
Ž i v i  n a r a v o ,  b o d i  d e l  n j e .

I’m 
 Resource 



Dragi prijatelj narave,

v rokah držiš prav posebno sporočilo, ki je 
rdeča nit vseh izdelkov I'm Resource. Želimo ti 
slikovito in razumljivo predstaviti učinke naše 
»žive, naravne linije izdelkov«, ki jo sestavljajo 
izključno rastlinske surovine, različni mikroor-
ganizmi, encimi, minerali ter s fermentacijo 
nastali proteini in lasem identični keratini.
Vsak izdelek vsebuje edinstveno mešanico 
različnih mikroorganizmov, ki poskrbijo za 
številne blagodejne učinke na lase, kožo in 
počutje. Ob uporabi izdelkov te čaka edin-
stvena izkušnja, saj ti omogoči neposreden 
stik z »živim delom narave«, kar ti prinese ob-
čutek čistosti, svežino, živahnost in vitalnost. 

Namerno se odpovedujemo uporabi olj, ev-
kaliptusa in poprove mete, saj so naši izdelki 
skladni s homeopatijo.
Poleg izbranih sestavin in več kot 20 let razvo-
ja postopka izdelave je ključ do edinstvenih 
učinkov posameznega izdelka simbioza raz-
ličnih mikroorganizmov. Pred izdelavo konč-
nega produkta mikroorganizme hranimo z 
raznovrstnimi ekološko pridelanimi izdelki, s 
čimer vplivamo na lastnosti in končne učinke 
posamezne mikrokulture. Končni rezultat je 
»živ izdelek«, ki na popolnoma naraven način 
ohranja tvojo kožno in lasno floro v ravno-
vesju.

Filozofija »I'm RESOURCE«

Vsi naši izdelki so narejeni s posluhom do 
narave in individualnih potreb posameznika. 
Vsebujejo žive mikroorganizme, ki lasem in 
koži pomagajo aktivirati, poudariti in okrepiti 
izvirne lastnosti. 

Naš moto pooseblja ena ključna beseda: 
»prisluhni«.

Naravno uravnoteženje tvojih las

Tvoji lasje nosijo informacije tako o esencial-
nih in blagodejnih elementih kot o toksinih, ki 
se nalagajo zaradi različnih dejavnikov. Po-
leg tega lasje odražajo tudi tvoje počutje, ki 
je pogosto odvisno ravno od ravnovesja prej 
omenjenih elementov. Ključno je, da tvoji las-
je vsebujejo vse potrebne minerale in elemen-

te v sledeh, saj tako pripomorejo k tvojemu 
zdravju in odličnemu počutju. 

Funkcije las in njihovo delovanje

Čeprav je na prvi pogled morda videti druga-
če, so lasje nedvomno eden od naših »živih 
organov«. Ves čas so izpostavljeni neposre-
dnemu stiku z okolico, zaradi česar nase ve-
žejo tudi mnoge strupe. Hair-Resource efekt s 
pomočjo mikroorganizmov in naravnih učin-
kovin tvojim lasem prinaša kisik, dovolj vlage 
ter aktivira očiščevalne lastnosti, da lahko las-
je izločijo neželene in škodljive snovi. 
Lasje so ogledalo našega zdravja in vitalno-
sti. Opravljajo izjemno delo. To je zadosten 
razlog in motivacija, da jih vedno čim bolj 
neguješ. Pri tem ti pomagajo Hair-Resource 
izdelki, polni mineralov in aminokislin, ki hra-
nijo lase ter poskrbijo, da ostanejo čim dlje 
sijoči, zdravi in vitalni.

Ključne lastnosti »I'm RESOURCE« 
izdelkov
• Izdelki ne vsebujejo sestavin, ki bi ka-

kor koli škodovale uporabniku.
• Uporabljamo izključno sestavine, ki 

imajo aktiven učinek in ki pri kemijski 
cepitvi ne proizvedejo derivatov.

• Vse sestavine so prvovrstne kvalitete 
in vključujejo organske oz. obnovljive 
rastlinske surovine in mikroorganiz-
me.

• Izdelki poleg dognanj biokemije upo-
števajo tudi najnovejša spoznanja 
»moderne generacije frizerjev«.

• Izdelki niso testirani na živalih.



V zadnjih letih smo razvili specializirane lini-
je za posebne potrebe las, ki jih nahranijo, 
obnavljajo in negujejo od znotraj navzven. 
Ugotovili smo, da minerali in toksini v laseh 
vplivajo na človekovo zdravje, zato izdelki de-
lujejo tako, da ne izperejo le nečistoče, tem-
več razstrupljajo in iz las odstranijo toksine. 

Pri izdelavi izdelkov Hair-Resource smo še po-
sebno pozorni, da ne uporabljamo sintetičnih 
dodatkov (npr. derivati in sestavine, identič-
ne naravnim), ne zapravljamo energije po 
nepotrebnem (naravi prijazna proizvodnja), 
surovine pridobivamo iz naše okolice (izključ-
no od biodinamičnega poljedelstva), skrbno 
ravnamo z naravo in mikroorganizmi ter se 
izogibamo uporabi umetnih materialov.

Zagotovo se zavedaš, da živimo v času, ki 
prinaša preobrazbo na vseh področjih. Ravno 
sprememba je vtkana v vse izdelke I'm Reso-
urce, saj so zaradi živih mikroorganizmov ne-

prestano v procesu spreminjanja. So taki, kot 
je tudi življenje samo – neprestana metamor-
foza. Tako izdelki ponudijo mnogo več kot le 
čiščenje in nego.

