINE*: beli vazelin, lanolin, mentol, kafra
15 ml
cena: 3,00 €

* Več v slovarju aktivnih sestavin
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Nega kože

ZELIŠČNA MASAŽA
Raztopina eteričnih olj za nego in sprostitev

UČINEK:

- Osvežuje in sprošča telo pri utrujenosti ter po večjih telesnih naporih.
UPORABA:

- Masažna raztopina eteričnih olj, primerna za vsakodnevno sprostitev
in osvežitev telesa.
- Kot hladilna raztopina za obkladke.
- Kot dodatek kopeli za sprostitev.

AKTIVNE SESTAVINE*

ETERIČNA OLJA: bor, brin, evkalipt, timijan

DRUGE SESTAVINE*: mentol, kafra, urea, rastlinski glicerin
250 ml
cena: 8,50 €

* Več v slovarju aktivnih sestavin
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Te r a p e v t s k a m a s a ž a

FAMA
Masažni gel za poživitev in masažo

UČINEK:

- Deluje osvežujoče in poživljajoče na telo.
- Prijetno hladi in blagodejno vpliva na počutje.
- Vlaži in neguje kožo ter je ne masti.
UPORABA:

- Kot masažni gel proti utrujenosti po dolgotrajnem sedenju ali
ležanju. Gel nanašamo na želena mesta in ga s krožnimi gibi
vtiramo v kožo.
- Kot gel za pripravo obkladkov.
- Kot dodatek kopeli.

AKTIVNE SESTAVINE*
RASTLINSKI IZVLEČKI: ognjič
ETERIČNA OLJA: brin, evkalipt, limonska trava, rožmarin, timijan
DRUGE SESTAVINE*: mentol, kafra, urea, azulen, rastlinski glicerin
250 ml
cena: 7,20 €

* Več v slovarju aktivnih sestavin
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Te r a p e v t s k a m a s a ž a

AKUPRES
Masažna krema za terapevtsko masažo
z arniko in vražjim krempljem
UČINEK:

- Idealna krema za terapevtsko masažo.
- Kožo vlaži in neguje ter je ne masti.
UPORABA:

- Masažno kremo nanesemo v tankem sloju in jo z masažo vtiramo.
Kremo lahko nanesemo večkrat na dan oziroma po potrebi.
- Uporabljamo kot kremo za terapevtsko nego pri težavah v mišicah,
sklepih ter pri revmi, išiasu, osteoporozi ...

AKTIVNE SESTAVINE*

RASTLINSKI IZVLEČKI: arnika, vražji krempelj
RASTLINSKA MASLA/OLJA: karitejevo maslo

ETERIČNA OLJA: bor, brin, čajevec, evkalipt, nageljnove žbice,

timijan, zelenka
DRUGE SESTAVINE*: kafra, mentol, urea, azulen, rastlinski glicerin
250 ml
cena: 12,50 €

* Več v slovarju aktivnih sestavin
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Te r a p e v t s k a m a s a ž a

ZEBAL
Mazilo s čilijem z intenzivnim
in dolgotrajnim delovanjem

UČINEK:

- Zagotavlja telesu blagodejno toploto, ki traja tudi do več ur.
- Ogreje mrzle okončine.
UPORABA:

- Ogrevalno mazilo uporabljamo po potrebi na mestih, ki jih želimo
ogreti (okončine, križ, kolena, ramenski obroč ...).
- Priporočamo tudi za ogrevanje pred športnimi ali drugimi fizičnimi
aktivnostmi.

AKTIVNE SESTAVINE*

RASTLINSKI IZVLEČKI: čili

RASTLINSKA MASLA/OLJA: MCT-olje

ETERIČNA OLJA: bor, cimet, citronela, evkalipt
DRUGE SESTAVINE*: lanolin, vazelin, kafra
75 ml
cena: 7,40 €

* Več v slovarju aktivnih sestavin
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Te r a p e v t s k a m a s a ž a

GABEZ
Gel za nego kože po poškodbah

UČINEK:

- Spodbuja obnovo tkiv po poškodbah.
- Pomaga pri celjenju brazgotin.
UPORABA:

- Mazilo večkrat na dan rahlo vtremo na želenih predelih.
- Priporočamo ga za nego po poškodbah, zvinih, izpahih, zlomih in
udarninah.
- Nadvse primerno tudi za nego kože z brazgotinami ter nego kože,
podvržene krčnim žilam in modricam.

