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KATALOG 2018 – DOREJA, Sanja Počivalšek s.p. 

 

1. NARAVNO MILO, KLASIČNA OBLIKA, cca. 100 g 

Naravna mila OM so izdelana izključno iz naravnih sestavin. Osnovni sestavini pri izdelavi sta maščoba 
(rastlinska olja in masla) in lužni kamen. Za posebne učinke mila vsebujejo različne dodatke: 100 % 
naravna eterična olja, naravni med, čebelji vosek, mleta zelišča in njihove izvlečke, začimbe, korenčkovo 
olje, glino, naravni vitamin E). Pri izdelavi mil se torej držimo pravila, da ne uporabljamo umetnih barvil, 
dišav, konzervansov ali katerih koli drugih koži in okolju neprijaznih sestavin. Mila so zaradi svoje 
naravne sestave tudi biološko razgradljiva. 
 

Posebnost in značilnost naših mil je, da pri njihovi izdelavi uporabljamo tudi zdravilno termalno vodo 
vrelca v Podčetrtku, ki je pitna in še posebej bogata s kalcijem in magnezijem. 
 

Mila so namenjena vsakodnevni uporabi, za telo in obraz. Mila na kožo dobrodejno vplivajo in jo 
ohranjajo zdravo. Neprecenljiva so pri trdovratnih težavah s kožo, npr. pri luskavici, dermatitisu, 
alergijah, občutljivi koži, mastni koži itd., saj taka koža prav kliče po milu, izdelanem zgolj iz naravnih 
sestavin. 
 

Sestavine posameznega mila in priporočila za uporabo so navedeni na koncu tega kataloga.  

4,70 eur 
Brin 

4,90 eur 
Cimet 

      4,70 eur 
     Glina-čajevec 

4,90 eur 
Konoplja - pačuli 

4,90 eur 
Korenčkovo olje 

- geranija 

4,70 eur 
Kozje mleko - 

kamilica 

4,70 eur 
Med – čebelji 

vosek 

4,90 eur 
Sivka 

4,90 eur 
Vrtnica - ognjič 
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2.  NARAVNO MILO ZA DARILO  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. POLSTENA (FILCANA) MILA

    

4. MILO S PENTLJO     
 

 

 

 

Naša polstena mila so ''oblečena'' v naravno ovčjo volno slovenskega 
porekla. Barvna volna, ki je v manjši količini dodana kot okras, je 
avstralska merino volna. Naravna ovčja volna ima antiglivične in 
antibakterijske lastnosti, kar preprečuje, da bi se na polstenem milu 
pojavljale plesni in bakterije. 

Polsteno milo uporabljamo kot vsako drugo trdo milo, le da ga pred 
uporabo namočimo v topli vodi in močno drgnemo med dlanmi, da se 
prične peniti. Umivamo mokro telo in obraz.  

Z umivanjem s polstenim milom zagotovimo koži odličen naravni piling 
(odstranitev odmrle kože), po umivanju pa je koža gladka, mehka in čista. 
Priporočamo uporabo 1 -2 krat tedensko. Po uporabi polsteno milo 
odložimo tako, da se dobro posuši. Polstena mila so na voljo tudi na vrvici 
– kot viseča mila. 

Cena:    7,00 eur/kos (90 do 100 g) 
Cena je poenotena za vse vrste mil. 

Teža: 50 - 60 g (vrtnica, srce, pikapolonica) 
           80 g (angel, metulj, trta) 
Mila so pakirana v škatlici.  
 

Cena za 50 - 60 g: 4,50 eur/kos 
Cena za 80 g: 4,70 eur/kos 
 

Cena je poenotena za vse vrste mil. 
 

 

 

 

Teža mila je cca. 50 g.  
Natur papir, valovit karton, kartonček, 
pentlja (saten ali rafija). Primerno za 
drobna poslovna darila, darila ob 
praznovanjih, konfetke,... Na kartonček 
lahko napišemo imena, posvetilo, 
logotip, podatke o podjetju (doplačilo 
0,30 eur/kom). 
Cena: 2,50 eur/kos 
Cena je poenotena za vse vrste mil. 
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5. MALA MILA KLASIČNE OBLIKE 

 

 

6. MALA MILA RAZLIČNIH OBLIK  

 

 

Primerno za drobna (poslovna in promocijska) darila, darila ob 
praznovanjih, konfetke,... Na kartonček lahko napišemo imena,  
posvetilo, logotip, podatke o podjetju,... (doplačilo 0,30 eur/kom).  
Cene: 

- Pakirano v prozorno/papirnato vrečko:    
1,70 eur/kom – metuljčki, srčki 
1,50 eur/kom – rožice, angelčki 

- Pakirano v škatlico: 
2,20 eur/kom – metuljčki, srčki 
2,00 eur/kom – rožice, angelčki 
 

Cena je poenotena za vse vrste mil.  
Dimenzije: 
Metuljčki, srčki: 30 g, premer 5 cm 
Rožice: 20 g, premer 4 cm 
Angelčki: 15 g, 3,5 x 5 cm 

Teža mila je cca. 30 g. 