Zrno semena pade na zemljo ...

Nekega toplega, sončnega dne v maju je 
zrno semena padlo na zemljo. Drevo, s ka-
terega je seme padlo, je stalo med drugimi, 
prav takšnimi, tako da je bilo zrno v dobri 
družbi. Kmalu so se mu pridružila še druga 
semena.

Narava nam je dala naravne surovine, 
ki jih pri Hair-Resource s posebnimi po-
stopki predelamo in fermentiramo.

Na srečo je dan pred tem deževalo, tako da 
je bila zemlja mehka in dobro navlažena. 
Ko je zrno semena padlo na tla, se je zaradi 
padca še globlje pogreznilo v zemljo. Kmalu 
je začutilo, kako se nekaj v njem premika. Iz 
zrna je v nekaj dneh vzklil majhen poganjek. 
Hkrati je moral del zrna umreti in se razgra-
diti. Neukrotljiva moč življenja v notranjosti 
in velika naklonjenost narave z mikroorga-
nizmi sta mu vsak dan dajali moč in pogum. 
Ob sodelovanju toplega sonca se je v njem 
prebujala vedno močnejša energija, ki jo je 
nežen majski dež še dodatno okrepil. Tako 
je poganjek kmalu postal nežna rastlinica. 
Njegove korenine so imele težavo, kako se 
razširiti, saj so jih obdajale velike korenine 

drevesa očeta. Vedno znova so mu zapirale 
pot. Toda sila življenja je neustavljiva in tanke 
korenine naše male rastlinice so si uspešno 
utrle poti in prodirale v zemljo. Tako je rastli-
nica hkrati rasla v višino in globino. Narava 
je ustvarila mikroorganizme, vedno znova in 
znova je pošiljala dobro mešanico dežja in 
sonca ter poskrbela, da je iz rastlinice kmalu 
zraslo malo drevo.

Z veliko ljubezni, pozornostjo in skrb-
nostjo hra nimo od narave dane mikroor-
ganizme in jih medsebojno povezujemo v 
edinstvene enote.

Po približno dvajsetih letih je iz nekoč ne-
žnega poganjka zraslo veliko drevo: lepo, 
krepko in modro.

Naši izdelki potrebujejo vsaj dve leti, 
da dosežejo polno zrelost.

Naše drevo, ki je medtem že samo posta-
lo oče več generacijam, ni nikoli pozabilo, 
da gre zahvala naravi, ki je do sedaj zvesto 
skrbela zanj. In tako živi še danes, srečno 
in zadovoljno, z vsemi vetrovi in vremenom.

Vsaka I'm Resource simbioza ustvarja 
spremembe tvojega čutenja in ti pomaga 
iti korak naprej.



Kdaj se je začela zgodba I'm Resource?
I'm Resource sva leta 1994 ustanovila Sigrid in Silvio Pillilini. Kot fri-
zerski mojster in medicinec se že več kot 20 let ukvarjam s tem, kako 
minerali in toksini v laseh vplivajo na človekovo zdravje. Ugotovil sem, 
da je potrebno biti pri pranju, negi in barvanju še posebej pozoren 
na vrednost mineralov v laseh in telesu. To je najlažje doseči z našimi 
linijami izdelkov, ki poskrbijo za popolno uravnoteženje las.

Kaj je posebnega pri I'm Resource izdelkih?
Kot frizer sem bil dobro informiran glede potrebne nege las in sestavin, 
ki človeku škodujejo, vendar se je v praksi izkazalo, da večina izdelkov 
za nego las ne posveča pozornosti počutju uporabnika in dolgoročne-
mu ohranjanju ravnovesja.
Moto I'm Resource izdelkov: »prisluhni« pooseblja drugačno filozofijo, 
saj so narejeni s posluhom do človeka in narave. Ravno popolnoma 
naravne in žive sestavine so tisti ključ, ki odpira vrata sposobnosti na-
šega telesa, las in kože, da vzpostavijo popolno ravnovesje, zdrav vi-
dez in moč.

V čem se I'm Resource izdelki razlikujejo od ostalih izdelkov za nego 
las različnih znamk?
Industrijsko proizvedeni izdelki za nego las in telesa večinoma vsebu-
jejo sestavine in škodljive kemične dodatke, ki so pogosto rakotvorni 
ali povzročajo alergijske reakcije ter lahko pustijo dolgotrajne škodljive 
posledice.
Izdelki I'm Resource so narejeni izključno iz naravnih sestavin visoke 
kvalitete, poleg tega pa se zavestno odpovedujemo popolnoma vsem 
sestavinam, ki bi lahko škodovale človekovemu zdravju ali naravi.

Zakaj drugi proizvajalci uporabljajo vprašljive sestavine?
Sestavine kot so formaldehidi, organsko vezani halogeni, sintetični 
mošus, polietilen glikol, polietilen glikol derivati, lavret in lavril sulfati 
so cenejši kot nenevarne nadomestne sestavine in jih je lažje pridobi-
vati v velikih količinah. 