AKTIVNE SESTAVINE*

RASTLINSKI IZVLEČKI: korenina gabeza, ognjič

RASTLINSKA MASLA/OLJA: olje ognjiča, sončnično olje
ETERIČNA OLJA: rožmarin, sivka

DRUGE SESTAVINE*: alantoin, rastlinski glicerin
75 ml
cena: 6,90 €

* Več v slovarju aktivnih sestavin
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Te r a p e v t s k a m a s a ž a

SINAL
Mazilo za nego kože pri prehladu
in zamašenem nosu

UČINEK:

- Varuje kožo okrog nosnic in jo primerno vlaži, še posebej pri
prehladih.
- Ima blagodejen aromaterapevtski učinek na nosno votlino.
UPORABA:

- Za lažje in sproščeno dihanje nanesemo mazilo večkrat dnevno
okrog nosnic.
- Za boljše počutje vtiramo mazilo s krožnimi gibi na predelu senc in
tilnika.

AKTIVNE SESTAVINE*

RASTLINSKA MASLA/OLJA: MCT-olje

ETERIČNA OLJA: bor, brin, čajevec, evkalipt, jelka, meta, melisa,

rožmarin, timijan, žajbelj
DRUGE SESTAVINE*: mentol, kafra, lanolin, beli vazelin
15 ml
cena: 3,10 €

* Več v slovarju aktivnih sestavin
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Prehlad

BRIN
Aromatično mazilo za nego ter masažo kože
pri prehladih

Mazilo z eteričnimi olji in prijetnim, poživljajočim vonjem je
primerno za nego in masažo kože.
UČINEK:

UPORABA:

- Brinovo mazilo nanesemo v tankem sloju večkrat na dan oziroma
po potrebi.
- Za nego kože prsnega koša pri prehladih.
- Za nego razdražene kože.
- Kot masažna krema za celovito sprostitev telesa.

AKTIVNE SESTAVINE*

RASTLINSKA MASLA/OLJA: karitejevo maslo, babasujevo maslo
ETERIČNA OLJA: brin, bor,

čajevec, evkalipt, jelka

DRUGE SESTAVINE*: lanolin, čebelji vosek, rastlinski glicerin,

mentol
50 ml
cena: 6,70 €

* Več v slovarju aktivnih sestavin
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Prehlad

ETERA
Hladilni gel z ognjičem za aromaterapevtsko
masažo
UČINEK:

- Takojšen hladilni in osvežilni učinek na koži.
- Gel deluje aromaterapevtsko in pomaga pri prehladih.
- Idealen za masaže pri utrujenosti, slabem počutju in stresu.
- Zmanjšuje srbenje in otekline po pikih žuželk.
UPORABA:

- Hitra in učinkovita hladilna terapija pri zvinih, nategih, mišičnih
napetostih, udarninah, oteklinah …
- Za takojšen hladilni učinek po poškodbi: hladilni gel nanesemo na
prizadeto mesto v debelejšem sloju, postopek ponovimo čez 3 do 4 ure.
- Pri prehladih namažemo kožo na prsnem košu.

AKTIVNE SESTAVINE*

RASTLINSKI IZVLEČKI: ognjič

RASTLINSKA MASLA/OLJA: olje ognjiča, MCT-olje

ETERIČNA OLJA: bor, brin, citronela, evkalipt, jelka, sivka, timijan
VITAMINI: vitamin E

DRUGE SESTAVINE*: kafra, mentol, azulen, alantoin, rastlinski

glicerin
100 ml
cena: 6,70 €

* Več v slovarju aktivnih sestavin
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Šport

TURBO GEL F-23
Za ogrevanje in masažo pred in po
športnih aktivnostih
UČINEK:

- Z visoko vsebnostjo izvlečka čilija pomaga pri pripravi telesa
na fizične napore.
- Za masažo preobremenjenih mišic in sklepov po velikih
fizičnih naporih.
- Primeren je tudi kot preventivna masaža pred mišičnimi krči.
UPORABA:

- Gel z masažnimi gibi nanesemo na predele telesa, ki jih želimo ogreti
oziroma pripraviti na aktivnost.
- Priporočljiva je masaža z gelom pred športno ali fizično aktivnostjo, da
ogrejemo telo in mu tako izboljšamo gibljivost, kar posledično zmanjšuje
možnost poškodb.
- Ogrevalni gel lahko uporabimo tudi po aktivnosti, za sproščanje, vendar
samo na nepoškodovanih predelih.
AKTIVNE SESTAVINE*

RASTLINSKI IZVLEČKI: čili, poper, ognjič

RASTLINSKA MASLA/OLJA: olje ognjiča, olje šentjanževke

ETERIČNA OLJA: bor, evkalipt, meta, rožmarin, zelenka,

DRUGE SESTAVINE*: metil salicilat, kafra, mentol, urea, rastlinski

glicerin
100 ml
cena: 6,90 €

* Več v slovarju aktivnih sestavin
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Šport

ČAJEVEC
Deogel za zaščito pred mikrobi in neprijetnim
vonjem nog

UČINEK:

- Rahlo hladi in neguje stopala.
- Preprečuje rast mikrobov.
- Dezodorira noge.
UPORABA:

- Za preprečevanje nastanka in razvoja mikrobov nanašamo gel na
čista in suha stopala zjutraj in zvečer.

AKTIVNE SESTAVINE*

RASTLINSKA MASLA/OLJA: MCT-olje, sončnično olje
ETERIČNA OLJA: čajevec, jelka

DRUGE SESTAVINE*: mentol, rastlinski glicerin
50 ml
cena: 6,50 €

* Več v slovarju aktivnih sestavin
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Nega nog

BALZAM ZA NOGE
Za nego utrujenih nog

UČINEK:

- Neguje kožo, prizadeto s krčnimi žilami, ter ji vrača prožnost.
- Prijetno hladi noge in jih varuje pred zatekanjem.
UPORABA:

- Balzam nanesemo na kožo z rahlimi krožnimi gibi, v intervalu 3 do 4 ur.
- Pri utrujenih in težkih nogah je priporočljiv kot preventivna nega.
- Primeren je tudi za nego kože pri že nastalih krčnih žilah ter kot
dopolnilna nega pri kompresijskem zdravljenju krčnih žil.

AKTIVNE SESTAVINE*
RASTLINSKI IZVLEČKI: divji kostanj

RASTLINSKA MASLA/OLJA: karitejevo maslo, sončnično olje

ETERIČNA OLJA: bosvelija, cipresa, limonska trava, meta, zelenka
VITAMINI: vitamin E

DRUGE SESTAVINE*: escin, mentol, kafra
100 ml
cena: 8,10 €

* Več v slovarju aktivnih sestavin
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Nega nog

Slovar aktivnih sestavin:
A

Alantoin: izboljšuje vlažnost kože in pospešuje naravno obnovo
celic. . str 17, 20
Azulen: izvleček kamilice, ki ima močne antioksidativne in protivnetne lastnosti. . str 14, 20

B

Babasujevo maslo: izredno hranilno za kožo, izboljšuje njeno gladkost in prožnost. . str 8, 19
Beli vazelin: dermalna uporaba belega vazelina pomaga obnavljati
zgornjo plast kože ter zmanjšuje vnetja. . str 12, 16, 18

Č

Čebelji vosek: koži daje mehkobo, elastičnost, jo vlaži in neguje. . str 19

E

Escin: izvleček plodu divjega kostanja je vazoprotektor - krepi
ohlapne vene. . str 23
Eterično olje brina: izboljša prekrvavitev, blaži bolečine. Ker pomaga
izločati toksine in odvajati vodo, je primerno pri artritisu, revmi in
edemih. . str 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20
Eterično olje bora: lajša bolečine, deluje razkuževalno ter spodbujevalno na krvni obtok. . str 13, 15, 16, 18, 19, 20, 21
Eterično olje bosvelije: z blagodejnim protivnetnim in antioksidativnim učinkom preprečuje nastanek krčnih žil. . str 23
Eterično olje cimeta: spodbuja prekrvavitev, pogreje telo, vzbuja
občutek toplote in sprošča napete mišice. . str 16
Eterično olje ciprese: deluje adstringentno (zožuje površinske krvne