Priročna velikost.  

Namen: milo za goste, tester, potovalno milo, 

drobno darilo,... 

Cena: 1,30 eur/kos 

Cena je poenotena za vse vrste mil. 
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7. MILA Z VRVICO 

    

 

 

 

 

 

 

8. NARAVNI DEODORANT 

 

 

9. BALZAM  ZA USTNICE 

 

 

 

 

 

 

 

Oblika jabolka, 130 g:   
 
7,00 eur/kos (Med-čebelji vosek, Brin, Glina-čajevec, Kozje 
mleko-kamilica) 
8,00 eur/kos (Sivka, Vrtnica-ognjič, Cimet, Korenčkovo olje-
geranija, Konoplja-pačuli) 
 
Klasična oblika, 90 do 100 g:  veljajo enake cene kot za 
klasične oblike brez vrvice (točka 1).  
 
Pakiranje v natur škatlici. 

Izdelujemo odišavljen in neodišavljen deodorant. 

Sestava: kokosovo olje, karitejevo maslo, jedilni 

škrob, soda bikarbona (ter naravno eterično olje 

sivke - pri odišavljenem deodorantu) 

Lonček 100 ml, cena: 7,50 eur/kos neodišavljen 

                                       8,00 eur/kos odišavljen 

Količina: 4,5 ml 

Sestavine: kokosovo, konopljino, 

mandljevo in ricinusovo olje, deviški 

čebelji vosek, E vitamin 

Cena: 2,90 eur/kom 



5 

10.  PODSTAVKI ZA MILO (MILNIKI)   

Izbirate lahko med keramičnimi, lesenimi in steklenimi milniki, ki so ročno delo slovenskih proizvajalcev. 

Različni motivi in barve. Cena: 8,00 eur/kom. 

   

    

11.   NARAVNO MILO KOT PROMOCIJSKO IN POSLOVNO DARILO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. NARAVNA MILA ZA HOTELSKE KOPALNICE 

Izdelujemo tudi mila za hotelske kopalnice, teža  
cca. 15 g. Za ponudbo pišite na mail ali pokličite. 

 

 

 

S podjetji z veseljem sodelujemo z našo ponudbo 

naravnih mil, ki so odlično darilo poslovnim partnerjem 

in strankam. V milo lahko odtisnemo vaš znak ali 

izdelamo kalupe po vaših željah.  
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13. DARILNI PAKET ''ROŽICE'' 

 

 

14. DARILNI PAKET ''POLSTENO MILO + SRCE / VRTNICA'' 

Komplet polstenega mila in mila v obliki vrtnice ali srca; 2x 60 g. Cena: 10 eur 
Na voljo: 
Sivka, Med – čebelji vosek, Cimet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. DARILNI PAKET ''PRESTIŽ'' 

Darilni paket vsebuje:   
Milo 100 g 
Polsteno milo 90 – 100 g 
Podstavek za milo  
Bombažno brisačko  

                                                                                  Pokrov dar. paketov 

Na voljo so paketi za vse vrste mil iz naše ponudbe.  
 
Cena:  
23,30 eur (komplet Sivka, Cimet, Vrtnica – ognjič, Konoplja –  
Pačuli, Korenčkovo olje – geranija) 
23,50 eur (komplet Med – čebeli vosek, Glina – čajevec, 
Kozje mleko – kamilica, Brin) 
  

Komplet 4 majhnih mil v obliki rožic (4x20 g).  

Cena: 5,50 eur 

Običajno imamo na zalogi: 

Cimet, Sivka, Konoplja – pačuli, Brin, Kozje 

mleko – kamilica, Vrtnica - ognjič 
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16. MALI SIVKIN KOMPLET 

 

 

17. MALI MEDENI KOMPLET  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. VELIK MEDENI KOMPLET  

 

 

 

 

        

C Pokrov dar. paketa 

 

 

Darilni paket vsebuje: 

Sivkino milo 100 g 
Polsteno sivkino milo 
Mošnjiček s sivkinimi cvetovi 
 
Cena: 16,40 eur 

Darilni paket vsebuje: 

Milo Med – čebelji vosek 100 g 
Med v kozarčku 
2 plavajoči svečki iz čebeljega voska 
 
Cena: 13,20 eur 

Darilni paket vsebuje: 
 
Bombažno brisačko 
Milo Med – čebelji vosek 100 g 
Polsteno milo Med – čebelji vosek 
Med v kozarčku 
 
Cena: 19,20 eur 
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19. SIVKIN MOŠNJIČEK  

     

 

 

Izdelke lahko opremimo z vašim logotipom, nazivom, kontaktnimi podatki. V primeru naročila za 
praznovanja, krst, poroko, obhajilo pa tudi z osebnimi imeni, verzi,... 
Doplačilo za kartonček z vašimi podatki je 0,30 eur/kom.  
 
Pri večjih količinah vam odobrimo popust. 