I’m ReSOURce LINIja »BaSIc«
Zunanji svet: Vsi ga izžarevamo 
unikatno. Z izgledom, postavo, ra-
stjo, obliko, podobo, izrazom na 
obrazu, celostnim bivanjem. 
Zunanja podoba: »Naša duša sije 
iz oči, nasmeha, vsakega premika 
glave ter iz gibov telesa.«



V zakulisju cHRIST-aLL 43

Tvoje notranje stanje 
ima velik vpliv na 
zunanjo podobo in 
tvoje vedenje. Linija 
»Basic« ti pomaga, 
da se uglasiš z vsem, 
kar te obdaja, in za-
živiš svojo resnico.

ChRist-all 43 – Celostnost
»Izžarevaj svojo notranjo svetlobo.«

Kdaj ga upoRabiti:

Naj bo svetloba – s temi 
besedami se začne naj-
bolj znan mit o nastanku 
življenja. S temi besedami 
se začne Življenje. Svetloba 
prežene temo. celo naše 
celice med seboj komunici-
rajo v snopih svetlobe. Ljudje 

V stresnih situacijah lahko 
tvoji lasje izgubijo svoj nara-
ven lesk in delujejo utrujeni. 
Običajno postanejo občutno 
težki, še posebej pri sušenju. 
Skoraj nič ne rastejo in osta-

imamo neverjetno danost, 
da lahko izžarevamo našo 
svetlost in ljubezen. S sve-
tlobno hitrostjo se širi v vse 
smeri, v vse okoli nas in v vse 
kraje, ki jih obiščemo. Druži 
nas notranje zavedanje, da 
smo z vsem povezani. 

christ-all oživlja zavest, 
prinaša živahnost in krepi 
voljo do življenja. Namenjen 
je čiščenju in razstrupljanju. 
Njegovo poslanstvo je, da ti 
pomaga harmonizirati, pou-
dariti in priklicati na površje 
tvoje pravo bistvo. 

jajo enako dolgi. Po dolžini 
od korenin do konic las so 
vidne različne barvne ni-
anse. Tudi, če v določenem 
obdobju zrastejo zelo hitro, 
se v suhem stanju lomijo. 

Tovrstno utrujenost in stres 
običajno izžareva tudi tvoja 
koža. Čutiš skrb in breme.
christ-all te osvobodi vseh 
tovrstnih težav.

Izžarevaj
 svojo 

notranjo

 svetlobo.

Izžarevaj

 svojo 

notranjo

 svetlobo.



Živi
 svojo 

čarobno

 pravljico.

V zakulisju MaTe 25

Tvoje notranje stanje 
ima velik vpliv na 
zunanjo podobo in 
tvoje vedenje. Linija 
»Basic« ti pomaga, 
da se uglasiš z vsem, 
kar te obdaja, in za-
živiš svojo resnico.

Mate 25 – duhovnost
»Živi svojo čarobno pravljico.«

Kdaj ga upoRabiti:

Pravljica iz tisoč in ene noči 
spodbudi našo domišlji-
jo. V njej čutimo tisoč let 
stare resnice in modrosti. 
V svojem notranjem očesu 
vidimo pravljične like, 
slišimo njihove glasove in 
hrup z ulic. Vonjamo dišave 

Neravnovesje lahko privede 
do tega, da so lasje neu-
krotljivi in imaš občutek, kot 
da niso tvoji. Ne dajo se 
oblikovati, ne stojijo, kot si 
želiš, in so trmasti. Postanejo 

orientalskega bazarja, zanj 
značilne dišavnice in redke, 
specifične esence. Izmislimo 
si svojo pravljico z očarlji-
vimi scenami in s srečnim 
koncem. Obstaja samo en 
pravi trenutek, da to pravlji-
co tudi zaživiš – sedaj.

MaTe iz notranjega miru 
in stabilnosti v tebi razvije 
moč, da se lahko z energijo 
in svežino soočaš z izzivi 
vsakdanjika vse do visoke 
starosti.

tanki, lenobni in neživahni. 
Podobno se zgodi tudi tvoji 
koži, ki izgubi svoj lesk in 
postane napeta. Čutiš potre-
bo po intenzivni negi, polni 
čutnosti.

MaTe tvoje lase in kožo na-
polni s hranili ter ponovno 
povrne sproščenost, vitalnost 
in prožnost. 

Živi

 svojo 

čarobno

 pravljico.



V zakulisju MeTRIe 21

Tvoje notranje stanje 
ima velik vpliv na 
zunanjo podobo in 
tvoje vedenje. Linija 
»Basic« ti pomaga, 
da se uglasiš z vsem, 
kar te obdaja, in za-
živiš svojo resnico.

MetRie 21 – uglašenost
»Izžarevaj svojo notranjo melodijo.«

Kdaj ga upoRabiti:

Ob rojstvu kozmos v nas 
vtisne določeno unikatno 
melodijo. Kadar koli jo v ži-
vljenju srečamo, v nas izzove 
resonanco. Ob njej začuti-
mo uglašenost. Doživimo jo 
kot čuden red. Zaplešemo, 
zapojemo in muziciramo s 

Ob pomanjkanju hranil so 
lasje in koža pusti. Nepre-
stano si popravljaš pričesko 
in hlepiš po mastni kozme-
tiki, polni gela. Skuštrani in 
nevoljni lasje dajejo vtis ne-

to melodijo, ki nas objame. 
Razvijamo našo osebnost. 
Živimo našo edinstveno me-
lodijo in veselo korakamo 
po poti življenja. Ta melodija 
nas obdaruje s srečo in z 
vznesenostjo. 

MeTRIe uravnava delovanje 
prebavnega sistema in ce-
lotnega metabolizma. Daje 
nam energijo in ohranja 
povezavo med telesom ter 
našimi čuti.

urejenosti, ki se kaže tudi na 
počutju. MeTRIe te osvobodi 
vseh tovrstnih težav.