žilice) ter izboljšuje tonus in elastičnost žil. . str 23
Eterično olje citronele: blagodejno deluje proti mišičnim krčem,
pomaga proti vnetju sklepov in mišic ter preprečuje njihovo zatekanje . str 16, 20
Eterično olje čajevca: ima širok spekter protimikrobnega delovanja,
preprečuje okužbe, vnetja in pomaga pri celjenju ran. . str 10, 11, 12,
15, 18, 19, 22

Eterično olje evkalipta: blagodejno deluje pri vnetjih dihal, odpravlja
bolečine v mišicah, osvežuje, preprečuje infekcije in uničuje kužne
klice. . str 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21
Eterično olje geranije: neguje kožo in pomaga pri celjenju ranic,
zožuje površinske krvne žilice in deluje protimikrobno. . str 11
Eterično olje ilang-ilanga: pomirja vneto in aknasto kožo. . str 11
Eterično olje jelke: povečuje prekrvavljenost tkiv in preprečuje
kopičenje krvi. . str 12, 18, 19, 20, 22
Eterično olje limone: povečuje prekrvavitev in s tem pretočnost
skozi venski sistem. Pomaga pri odvajanju odpadnih snovi iz organizma. . str 23
Eterično olje limonske trave: poživlja telo ter pomaga pri telesni
utrujenosti. . str 14
Eterično olje melise: deluje blago pomirjevalno; proti napenjanju,
menstrualnim krčem in glavobolu. . str 18
Eterično olje nageljnovih žbic: razkužuje, blaži bolečine na mestu
uporabe in poveča prekrvavitev. Lajša težave, povezane s stresom,
pomaga pri slabostih in pogostih glavobolih. . str 15
Eterično olje palmarose: vlaži in pospešuje obnovo kože. Ima širok
spekter protimikrobnega delovanja. . str 11
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Eterično olje poprove mete: osvežuje, rahlo hladi, odpira dihalne
poti, blaži bolečine v mišicah, vezeh in sklepih. . str 12, 18, 21, 23
Eterično olje rožmarina: deluje kot antirevmatik, deluje stimulativno, pospešuje krvni obtok ter osvežuje in razkužuje. . str 14, 17, 18, 21
Eterično olje sivke: ima širok spekter uporabe, uničuje kužne klice,
kožo umirja in celi. . str 11, 17, 20
Eterično olje smilja: deluje protivnetno, pomirja in pospešuje
celjenje poškodb. . str 8
Eterično olje timijana: je močan antiseptik in poživilo za krvni obtok, lajša revmatične bolečine, športne poškodbe, zvine, udarnine
in nategnjene mišice. . str 12, 13, 14, 15, 18, 20
Eterično olje zelenke: vsebuje velike količine naravnega metil salicilata, ki je močan rubefaciens (povečuje lokalno prekrvavljenost
tkiv) ter deluje protibolečinsko in protivnetno. . str 15, 21, 23
Eterično olje žajblja: ima močno antiseptično in protibolečinsko
delovanje. Pomaga pri kožnih vnetjih, vnetjih v ustni votlini in
vnetjih sluznice. Deluje proti bakterijam in glivicam ter pomaga pri
celjenju ran. . str 12, 18

rast, obnovo kožnih celic, celic podkožnega tkiva, mišic, celic kostnega ter vezivnega tkiva. . str 17
Izvleček ognjiča: deluje antiseptično in protivnetno na kožo ter
pospešuje njeno obnovo. . str 8, 10, 11, 12, 14, 17, 20, 21
Izvleček popra: poživlja in krepi ter pospešuje prekrvavitev. Blaži
bolečine v gladkih mišicah. . str 21
Izvleček vanilije: vsebuje polifenole, ki so močni antioksidanti. . str 6, 7
Izvleček vražjega kremplja: lajša težave pri bolečinah v križu ter pri
revmatičnih in artritičnih obolenjih, saj zmanjšuje vnetje in izboljša
gibljivost sklepov. . str 15

