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NEKAJ IZJAV UDELEŽENCEV TEČAJA IZDELOVANJA NARAVNE KOZMETIKE 

 

Jesenski tečaj 2014 

»Tečaj se mi je glede vsebine, podajanja znanja in odnosa izvajalke do udeležencev zdi 

super. Mihaela je strokovnjakinja na področju izdelovanja naravne kozmetike, ima 

ogromno znanja in izkušenj in kar je najpomembneje – to znanje je pripravljena deliti z 

drugimi. To ni moj prvi tečaj, bilo jih je kar nekaj. Veliko stvari že vem, vendar pa so finese, 

izkušnje in male podrobnosti tisto, kar daje tečaju neprecenljivo vrednost«. 

 

»V današnjem svetu hitrega življenja, elektronskih medijev, ekonomskih in vseh drugih kriz 

… pozabljamo, kaj vse nam lahko naša preljuba mati narava da. Kdaj ste nazadnje zavohali 

vonj pravega jasmina ali lotosovega cveta? Kdaj je vaše brbončice in vašo kožo razvajal čaj 

iz vrtnic? Mihaela Pichler Radanov nam je na tečaju ponudila prav to, vrnitev domov k 

naravi in vrnitev v objem babičinega naročja. Naučila nas je, kako si same naredimo 

vrhunsko kozmetiko in ob tem ne zapravimo celotnega premoženja. Svoje znanje in 

izkušnje je velikodušno delila  z nami. Po tečaju so trgovine z dragimi kremami zame 

preteklost, kajti vem, da si lahko veliko kvalitetnejše negovalne izdelke naredim kar doma. 

Pa ne samo to, od sedaj naprej lahko tudi božansko dišim, saj nas je naučila tudi, kako 

lahko naredimo prekrasen osebni parfum. Ob tem nosovi drugih hitro postanejo radovedni, 

saj nikakor ne morejo ugotoviti parfum katerega proizvajalca nosim. Tečaj toplo 

priporočam vsem, ki želijo narediti zase nekaj dobrega in se spet vrniti k naravi«. 

                                                                                                                                  Mirjana, zdravnica                                

 

»Gospa Mihaela je svoje predavanje speljala strokovno, poudarek je naredila na področjih, 

ki so potrebna za osnovo tega izdelovanja. Nastopanja, ki jih je imela so bila najprej 

teoretična, potem pa še praktična. Gospa Mihaela je vedra in odprta oseba, svoje znanje in 

izkušnje z veseljem prenaša naprej. Z obiskom sem bila več kot zadovoljna. Z veseljem se 

bom udeležila še kakšnega njenega krožka. Srečno njej in šoli, ki so omogočili to 

izobraževanje«.                                                 

 

                                                                                                                                                Vilma 
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Spomladanski tečaj 2015 

 

»Zahvaljujem se gospe Mihaeli, ki nas je s svojim bogatim znanjem in izkušnjami naučila iz 

naravnih olj in dodatkov izdelati nam lastno kozmetiko brez kemije, za katero res lahko 

rečemo »uporabljam jo, ker se cenim«. Pridobljeno znanje in drobne skrivnosti bom z 

veseljem uporabila za izdelovanje naravne kozmetike, s katero bom razvajala sebe in svoje 

najdražje. Hvala tudi BC Naklo za organizacijo tečaja, ki sem ga z navdušenjem obiskovala 

in ga toplo priporočam tudi drugim«. 

                                                                                                                                               Majda  

 

»Prvič v življenju sem naredila nekaj zase in se vpisala na tečaj naravne kozmetike. Na 

tečaju sem dobila ogromno znanja, informacij, receptov in nasvetov – ne samo za 

ustvarjanje mil, kremic, parfumov, masažnih olj, pilingov …, ampak tudi posebnih pilingov 

na višji ravni t.i. življenjskih modrosti. Skozi predavanja sem spoznala, kako pomembno je, 

da nekaj narediš zase, za svoje najbližje, dobila pa sem tudi ideje za darila«. 

 

                                                                                                                                               Damjana 

Tečaj naravne kozmetike pri ge. Mihaeli je poleg kvalitetnih predavanj in delavnic 

izdelovanja mil, krem, pilingov …, pomenil še prijetno in težko pričakovano tedensko 

večerno druženje, saj je bil vsak teden poln njenih osebnih presenečenj, ki so nas po 

delovnem dnevu osvežile in razveselile. To je bila delavnica, s katero je ga. Mihaela 

nadgradila običajne tečaje in ji dala osebno noto. Predavanja so bila tako kvalitetna, da 

smo v naši družini takoj začeli uporabljati le izdelke doma narejene kozmetike. Vesela sem, 

da sem se odločila za delavnico«.  

                                                                                                                                                        Darja  

 

Zavedanje in spoštovanje narave ter vračanje k njej je darilo, ki ga prejmeš ali zamudiš. 
Tečaj naravne kozmetike skozi naslov obljublja marsikaj, iztržek pa preseže našo domišljijo. 
Predavateljica nas z lastnimi izkušnjami popelje v vzporedni svet vonjav, okusov in 
občutkov. Skozi teoretični del preidemo do dotika lastnih stvaritev. Celoto zaključi prijetno 
druženje, ki ga ne pozabiš zlahka. 
 
