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Cosmètica natural 
amb oli d’oliva 

i plantes medicinals



L’EMPRESA

Carícies d’Oli S.C.P

És una microempresa que es dedica a l’elaboració                                                                
de cosmètica 100% natural, de forma artesana, amb 
matèries primeres d’alta qualitat. 
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El nostre  protagonista és l’oli d’oliva de les Terres 
de l’Ebre. 

Carícies d’Oli és una empresa fundada exclusivament 
per dones.



Dones i entorn rural
• Situació en un entorn privilegiat, a la vora del Parc 

Natural dels Ports, entre Prat de Comte i El Pinell de 
Brai, a la Terra Alta on trobem gran diversitat de 
plantes aromàtiques i medicinals. 

• Llegat popular de formules magistrals.

• Projecte d’empresa compromès amb el creixement 
sostenible de l’economia rural.
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sostenible de l’economia rural.



OR LÍQUID PER LA PELL
Oli d’oliva verge extra 

(1ª premsada en fred)

Conté  gran quantitat de 
vitamina E
Conté Àcids grassos 
essencials
Conté Polifenols
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Conté Polifenols
És Antioxidant
És Hidratant
És Suavitzant
És Protector de la pell
Té Alta capacitat d’absorció
Té molta Permeabilitat / 
Transpiració
Aporta elasticitat



LA IDEA

• Sorgeix després de 
veure que als 
productes que 
utilitzàvem hi 
mancaven o hi 
sobraven ingredients .
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sobraven ingredients .

• La maternitat fa 
plantejar el projecte a 
nivell familiar.

• Elaboració tradicional i 
innovació.



Olis vegetals de 1ª 
premsada en fred.

Olis Essencials 100% 
naturals

Elaboració a baixa 
temperatura (>40º)

Respecte pel 
medi ambient

Respecte per les 
funcions 
naturals de la 
pell

Ingredients: Màximes:

Powerpoint Templates Page 6

temperatura (>40º)

Primeres matèries 
locals d’alta qualitat

Plantes medicinals

Utilització de 100%            
principis actius.

pell

Difusió de les 
propietats de la 
nostra 
cosmètica.



PRESENT I FUTUR

“Carícies d’Oli recull la matèria 
primera de temporada i 

l’elabora de forma artesanal i 
acurada de principi a fi”

• Autenticitat, qualitat i proximitat.
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• Sinèrgia entre empresa i agricultura local 
(cultiu de l’olivera).

• Actualment, el producte es comercialitza 
en fires artesanes.

Esperem ser aviat a l’abast de tothom!



• La historia de los cosméticos 
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• La historia de los cosméticos 
(doblado a español)

• www.youtube.com
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GRÀCIES per la vostra  
atenció!
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info@caricies.com

www.caricies.com


