L’oleoteràpia
Olivvita és sinònim de productes fets amb una cuidada i variada selecció d’olis vegetals i
olis essencials ecològics, que aporten una experiència de benestar física, emocional i
mental. Els principis de l’aromateràpia i la fitoteràpia, en conjunció amb les propietats dels
olis vegetals verges, en especial de l’oli d’oliva, esdevenen tractaments d’altíssima qualitat
capaços de recuperar l’equilibri natural de l’organisme, alterat per múltiples i diversos
factors. L’oleoteràpia d’Olivvita aporta benestar i salut respectant les proporcions perfectes
de la natura.

L’origen
Olivvita és la marca especialitzada en wellness per a
professionals i spa de Carícies d’oli, laboratori
autoritzat per l’AEMPS, amb 8 anys de trajectòria en
la formulació i elaboració de cosmètica natural
artesana amb base d’oli d’oliva verge extra.

Innovació
Olivvita és fruit d’un llarg procés d’aprenentatge; és el resultat de transportar el laboratori
a la natura i atorgar-li la qualitat de protagonista que és mereix. Mentre la indústria
cosmètica ha explotat els recursos naturals per exprimir-ne el màxim rendiment en
laboratori, Olivvita treballa per conjugar sostenibilitat i màxima eficiència. Aquesta inversió
metodològica sorgeix de la obsessió per conservar intactes les propietats dels nostres
ingredients, per obtenir una cosmètica autènticament viva. Per això, el nostre camp de
treball és la natura -on respectem els seus cicles- i els nostres envasos són biomimètics,
inspirats en la naturalesa i dissenyats amb la proporció àuria del número phi. L’exclusiva
forma ovoide de l’envàs aporta una protecció màxima del contingut i un dinamisme
constant de les partícules del producte, restablint la seva estructura molecular i revitalitzantlos.

Cosmètica mediterrània d’autor

Olivvita és el resultat d’un llarg procés d’investigació del poder curatiu de les plantes per la
pell. La seva eficàcia radica en la seva minuciosa formulació. Som conscients que les
propietats de les plantes es potencien en combinació amb d’altres. Igualment resulta clau
la selecció dels olis essencials que perfilaran una simfonia perfecta capaç de regenerar i
reparar la pell, a la par que oferirà tots els beneficis de l’aromateràpia per a cos, ment i
esperit. Només utilitzem principis actius per obtenir productes realment eficaços.
En la nostra manera d’entendre l’oleoteràpia no hi encaixa cap ingredient d’origen sintètic.
Ni les ni parafines, ni els parabens, ni els olis minerals ni cap derivat del petroli. Els animals
mereixen la mateixa consideració que nosaltres; els nostres productes estan lliures de
sofriment. Tot el què produïm ho testen voluntàriament les persones que ens envolten i
confien en el nostre projecte. Els nostres productes no serien mai perjudicials per cap ésser
viu ni per l’entorn.
La pell és l’òrgan més gran del cos i també s’alimenta. No ens posem a la pell res que no ens
puguem menjar. Aquesta és la nostra màxima.

Producte Local
Olivvita s’elabora de forma artesana. Es cuida tot detall durant tot el procés, fugint de la
producció en massa dels grans laboratoris. La nostra filosofia inclou que els nostres
proveïdors siguin, en la mesura del possible, de km. 0. Volem ajudar a potenciar l’economia
de la nostra zona i minimitzar, al màxim, el cost ambiental dels transport de mercaderies.
La sinergia entre la nostra activitat econòmica i els cultius tradicionalment agrícoles
mediterranis és evident. Revaloritzem el magnífic oli d’oliva del qual disposem i en som
productors, les plantes mediterrànies i els cítrics.

Simbiosi amb la Natura
En època de recol·lecció, sobretot pel que fa les plantes medicinals i les flors, concentrem
tots els nostres esforços a realitzar els diferents procediments de destil·lació, maceració,
elaboració d’extractes, etc. El fet de treballar la matèria primera fresca immediatament
després de la seva recollida ens permet garantir el manteniment de totes les propietats
beneficioses, tal i com es presenten a la planta fresca i viva, de forma natural. Per això
nosaltres oferim un concepte de cosmètica diferent, Olivvita és cosmètica fresca i viva.
Wellbeing
Sentir-se sa i feliç. Els nostres productes són polivalents, versàtils i adients per a poder fer
els tractaments i preparats d'un SPA Wellbeing i proporcionar benestar i alhora salut gràcies
a les múltiples propietats dels seus ingredients, que actuen com a antioxidants i tenen
propietats protectores, regeneradores i nutritives. Treballem amb OOVE amb paràmetres
organolèptics, físic-químics i sensorials dins d'uns valors de gran exigència.

Les vitamines A,D,E,K, els polifenols, els fitonutrients, els àcids grassos essencials, els
carotens i l’esqualè ajuden a retardar l'envelliment cutani i tenen efectes protectors sobre
el càncer.