Izžarevaj
 svojo 

notranjo

 melodijo.

Izžarevaj

 svojo 

notranjo

 melodijo.



V zakulisju GeO 23

Tvoje notranje stanje 
ima velik vpliv na 
zunanjo podobo in 
tvoje vedenje. Linija 
»Basic« ti pomaga, 
da se uglasiš z vsem, 
kar te obdaja, in za-
živiš svojo resnico.

geo 23 – ZeMlja
»Živi svoje edinstveno življenje.«

Kdaj ga upoRabiti:

Ljudje živimo svoje življe-
nje, v katerem nas povsod 
spremlja ljubezen. jemo, 
plešemo, se smejimo in po-
jemo skupaj. Pripovedujemo 
si zgodbe, drug drugemu 
rahločutno prisluhnemo. Se 
opogumljamo. Z veseljem se 
objemamo in smo hvaležni, 

Geo je prava izbira, kadar 
se slabo počutiš, si nezado-
voljen in ne moreš uresničiti 
želje po spremembi. Vse 
tvoje blokade se odražajo v 

da nismo sami. Imamo 
moč, da lahko vse, kar nas 
v tem trenutku obremenjuje, 
odrinemo na stran. Tedaj 
v polnosti doživimo srečo. 
Opustimo vse načrte, ki nas 
ne osrečujejo. Živimo svoje 
življenje v vseh barvah, ki se 
razgrinjajo pred nami. 

GeO poudarja aktivnost 
in komunikacijo. Pooseblja 
lastnosti, kot so gibanje, 
moč in stabilnost našega mi-
šičevja in notranjih organov. 
GeO aktivira živčni sistem in 
uravnava funkcije.

videzu las, pričeski, občut-
kih in zunanjosti. Lasje in 
koža so napeti, se lomijo in 
pokajo.

GeO te spodbuja, da stopiš 
na novo pot in se pogu-
mno podaš spremembam 
naproti.

Živi
 svoje 

edinstveno

 življenje.

Živi

 svoje 

edinstveno

 življenje.



Živi
svoje 

nedotakljivo

dostojanstvo.

V zakulisju Ma 29

Tvoje notranje stanje 
ima velik vpliv na 
zunanjo podobo in 
tvoje vedenje. Linija 
»Basic« ti pomaga, 
da se uglasiš z vsem, 
kar te obdaja, in za-
živiš svojo resnico.

Ma 29 – snov
»Živi svoje nedotakljivo dostojanstvo.«

Kdaj ga upoRabiti:

Od prvega vdiha dalje smo 
dragocena bitja. Že ko se 
rodimo, smo napolnjeni 
z neprecenljivimi, trajnimi 
vrednotami. Smo pomembni, 
ne da bi bili že poznani. Smo 
blagoslovljeni, ne da bi bili 

Velika želja in hrepenenje 
v nas ne popustita in sta 
vedno prisotna. Hrepenimo 
po moči, določenem videzu, 
lastnostih in po drugačnosti. 
Že z majhnim smo zadovolj-
ni in nimamo ambicij. Vse 

potrebni kakršni koli rituali. 
Smo zaščiteni, četudi smo 
brez obzidja. Naše dostojan-
stvo je nedotakljivo, hkrati pa 
smo lahko dotakljivi. Mogoče 
je čutiti našo predanost. Vse 
naše celice vibrirajo. Občuti-

mo veselje do življenja. 
Ma spodbuja biološko moč 
telesa in njegove naravne 
obrambne sposobnosti. 
Prinaša vzdržljivost, moč, 
čustveno stabilnost, zbranost 
in sproščenost.

to se odraža v naših laseh, 
koži in mišicah. Pričeska je 
znosna le s pomočjo doda-
tnih pripomočkov, zaradi 
katerih ima umeten videz. 
Lasje in koža prepuščajo 
barvo in niso videti zdravi. 

Po mislih rojijo izjave, kot so 
»ne upam si«, »grd/a sem«, 
»nimam moči«. 
Ma povrne notranji stik s 
sabo in krepi vsa čutila.

Živi

 svoje 

nedotakljivo

 dostojanstvo.



Živi
 svojo 

dragoceno 

 domišljijo.

V zakulisju THeOS 76

Tvoje notranje stanje 
ima velik vpliv na 
zunanjo podobo in 
tvoje vedenje. Linija 
»Basic« ti pomaga, 
da se uglasiš z vsem, 
kar te obdaja, in za-
živiš svojo resnico.

THEOS 76 – BOžanSkOST
»Živi svojo dragoceno domišljijo.«

Kdaj ga upoRabiti:

Z domišljijo dosežemo vse. 
Preden se situacije, občutki 
in stvari materializirajo, si 
jih predstavljamo, so v naših 
mislih in domišljiji. Z mislimi 
ustvarjamo našo prihodnost. 
»Na začetku je bila beseda.« 
Z lastno kreativnostjo pa 

Kaj zahtevam? Kako bi bilo 
zame najbolje? Kaj sem? 
Lasje in koža kažejo nedo-
ločljiv, negotov karakter, pri 
tem pa se nikoli ne moremo 
odpovedati kopici vprašanj 

smo ustvarili svetove. 
Več domišljije imamo, 
kompleksnejše, lepše in 
očarljivejše stvari lahko 
ustvarimo. Ta božanska 
iskra – biti ustvarjalec – biva 
globoko v našem srcu 
in išče svoj slog. 

