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El CCOC inicia el cicle d’activitats 2016 amb un 
taller al voltant de la cosmètica natural amb oli 
verge extra i herbes del territori.

El Centre de la Cultura de l’Oli de Catalunya realit-
zarà el dissabte vinent, 24 de gener, a partir de les 
16,30 h. a l’antic convent de Gràcia de la Granadella, 
el primer taller de cosmètica natural al voltant de l’oli 
d’oliva verge combinat amb herbes medicinals i pro-
ductes naturals del territori.

Aquest taller impartit  per la firma de les Terres de 
l’Ebre “Carícies d’oli”, formada per joves emprenedo-
res rurals, ens introduirà al món de la cosmètica na-
tural Km 0  explicant com tenir cura de la hidratació 
de la pell i de la higiene personal a base d’oli d’oliva, 
olis essencials, argila, calèndula, espígol, pell de ta-
ronja i pinyols d’oliva entre altres herbes medicinals.

En aquest taller els participants aprendran que cui-
dar-se es pot fer d’una manera molt senzilla i fàcil, i 
amb productes naturals que tots tenim a l’abast. 

Duran aquesta sessió de 2 hores s’elaboraran tres 
productes: un desmaquillador bifàsic, un exfoliant re-
generador i una mascareta hidratant que els partici-
pants es podran endur.

A partir de la recepta de “Carícies d’oli” cada par-
ticipant podrà adaptar el cosmètic al seu gust per-
sonal. Es provaran els mateixos cosmètics elaborats 
“in situ”, i al aplicar-los a la pell es podrà gaudir de 
seguida del seu resultat.

És un taller pràctic i útil que ens farà replantejar els 
nostres hàbits d’higiene i de consum.

Per a més informació:
Elies Bosch 618 623 811
http://www.culturadeloli.cat/
www.caricies.com

Cosmètica natural al voltant de 
l’Oli Verge Extra

El CCOC acollirà un taller el dissabte 23 de gener. 

El CCOC inicia el cicle d’activitats 2016 amb un taller al voltant de la cosmètica natural amb oli verge 
extra i herbes del territori.
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