
Nasvet za pripravo naravne kreme iz karitejevega masla: 

Maslo raztopimo v posodi, ki jo postavimo v vodno kopel, in 
pazimo da se ne segreje na več kot 75°C. Pustimo, da se neko-
liko ohladi, in mu dodamo sestavine po želji, npr. eterična olja, 
sok citrusov, druga olja in masla (mandljevo, kokosovo, olivno, 
kakavovo itd). Če želimo bolj penasto strukturo masla oz 
kreme, masla ne raztopimo temveč vse sestavine samo stepe-
mo s kuhinjskim mešalnikom.

Opozorilo: 
osebe z alergijo na lateks naj z izdelkom ravnajo pazljivo

Shranjevanje: 
v temnem prostoru na sobni temperaturi do dve leti

Poreklo: Burkina Faso 
Prodajalec: Prodaja raznovrstnih izdelkov, Dramane Yere s.p.

dramaneyere@yahoo.fr (031 364986)
katja_celin@hotmail.com (040 558022)

Facebook: Surovo nerafinirano karitejevo maslo 
Non refined shea butter
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Poreklo

Karitejevo maslo se pridobiva iz oreškov karitejevega drevesa 
ali »drevesa življenja«, ki raste v savanskih področjih Z Afrike. 
Že mnoga stoletja imata karitejevo drevo in maslo za tamka-
jšnje prebivalce pomembno kozmetično, prehransko in zdravil-
no vrednost. To visoko kvalitetno surovo karitejevo maslo je 
proizvedeno brez uporabe kemikalij v okviru ženskega 
združenja okrog 3500 žensk v Z afriški državi Burkina Faso. 

Kooperativa, ki z maslom oskrbuje tudi Loccitane, 
deluje po načelih pravične trgovine 
(certifikat ECOCERT N°ESR/FR0058)

Združenje žensk igra pomembno vlogo pri izboljšanju ekon-
omsko-socialnega statusa žensk. Po besedah vodje združenja 
»Pravično-trgovinski standardi pripomorejo k transparentnosti 
in dobremu upravljanju združenja, in to bi morali prenesti na 
civilno družbo in državo. Združenje predstavlja primer dobre 
prakse na tem področju«.V praksi to pomeni ekonomsko-so-
cialno opolnomočenje žensk, ki sicer ne bi imele dovolj 
priložnosti za delo, izobraževanje in pravičnejši zaslužek. 
Oreške nabirajo na okoljsko zaščitenih območjih in v skladu s 
standardi ohranjanja narave. Združenje je trenutno v procesu 
pridobivanja certifikata o organski pridelavi masla.

Uporaba in učinek

Naše karitejevo maslo se lahko uporablja v kozmetične, 
prehranske in zdravilne namene, saj je surovo, nerafinirano in 
nehidrogenirano. Po sestavi je trdo, vendar se v stiku s kožo 
hitro raztopi. Lahko se uporablja samo ali kot sestavina za 
pripravo naravnih mil, krem itd. Karitejevo maslo je hranljivo, 
vlažilno, z izrednimi zdravilnimi učinki na kožo. Je bogato z 
vitaminoma A in E, ki lajšata kožne spremembe in kožo ščitita 
pred prostimi radikali ter prezgodnjim nastankom gubic. Maslo 
kožo mehča, vlaži, spodbuja obnavljanje celic in nastanek 
kolagena, povečuje njeno elastičnost ter jo varuje pred škodl-
jivimi sončnimi žarki (zaščitni faktor SPF 4-6). 

21 razlogov za uporabo karitejevega masla: 

Za suho, gladko kožo, kožne izpuščaje, luščenje kože, kožne 
madeže in gube, srbečico, opekline, manjše kožne rane, kožne 
razpoke, za vlaženje trde, grobe kože, za zaščito kože v 
mrzlem vremenu, pri pikih žuželk in insektov, za blaženje strij, za 
masažo utrujenih, napetih in bolečih mišic, preventiva pred in 
po naporni vadbi, za blaženje nekaterih kožnih alergij, ekce-
mov, dermatitisa, krčnih žil in blažjih opeklin, kot blažja preven-
tiva pred sončnimi žarki (SPF 4-6), za nego suhih las in lasišča 
v obliki negovalne maske. 
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