Prikličite domišljijo v svojo 
sedanjost. 
THeOS spodbudi telo, da se 
osvobodi nečistoč ter pripo-
more k izboljšanju fizičnega 
in psihičnega počutja. Njego-
vo poslanstvo je, da te vodi k 
lepoti, jasnosti in kreativnosti.

(kdo, kje, kaj, zakaj ...). Bi 
imel/a skodrane ali ravne 
lase, debele ali tanke? Ko 
izgubiš zmožnost odločanja, 
se vrni vase in k svojemu 
bistvu.

THeOS ti prinaša občutke 
harmonije in jasnosti.

Živi

 svojo 

dragoceno

 domišljijo.



Živi
v svojih 

čudežnih

vonjavah.

V zakulisju SILVIUS 73

Tvoje notranje stanje 
ima velik vpliv na 
zunanjo podobo in 
tvoje vedenje. Linija 
»Basic« ti pomaga, 
da se uglasiš z vsem, 
kar te obdaja, in za-
živiš svojo resnico.

silvius 73 – goZdni šKRat
»Živi v svojih čudežnih vonjavah.«

Kdaj ga upoRabiti:

Vsako bitje oddaja lasten, 
specifičen vonj, ki ima indivi-
dualen žar. Naše čutilo za 
voh je odločilno pri posre-
dovanju občutkov. Kadar 
nekaj zavohamo, sočasno 
tudi nekaj začutimo. Vonjave 
nas navdihujejo, ko jih 

Lasje so zrcalo stanja naše-
ga celotnega metabolizma. 
Vsi naši notranji občutki se 
odražajo na naših laseh. 
Počutimo se nesrečne, naši 
lasje in koža potrebujejo ve-

vpijamo, da bi našli stvari, ki 
nam ustrezajo. Vonjave nas 
radostno vodijo. Življenje 
sprejemamo v taki obliki, 
kot se razgrinja pred nami. 
Vohamo svobodo, naravo in 
ljubezen, ki nas obdaja. 

SILVIUS prinaša transfor-
macijo, pospešuje razvoj in 
nas opogumlja, da najdemo 
našo pravo pot. Uravnovesi 
telesne funkcije in spodbudi 
prečiščevanje.

liko elana. Moti te izpadanje 
las. Barva las je mišje rjava, 
pepelnata ali siva. 
SILVIUS ti pomaga združe-
vati notranje želje in občutke 
ugodja.

Živi

 v svojih 

čudežnih

 vonjavah.



I'm ReSOURce LINIja »TOTaL«
Notranji svet: Vsaka oseba izžareva 
neponovljivo zgodbo. Razkrivajo jo 
kretnje, geste, občutki, dovzetnost, 
skrita identiteta in notranje doživlja-
nje sveta.
Notranji jaz: »Vsak karakter je v 
svojem bistvu del enosti. Vsaka be-
seda in vsi gibi so usklajeni.«



V zakulisju 
TOTaL KOMBUcHa 56

Ti si življenje

Vsaka posamezna celica v tebi vre od živahnosti, 
vse v tebi vibrira z visoko intenzivnostjo. 
Veseliš se vsakega novega trenutka in vsakega novega 
srečanja. Prežema te radost. 
Čutiš svojo živahnost, živahnost drugih, življenje rastlin, 
živali in celo kamnov. 
Veselje vre iz tebe kot iz močnega izvira. 
Tvoj duh pa je miren, jasen in buden. 
Tvoje življenje prinaša harmonijo.

TOTaL KOMBUcHa je koncentrirana zdravilna bomba 
za intenzivno nego las, telesa in duše, ki neguje od 
znotraj. Lasje so namreč občutljiv in skrajno zanesljiv 
sistem, ki nas zgodaj opozori o stanju našega zdravja. 
Njihov videz je ogledalo našega metabolizma. TOTaL 
KOMBUcHa ti povrne zadovoljstvo in energijo, kre-
pi prebavno moč, uravnava telesno temperaturo ter 
spodbuja radost, navdušenje in kreativnost.

Ti 
  si
   življenje

Ti

 si 

življenje.



V zakulisju 
TOTaL PROOF 53

Ti si ljubezen

Ti zavestno razdajaš svojo ljubezen, da si z vsem 
in vsakomer povezan. 
Čutiš letne čase, čutiš, ko dan preide v noč. 
Uživaš barve, zvoke, ritme, tone, glasbo in hrano 
raznolikih okusov. 
Čutiš dotik, vonjaš vonjave. 
Tvoja ljubezen odpira vrata k ozdravljenju in harmo-
niji.
Poveže te z vsem, kar obstaja.

PROOF je izjemen izdelek, ki vsebuje več kot 300 raz-
ličnih sestavin. Pripisujemo mu blag afrodizičen uči-
nek. Idealen je za poškodovane in suhe lase, poleg 
tega pa tudi pomirja kožo ter jo nahrani. PROOF ti 
odpre vrata k ozdravljenju, sreči in harmoniji. Vpliva 
na tvoje navade, zmanjšuje nagnjenja k določenim 
boleznim, pomirja živčni sistem ter nevtralizira telesne 
in psihične obremenitve.

Ti 
  si
   ljubezen

Ti

 si 

ljubezen.



