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Carícies d’oli  elabora cosmètics 100% naturals, de forma 
artesanal. Carícies d’oli és sinònim de productes exclusius, de 
proximitat, d’excel·lent qualitat, que embelleixen i nodreixen la 
teva pell. Els nostres cosmètics són el resultat d’un procès molt 
acurat, tal i com requereix el treball de qualitat fet a mà.

L’activitat de Carícies d’oli se sustenta en els coneixements 
transmesos de generació en generació  de l’ús quotidià de 
matèrias primeres mediterrànies, obtingudes a la natura, per 
l’higiene personal, la cura de l’aspecte físic, la salut i la criança 
dels fills. 

L’oli d’oliva de primera premsada en fred constitueix la base 
de la cosmètica de Carícies d’oli. És ric en àcids grassos es-
sencials i polifenols, molt hidratant i té infinitat de propietats 
beneficioses per la pell. L’oli d’oliva és antioxidant, suavitza, 
impregna, conserva, aromatitza i conté vitamina E. També té 
propietats impermeabilizants i no bloqueja les funcions natu-
rals de la pell.

A part de l’oli d’oliva verge extra, a Carícies d’oli utilitzem, per 
l’elaboració dels nostres productes, altres olis vegetals també 
verges i de primera premsada com són el d’ametlles dolces, 
el de rosa mosqueta, avellana o germen de blat, entre d’altres, 
cera d’abelles biològica, plantes de recol·lecció silvestre i olis 
essencials purs. 

Tots els nostres ingredients són ecològics. Actualment, estem 
treballant per obtenir la certificació de cosmètica bio.

Carícies d’oli no utilitza olis minerals ni confía en els ingredients 
químics i promou el coneixement  dels principis actius amb què 
tenim cura de la nostra pell. A la llista d’ingredients dels nos-
tres  productes tampoc trobareu parafines, perfums sintètics ni 
colorants artificials. Els nostres productes NO estan testats en 
animals, encara que mai serien, per la seva composició, per-
judicials per a cap ésser viu ni per al mediambient. De fet, la 
nostra cosmètica està en plena harmonia amb l’entorn natural. 

Una pell bella és, sempre i sobretot, una pell sana. El més 
sa és, sempre i sobretot, natural. Aquest és el nostre com-
promís.

Carícies preventives i terapèutiques

•	 Bàlsam 10 (per picades d’insecte i cremades)
•	 Bàlsam de cop (antiinflamatori natural a base d’àrnica)
•	 Bàlsam regenerador (psoriasis, èczema, altres dolències 

de la pell)
•	 Alcohol de cop (antiinflamatori natural a base d’àrnica)
•	 Alcohol de romer 
•	 Oli terapèutic
•	 Bàlsam hidratant reparador de mans

Carícies Meravella 
(especial pells molt sensibles, amb calèndula, sense olis essencials)

•	 Oli meravella (hidratació infantil i de pells atòpiques, ideal 
per massatge)

•	 Bàlsam meravella (ideal per canvi de bolquer, hemorroi-
des, irritacions)

Carícies per a Ella

•	 Aigua d’espígol (tònic facial)
•	 Aigua d’Hongria (tònic corporal estimulant, revitalitzant, 

drenant i reafirmant)
•	 Bàlsam facial hidratant 
•	 Bàlsam facial nutritiu 
•	 Bàlsam contorn d’ulls
•	 Oli corporal hidratant
•	 Oli antiestries
•	 Oli anticel·lulític i reafirmant
•	 Oli reductor i remodelant

Carícies per a Ell

•	 Aigua de Romer (tònic facial)
•	 Bàlsam facial nutritiu 
•	 Oli postafeitat

Carícies per als sentits

•	 Oli de massatge afrodisíac

Carícies per al benestar

•	 Bàlsam labial de mandarina
•	 Bàlsam làbial de menta
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