                                                                                                                                                      Matjaž  
 
 
 
 
 
 



Jesenski tečaj 2015 
 
Torkova srečanja ob "Babičini kozmetiki" mi bodo ostala v res lepem spominu. Znanje, ki 
ga je z nami delila  Mihaela bom s pridom uporabljala. Končno imam samo mojo kremo, ki 
me vsakič, ko se je dotaknem, razveseli. Pa parfum, mila, pilinge in kopalne soli - super! 
Teorija je bila podana na zanimiv način, Mihaela pa jo je odišavila s praktičnimi nasveti na 
osnovi njenih izkušenj, kar res šteje. Vsa pohvala za odlične delavnice. Tečaj toplo 
priporočam vsem, ki jim je skrb za lastno zdravje in zdravje družine na prvem mestu. 
Tečaj je bil najbolj prijetno izobraževanje v mojem življenju in vsako druženje je bilo 
nepozaben dogodek, poln smeha in prijetnih dišav. 
Z veseljem se bom udeležila nadaljevanja. 
Hvala še enkrat za vse in veselim se naslednjega srečanja. 
 

                                                                                                                                             Nataša 
 
 
Naravna kozmetika mi je že dolgo pri srcu in sem tudi njena uporabnica, vendar sem šele 
sedaj spoznala njen pravi pomen in bogastvo, ki se skriva v darovih, ki nam jih poklanja 
narava. Hvala Mihaela, da ste pokazala koliko lepega lahko poklonimo sebi in način kako 
to storimo! Pa tudi za vse kar ste nas naučila, za vse usmeritve ter drobne skrivnosti, ki 
bodo prišle prav pri nadaljnjem kreiranju in ustvarjanju. 
Naj bo bleščeče in seveda dišeče še naprej :) 
 

                                                                                                                                             Anja  
 
 
 
Spomladanski tečaj 2017 
 
Na tečaj sem šla, da se kaj novega naučim, si pripravim še kako kremico, da se sedaj ko so 
moji otroci že malo odrasli, ukvarjam še malo več s sabo. Kot ženska imam vse več težav, 
trenutno veliko s hormoni. V takih letih sem pač.  
Da se z domačo kozmetiko dosti bolj pocrkljaš sem videla že lani, ko sem prvič gledala kako 
naj si naredim domačo kremo.  Obnesla se je tako dobro, da sem želela izvedeti še kaj več o 
domači kozmetiki.  
Tako sem na tečaju izvedela res veliko, veliko več kot sem sploh pričakovala. Najbolj všeč 
mi pa je, da kot voditeljica tečaja imate tak prijeten človeški odnos do vseh nas, ki vemo 
veliko premalo. 
Vsekakor bom pridobljeno znanje poskusila uporabiti najprej doma zame in za moje. Zato 
se vam zahvaljujem za vse nasvete za vsakdanje življenje, ki smo jih bili deležni. Všeč so mi 
vaši zvarki in zamikalo me je, da bi tudi sama poskusila naredit nekaj drugače od navadnih 
šnops likerjev kot je robidov ali limonca, ki jih že dolgo delamo doma. 
Upam, da se res še srečamo, podelimo nabrane izkušnje.... in drug drugega obogatimo. 
 

                                                                                                                                                           Anka 
 
 

 



Tečaj mi je bil zelo všeč. Veliko ste nas naučili. Podali ste nam tudi kritičen pogled na 
kozmetiko nasploh in na to kakšne sestavine naj kdaj uporabljamo. 
Delavnica o eteričnih oljih je za mene bila kar zahtevna ker smo se v tako kratkem času 
srečali s toliko različnih eteričnih oljih.  
Zelo mi je bilo všeč izdelovanje mil. Prav tako izdelovanje kopalnih soli, pilingov, oljnih 
serumov,  anhidridnih in hidridnih krem. 
Ta tečaj mi je odprl nov svet nad katerim sem očarana. Prepričana sem da mi bo naravna 
kozmetika pomagla k trudu za zdravo zivljenje. 
Kljub temu da se moj osemnajstletni sin, ki je navdušen kemik, smeji mojemu 
entuzijazmu nad naravno kozmetiko upam, da jo bom lahko dolgo izdelovala za moje 
drage in, da bo tudi moja vnukinja nekoč izdelovala babično kozmetiko. 
 
                                                                                                                                                       Nežka 
 
 
Lepo se je bilo družiti z vami in ostalimi udeleženkami in udeležencem. Naučila in izvedela 
sem veliko novega o naravni kozmetiki, ki jo narediš doma. V vaši družbi sem se imela lepo, 
rada sem hodila na vaša predavanja. 
Ta kozmetika je čisto nekaj drugega tako, da bom tisto kupljeno v trgovini kmalu izločila iz 
uporabe in naprej uporabljala le domačo. 
 
                                                                                                                                                        Marija 
 