V zakulisju 
RecONSTRUcTURe 57

Ti si kreativnost

Tvoja kreativnost rojeva še več navdiha. 
V tebi je vse v harmoniji in ideje vrejo iz tebe. 
Notranja jasnost ti prinaša spontane, radostne prebli-
ske, s katerimi premaguješ vse stare vzorce. 
Tvoja brezmejna duša prinaša svetlobo našemu pla-
netu. 
Psihična moč ti daje neodvisnost. 
Tvoja ustvarjalnost te povezuje z vsem, kar te obdaja.

ReSONSTRUcTURe obnavlja vlaknasto površino las 
ter tvori proteine, lipide in ogljikove hidrate. Lasje 
bodo z uporabo izdelka voljni, sijoči, naravno močni 
in odporni na vremenske vplive, poleg tega pa jih bo 
mogoče enostavno razčesati.
RecONSTRUcTURe daje telesu čvrstost in stabilnost 
ter koži pomaga ohranjati optimalno vlažnost. Posre-
dno pripomore h krepitvi imunskega sistema, koncen-
tracije ter psihične stabilnosti.

Ti 
  si

kreativnost

Ti

 si 

kreativnost.



V zakulisju 
TOTaL SySTeM 63

Ti si moč

Ti si čista energija. 
Čutiš moč, ki se rojeva v tebi, prehaja skozi tebe in si 
utira pot navzven. 
Tvoja podjetnost in želja po sodelovanju odražata tvoj 
ogenj in notranji žar. 
Neomajana moč volje te pelje naprej. 
Iz tvoje globoke vitalnosti izvira srčnost. 
Imaš energijo, da začaraš svet s svojo močjo.

Različni vitamini hranijo lase in telo ter pripomorejo 
k razstrupljanju, tvorbi hormonov in encimov, krepitvi 
las in nohtov ter celostni harmonizaciji telesa. TOTaL 
SySTeM za intenzivno nego las in telesa ti prinaša po-
polno prenovo lasnih vlaken in povrhnjice kože. 

Ti 
  si
   moč

Ti

 si 

moč.



I'm ReSOURce LINIja »eFFeKT«
Povezovalni element: Točka, kjer 
se zunanje poveže z notranjim v 
edinstveno celoto. Harmonizacija 
obeh polarnosti. Popolna uskladi-
tev duše, duha in telesa. Korak za 
korakom. 
»Zoperstaviti se najglobljim stra-
stem in sli, jih preoblikovati ter iz-
žarevati popolno ravnotežje in so-
glasnost.«



PROOF SySTeM cReaM neguje naravno floro kože in pomaga krepiti imunski 
sistem. Zahvaljujoč encimom, mikrobom in aminokislinam ima krema poleg ne-
govalnih še vrsto drugih pozitivnih učinkov, ki koži povrnejo ravnovesje. Primerna 
je za vse tipe kože.

Svet, v katerem živimo, je poln življenja, imenovanega »mikroorganizmi«. 
Pomembna je tudi energija, ki je vedno prisotna, imenovana »sončni žarki«. 
Osrednjo vlogo ima komunikacija, imenovana »vonjava«. 
Piko na i doda nepogrešljiv element, imenovan »kisik«.

PROO SySTeM cReaM na edinstven način združuje »življenje«.

V zakulisju 
Proof System cream 96

Bodi 

list
Bodi 

list



Avathaar

Pršilo aVaTHaaR v tebi prebudi intuicijo in okrepi občutek, da si del, ki obdaja 
vsako živo bitje. avathaar v sebi nosi moč transformacije in ti v različnih življenj-
skih obdobjih pomaga odkrivati nove globine. Tvoja čustva in občutja so ogledalo 
življenjske energije in avathaar ti pomaga obnoviti moči ter okrepiti tvojo energijo, 
da lahko zaživiš še bolj polno. Deluje tako, da okoli tebe naredi naravni ščit, s 
katerim te zavaruje pred patogenimi mikrobi in ti da več kisika, da lahko zadihaš 
s polnimi pljuči.

V zakulisju 
avathaar a8

Bodi 

beseda
Bodi 

beseda



Magnetno polje
Bakreni trak poleg osnovne funkcije ščiti tudi pred magnetnimi polji, elektron-
skim smogom in sevanji (vseeno, kakšne vrste). Po sestavi izdelka ne spremeni, 
vendar deluje kot vezni člen med mikroorganizmi v izdelku in tvojim trenutnim 
stanjem, da se doseže optimalna uglašenost.

Razvoj
I'm ReSOURce izdelki v sebi nosijo globlji pomen, 
saj sporočajo: »jaz sem izvor vsega.« Pot so mi po-
kazali mikroorganizmi, ki so popolnoma spremenili 
moje poglede na življenje in svet okoli mene. 
Živ izdelek je varno spravljen v opalno beli steklenič-
ki, ki mu omogoča, da zaužije več svetlobe. Poleg 
tega stekleničko krasijo žive barve, ki te nagovorijo, 
spodbudijo in pomagajo ustvariti različna razpolo-
ženja. Poseben pečat izdelkom daje tudi število, ki 
odraža izbrani ton oziroma melodijo. Liniji BaSIc in 
TOTaL sta opremljeni še z dodatkom - medicinskim 
bakrenim trakom. Mikrobi s svojo energijo v kombi-
naciji z bakrom ustvarjajo magnetno polje, ki impul-
ze in frekvence prilagaja tvojemu duševnemu stanju.