Nismo davčni zavezanci. DDV ni obračunan po 1. odst. 94. čl. ZDDV-1. 

Ogled izdelkov je možen v naši butični prodajalni na sedežu podjetja v Podčetrtku, kamor ste vljudno vabljeni od 

ponedeljka do petka med 9. in 16. uro, izven delovnega časa pa po dogovoru. 

Naročila sprejemamo po telefonu, mailu ali preko Facebooka. Pošiljamo po pošti s plačilom po predračunu ali po 

povzetju, strošek pošiljanja je 3 eur. Poštnino v celoti krijemo mi pri naročilu nad 60 eur. 

 

DOREJA, Sanja Počivalšek s.p.                                                                                                                   
Cesta na grad 15 
3254 Podčetrtek 
 
GSM: 031 607 775 
sanja.pocivalsek@gmail.com 
Facebook: OM – telo duša dom                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mošnjiček vsebuje 15 do 20 g 

primorske sivke. Motivi mošnjičkov so 

različni. 

Cena: 2,50 eur/kos 
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Glede na prevladujoči tip kože naša mila delimo na štiri skupine:  

OBČUTLJIVA KOŽA: 

Med – čebelji vosek 

Sestavine:  umiljeno hladno stiskano oljčno olje, kokosovo in ricinusovo olje, mleti rženi kosmiči, naravni domači 

med, deviški čebelji vosek.  

 Negovalno milo za zelo občutljivo in suho kožo. Vmešani mleti rženi kosmiči s pilingom pomagajo odstraniti odmrlo 

kožo. Milo pomaga tudi pri težavah z mastno kožo.  

Kozje mleko - kamilica 

Sestavine: umiljeno hladno stiskano oljčno olje, naravni izvleček kamilice, kokosovo, palmovo in ricinusovo olje, kozje 

mleko.  

Negovalno in vlažilno milo, še posebej primerno za zelo občutljivo kožo  

MASTNA KOŽA: 

Glina - čajevec 

Sestavine: umiljeno hladno stiskano oljčno olje, kokosovo, palmovo in ricinusovo olje, glina bentonit, 100 % naravno 

eterično olje čajevca.   

 Za normalno in problematično, nečisto, mozoljasto kožo. Eterično olje čajevca blago razkužuje, cenjeno je tudi kot 

zaviralec glivičnih obolenj. Glina nase veže nečistoče in hkrati deluje kot piling. Odsvetujemo pri zelo suhi koži.  

Cimet 

Sestavine:  umiljeno hladno stiskano oljčno olje, kokosovo in ricinusovo olje, kakavovo maslo, mleti cimet ter 100 % 

naravni eterični olji cimeta in nageljnovih žbic.   Milo z bogatim vonjem cimeta, ki poživlja in daje občutek topline in 

domačnosti. Primerno za normalno kožo in suho-mastno kožo.   

SUHA KOŽA: 

Korenčkovo olje - geranija 

Sestavine: umiljeno hladno stiskano oljčno olje, kokosovo, palmovo in ricinusovo olje, kakavovo maslo, korenčkovo 

olje, 100 % naravno eterično olje geranije, E vitamin.   

 Korenčkovo milo je izredno negovalno in vlažilno. Primerno je tudi za nego zrele kože.   

 Vrtnica - ognjič 

Sestavine: umiljeno hladno stiskano oljčno olje, kokosovo in hladno stiskano sončnično olje, naravni izvleček ognjiča, 

pridobljen z maceracijo ognjičevih cvetov v sončničnem olju, eterično olje vrtnice, mleti ognjičevi cvetovi, sladka 

rdeča paprika, E vitamin.   

 Ognjičevemu milu je dodano eterično olje vrtnice, ki naredi milo razkošno in zapeljivo. Za normalno, tudi suho kožo.   
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VSI TIPI KOŽE: 

Konoplja - pačuli 

Sestavine: umiljeno hladno stiskano oljčno olje, kokosovo olje, hladno stiskano konopljino olje, bučno in ricinusovo 

olje, 100 % naravno eterično olje pačulija, E vitamin, bio konopljina semena.  

 Negovalno milo, primerno za normalno, suho ali občutljivo kožo.  

Sivka 

Sestavine: umiljeno hladno stiskano oljčno olje, kokosovo in mandljevo olje, mleti sivkini cvetovi, francoska roza 

glina, 100 % naravni eterični olji sivke in žajblja, E vitamin.  

 Milo z bogatim vonjem po sivki in žajblju. Za normalno, suho in občutljivo kožo. Lahko pomaga tudi pri mastni in 

problematični koži. Sivkino milo je primerno tudi za nego zrele kože.   

Brin 

Sestavine: umiljeno hladno stiskano oljčno olje, kokosovo, palmovo, in ricinusovo olje, 100 % naravno eterično olje 

brina, mlete brinove jagode, E vitamin.  

Brinovo milo je vlažilno in se lepo obnese pri suhi koži, pomaga pa tudi pri težavah z mozolji.  Vmešane mlete brinove 

jagode delujejo kot blag piling. 

 
               