I

14, 15, 16, 18, 20, 21, 23

Izvleček arnike: deluje protibolečinsko in protivnetno ter tako
pomaga pri težavah s sklepi (revmatizem, vnetje sklepov, nevralgije). Arnika je rubefaciens, kar pomeni, da izdatneje prekrvavi kožo
v obolelem tkivu ter preprečuje krvni zastoj. . str 15
Izvleček čilija: naravno sredstvo za lajšanje bolečin, saj vsebuje naravni kapsicin. . str 16, 21
Izvleček divjega kostanja: pospeši krvni obtok in izboljša presnovo
v prizadetem tkivu. Prav tako deluje protivnetno in ima močne antioksidativne lastnosti. . str 23
Izvleček korenine gabeza: zaradi vsebnosti alantoina pospešuje

J

Jojoba: pospešuje regeneracijo celic, povečuje tako prožnost kot
gladkost ter čvrstost kože. . str 6, 8, 11

K

Karitejevo maslo: povrne koži prožnost in vlažnost ter jo ščiti pred
oksidativnim stresom. . str 6, 8, 9, 10, 12, 15, 19, 23
Kafra: učinkovit antirevmatik, blag antiseptik in analgetik. . str 12, 13,
Kakavovo maslo: kožo vlaži, ohranja njeno prožnost ter jo ščiti pred
zunanjimi vplivi. . str 8, 9
Kokosovo maslo: zaradi visoke vsebnosti maščobnih kislin koži
vrača prožnost in elastičnost. . str 9

L

Lanolin: vlaži in mehča kožo ter je odličen naravni emulgator. . str 12,
16, 18, 19

M

Mangovo maslo: bogato z vitamini, minerali in antioksidanti, z vi-
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sokim deležem vitamina E. . str 6, 8, 9, 11
MCT-olje: zmanjša izgubo vlage na površini kože. . str 6, 8, 16, 20, 22
Mentol: zmanjša otekanje obolelega tkiva, hladi in deluje protibolečinsko. . str 12, 13, 14, 15, 19, 18, 20, 21, 22, 23
Metil salicilat: povečuje lokalno prekrvavitev, deluje proti bolečinam in preprečuje strjevanje krvi. . str 21

O

Olje korenčka: visoka vsebnost karotenoidov pripomore k regeneraciji kože. . str 10, 11
Olje ognjiča: deluje protivnetno in spodbuja celjenje ran. . str 8, 11,

Vitamin E: “vitamin mladosti”, ker zaradi svojih antioksidativnih lastnosti pomaga pri preprečevanju staranja kože. . str 6, 7, 8, 11, 23
Viri: www.favn.si, www.eteris.eu, www.mazilo-natali.si
Favn, podjetje za predelavo zdravilnih zelišč, d.o.o., je nosilec moralnih in materialnih avtorskih pravic vsebin, ki so objavljene v Katalogu izdelkov Favn. Brez pisnega
dovoljenja je prepovedano kopiranje, prepisovanje, razmnoževanje in razširjanje v
komercialne namene. Izjemoma je dovoljena uporaba vsebin kataloga (na podlagi
pravice javnosti do obveščenosti) v izobraževalne namene, in to v citatni obliki, z obveznim navajanjem vira.
Celotno gradivo kataloga je zgolj informativne ali izobraževalne narave in nikakor ne
more nadomestiti svetovanja, ki vam ga lahko nudi zdravstveni delavec ali zdravnik.

17, 20, 21

Olje sončnice: ima bogato vsebnost vitamina E in je primerno za
vse tipe kože. . str 17, 22, 23
Olje šentjanževke: deluje kot naravni antiseptik pri zdravljenju ran,
gnojnih turov in opeklin. . str 10, 21

R

Rastlinski glicerin: uravnava vsebnost vlage v koži, jo mehča in ščiti
pred izsuševanjem. . str 7, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22

U

Urea: omogoča koži, da ohranja primerno vlažnost. Povečuje
učinkovitost drugih učinkovin, ki jih nanašamo na kožo. . str 13, 14,
15, 21