Postopek čiščenja
Izdelki christ-all, Metrie, Ma, Mate, Theos, Geo in Silvius so namenjeni 
vsakodnevni negi las, lasišča in kože. Njihova glavna odlika je, da ob-
navljajo in izboljšujejo strukturo las in kože ter hkrati vzdržujejo optimal-
no lasno floro. Izdelki se med seboj razlikujejo po osnovnem karakterju 
in učinkih. Za lažjo odločitev so ti lahko v pomoč napotki v brošuri.
Za pranje las in telesa je dovolj, da naneseš količino izdelka v velikosti 
kovanca za 5 centov. Glede na dolžino las lahko izjemoma količino 
povečaš do 5 krat.

Priporočamo, da količino izdelka razredčiš s pomočjo steklenega apli-
katorja ali steklenice v razmerju 1:10 z vodo. 

* Razredčeno mešanico postopoma nanašaj na vlažne oz. mokre lase 
v smeri od korenin do lasnih konic. Prav tako lahko majhno količino 
izdelka naneseš po celotnem telesu in se oprhaš. 

* Opozarjamo te, da izdelkov ni primerno hraniti v plastični embalaži 
dlje časa. 

Čas učinkovanja
Po nanosu svetujemo, da izdelek pustiš učinkovati od 3 do 5 minut. Po-
tem temeljito izperi lase oz. telo s čisto vodo. Po potrebi lahko postopek 
ponoviš. Izjemoma lahko postopek ponoviš tudi večkrat, na primer ob 
slabem telesnem počutju ali med zdravljenjem.

Uporaba izdelkov 
iz linije »BaSIc«



Uporaba
Z uporabo linije za intenzivno nego dosežeš čudovito formo las in kože. 
Izdelki Total Proof, Total Reconstructure, Total System in Total Kombucha 
krepijo lasno in kožno strukturo ter obnovijo poškodovane lase, ne da bi 
pri tem na površini las puščali olja, polimere in silikone.
Po vsakem pranju bodo tvoji lasje trdni, obstojni in svileni. Delovanje 
izdelkov presega zgolj vplivanje na lastnosti las, temveč je mogoče z 
dnevno uporabo doseči precejšne in presenetljive učinke tudi na nivoju 
razvoja osebnosti, karakterja in počutja.
Izdelke za intenzivno nego lahko uporabljaš vsakodnevno ali enkrat na 
leto. Vedi, da te sestavine najdlje zorijo (do štiri leta), zato je toliko večja 
njihova živahnost.

Količina
Količina izdelka, ki ga nanesemo, lahko variira od velikosti kovanca za 5 
centov vse do količine v velikosti kovanca za 2 evra. Vpojnost je odvisna 
od zmožnosti absorpcije las. Pomembno je, da je uporabiš le toliko, ko-
likor je lasje lahko sprejmejo, ne da bi pri tem izdelek pustil sledi.

Naš nasvet: Začni s količino v velikosti kovanca za 5 centov.

Izpiranje izdelkov ni potrebno. Ob prekomernem nanosu je priporočlji-
vo delno ali popolnoma izprati lase. Čas učinkovanja ni predpisan, saj 
mikromolekularna zgradba izdelka prodre direktno v lase ali povrhnjico 
in tako oskrbi strukturo las in kože od znotraj.

Uporaba izdelkov 
iz linije »TOTaL«



Uporaba
S posebno fermentacijo nam je uspelo izdelati produkte, ki naredijo lase 
čvrste, voljne in prožne, ne da bi se sprijemali in mastili.

Izdelek LD3 je s fermentom karitejevega masla zelo učinkovit za lase. 
Naneseš ga lahko na suhe ali vlažne lase ter tako oblikuješ in učvrstiš 
pričesko.

Z bogatim vlažilnim gelom LD6, ki vsebuje ferment riža in školjčnih vla-
ken, lahko oblikuješ in učvrstiš pričesko. Gel se lahko nanese na mokre 
ali suhe lase.

Tekočina v pršilu D8, ki vsebuje ferment riža in školjčnih vlaken, lase 
nahrani z naravnimi lipidi in minerali. Pripravi jih na sušenje ali likanje 
ter jih zaščiti pred vročino, celo več kot 200 °c, ne da bi se poškodovali 
ali lepili. Tekočino naneseš na mokre ali suhe lase.

Tekočina D10, ki vsebuje ferment riža, školjčnih vlaken in medu, lase 
nahrani z naravnimi lipidi in minerali. Pripravi jih na sušenje s sušilcem 
ali oblikovanje z likalnikom. Intenzivno učvrsti ter poskrbi za volumen in 
sijaj las, ne da bi jih pri tem mastila. Patentiran izdelek iz linije ScIeNce 
ohranja lase lahkotne in poskrbi, da jih je lahko razčesati.

Uporaba izdelkov 
iz linije »ScIeNce«



Uporaba kreme PROOF SYSTEM CREAM 96

Krema je primerna je za vse tipe kože. Lahko se nanaša na 
obraz in telo. Ima še dodatno pozitivno lastnost, da ščiti kožo 
pred vplivi sonca.

Uporaba pršila AVATHAAR

Majhno količino naravnih sestavin razprši po laseh, obrazu, te-
lesu ali v usta vsakokrat, ko se ne počutiš popolnega. Postopek 
lahko neomejeno ponavljaš. Za boljše vzdušje ti svetujemo, da 
mikroorganizme po potrebi razpršiš tudi po prostoru.

Uporaba izdelkov 
iz linije »eFFecT«



Živ izdelek

Posebnost izdelkov I’m Resource je, da so 
dobesedno »živi«. V sebi namreč nosijo svet 
mikroorganizmov, ki aktivno vplivajo na tvoj 
videz in počutje. Prvo terapijo z mikroorganiz-
mi imenujemo razstrupljanje in priporočljivo 
je, da jo izvede izšolan terapevt. 

Prva uporaba

I’m ReSOURce linija ti ponuja osupljivo nego. 
Učinek ob prvi uporabi je lahko nenavaden 
in največkrat je potrebno postopek čiščenja 
ponoviti celo do 10 krat. Optimalen rezultat 
pranja z globinskim učinkom dosežeš takrat, 
ko med pranjem začutiš ščemenje ali ko pena 
postane kapučino barve.
Posebnost naših živih izdelkov je v edinstve-
ni kombinaciji sestavin, ki izpolnijo različne 
potrebe tvojega telesa. Mikroorganizmi ima-
jo pomembno nalogo, saj globinsko očistijo 
lase ter odstranijo vse odvečne izločene snovi. 
Pozitiven stranski učinek je, da si s čiščenjem 
opomore tudi naravna flora kože, ki se obna-
vlja in preprečuje nastanek alergij, ščiti pred 
izsušitvijo in krepi imunski sistem. Linija I’m 
ReSOURce očisti lase in pomaga izločiti vse 
odvečne snovi s telesa ter popolnoma prenovi 
strukturo las.

Pomoč pri odločitvi

Primer 1: Počutim se slabo, šibko, utrujeno in 

brez moči. Moji lasje so videti izčrpani in brez 
energije, prav tako kot jaz.
Primer 2: Sem impulziven, razdražen, živahen 
in pokam od energije. Moji lasje štrlijo v vse 
smeri in so neukrotljivi.

Vsak I’m ReSOURce izdelek ima nezamenljiv 
karakter, ki ima na posameznika edinstven 
vpliv. Ob uporabi izdelkov imejte v mislih, 
da se tudi sami iz dneva v dan spreminjate, 
zato je v določenih situacijah potrebno seči 
po izdelku z drugačnimi lastnostmi. Izdelki 
I’m ReSOURce so živi in se na spremembe 
spontano odzivajo, zato se temu primerno 
spreminjajo tudi konsistenca, vonj in barve 
posameznega izdelka.

Napačne odločitve ni

ena izmed glavnih prednosti je, da se ne mo-
reš odločiti za napačen izdelek, saj ti bo vsak 
prinesel edinstvene koristi. Vabljen pa si, da 
eksperimentiraš in najdeš tiste, ki so ti pisa-
ni na kožo. Izdelki nimajo nobenih neželenih 
stranskih učinkov in so primerni za uporabo 
tudi za otroke. 

Ekološka osveščenost

ekološka osveščenost je za nas zelo pomemb-
na. Uporaba I’m ReSOURce izdelkov za lase 
in telo ne pomaga le uporabniku, temveč tudi 
okolju pri njegovih samoočiščevalnih sposob-
nostih, saj mu pomaga razgrajevati škodljive 
snovi. 

»Bodi to, kar si.«

Naše skrbno raziskovanje,
naše strastno iskanje,
naša intuitivna radovednost,
naša popolna predanost in
vsa naša prizadevanja
imajo vizijo:
zagotavljamo vam celostno nego,
ki spodbuja lase in kožo,
jih nežno zaščiti, občutno poživi,
popolno nahrani, razstrupi in jim 
povrne življenje z edinstvenim 
Hair-Resource efektom.



Pozabi na vsa priučena prepričanja ter začni raziskovati 
odkrito in nepristransko. Živi svoje življenje z vsemi unika-
tnimi melodijami, ki te obdajajo. Sprejmi jih z vsem svo-
jim karakterjem. Živi jih ponosno, častivredno in goreče. 
Pokaži jih. Bodi pripravljen prisluhniti tudi novim zvokom 
– sprejmi jih in jih zaživi. Odpiramo ti nova obzorja, da 
jih doživiš v vsem svojem sijaju. Naj ti majhni, neprecen-
ljivi pomočniki – mikroorganizmi igrajo melodije, ki te 
bodo vedno znova spomnile, kako veličastno in lepo je 
življenje.

Uglasi se s svojo melodijo

Pusti si živeti
Verjetno se sprašuješ, kaj imajo 
skupnega melodija besede in 
številke. Oboje se medsebojno 
dopolnjuje in ustvarja edinstveno 
vibracijo. Kaj sploh je melodija? 
Gre za vibracijo oziroma nihanje 
v zraku. Povsod, kjer je prisoten 
kisik, lahko te vibracije zazna-
mo. Naši čutni organi spreje-
majo te vibracije in jih pretvorijo 
v emocije in reakcije. Primer: 
Če imenujem neko osebo, ki 
s teboj nima nikakršne zveze, 
potem tvoje bistvo na zvok ne 

bo reagiralo. Če pa ubesedim 
glasove tvojega imena, bo 
vibracija prepoznana in v tebi se 
bo sprožila reakcija. Specifika te 
reakcije preko vibracij in tvojega 
trenutnega stanja odstira tvoj ka-
rakter. S premišljeno kombina-
toriko in poznavanjem različnih 
odzivanj smo gradili izbrane 
simbioze linij BaSIc, TOTaL, 
eFeKT, ki vsakega posameznika 
v izbranem trenutku združijo s 
sebi lastno edinstveno oktavo.
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