V

Vitamin A: lokalna uporaba pomaga obnavljati poškodovane
kožne celice. . str 8
Vitamin C: pospešuje prekrvavitev kože, deluje antioksidativno in
zavira pigmentacijo kože. . str 8

V katalogu navedene cene so priporočene maloprodajne cene in že vsebujejo DDV.
Cene veljajo na dan 1. 12. 2015.
Na različnih prodajnih mestih lahko cena posameznega izdelka odstopa +/- 1 €
glede na priporočeno maloprodajno ceno.
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Izdelki Favn so na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah
na več kot 400 prodajnih mestih po Sloveniji:
Ajdovščina
Ankaran
Apače
Beltinci
Bizeljsko
Bled
Bloke
Bohinjska Bistrica
Borovnica
Bovec
Brežice
Cankova
Celje
Cerklje
Cerknica
Cerkno
Čatež ob Savi
Črenšovci
Črna na Koroškem
Črnomelj
Destrnik
Deskle
Divača
Dobrna
Dobrovnik
Dobrovo
Dolenjske toplice
Dol pri Hrastniku
Dol pri Ljubljani
Dornberk
Dravograd
Dutovlje
Domžale
Dobrova

Grosuplje
Gorenja vas
Gorišnica
Gornji Grad
Gornja Radgona
Gornji Petrovci
Grad (pri Murski Soboti)
Hajdina
Hoče
Horjul
Hrastnik
Idrija
Ilirska Bistrica
Izlake
Ivančna Gorica
Izola
Jesenice
Kamnica
Kamnik
Kanal
Kidričevo
Kobarid
Kočevje
Komen
Komenda
Koper
Kostanjevica na Krki
Kozina
Kozje
Kranj
Kranjska Gora
Križevci pri Ljutomeru
Krmelj
Kropa

Krško
Laško
Lenart v Slovenskih goricah
Lendava
Lesce
Limbuš
Litija
Ljubljana
Ljubno ob Savinji
Ljutomer
Loče
Logatec
Lovrenc na Pohorju
Lucija
Majšperk
Maribor
Martjanci
Medvode
Mengeš
Metlika
Mežica
Miklavž
Miren
Mirna
Mirna Peč
Mislinja
Mokronog
Moravče
Moravske Toplice
Most na Soči
Mozirje
Murska Sobota
Naklo
Notranje Gorice

Nova Gorica
Novo mesto
Oplotnica
Ormož
Pesnica pri Mariboru
Petrovče
Piran
Pivka
Planina
Podčetrtek
Podgrad
Podvelka
Poljčane
Polzela
Portorož
Postojna
Pragersko
Prebold
Preddvor
Prevalje
Ptuj
Puconci
Rače
Radeče
Radenci
Radlje ob Dravi
Radomlje
Radovljica
Ravne na Koroškem
Ribnica
Rimske Toplice
Rogaška Slatina
Rogašovci
Rogatec

Ruše
Selnica ob Dravi
Senovo
Semič
Sevnica
Sežana
Sodražica
Solkan
Slovenj Gradec
Slovenska Bistrica
Slovenske Konjice
Spodnji Duplek
Stari trg
Starše
Straža
Sveti Jurij ob Ščavnici
Šempeter pri Gorici
Šentilj v Slovenskih goricah
Šentjernej
Šenčur
Šentjur
Škocjan
Škofije
Škofja Loka
Škofljica
Šmarje pri Jelšah
Šmarjetna
Šmartno ob Paki
Šoštanj
Štore
Tolmin
Trbovlje
Trebnje
Trzin
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Tržič
Turnišče
Velike Lašče
Velenje
Videm-Dobrepolje
Videm pri Ptuju
Vinica
Vipava
Vitanje
Vodice
Vojnik
Vransko
Vrhnika
Vuzenica
Zagorje
Zgornja Kungota
Zgornja Polskava
Zreče
Železniki
Žiri
Žirovnica
Žužemberk
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Zdravilna moč zelišč
Izdelki so na voljo v lekarnah, specializiranih prodajalnah in v naši spletni trgovini.

Favn d.o.o.
Adamičeva 51
1290 Grosuplje
01 43 63 188
info@favn.si
www.favn.si
www.mazilo-natali.si

