
Ленка мелеми доо, Мали Пожаревац, Животе Степановића 7А

Привредно друштво за производњу и промет козметике*

* козметички препарати за негу лица и тела 

ЛЕНКА МЕЛЕМИ доо



Како смо почели..

• са идејом да наши препарати буду у потпуности 
природни, на бази лековитог биља, ручно 
справљени, у малим серијама ( јул 2021. год. )

 Одабир локације ( август 2021. године )

 Oснована фирма 03. августа 2021. године

 Опремање лабораторије ( септембар 2021. године )

 Сертификација препарата ( октобар 2021. године )

 Прва серија изашла из лабораторије 6. новембра 2021. године



..а где смо сада

 10 апотека са ЛЕНКА препаратима

 Стална сарадња са партнерима

 Препознатљив дизајн

 Успостављен систем доставе препарата ка свим корисницима у 

у Србији

 Сталне поклон-промоције у партнерским апотекама



Наших 11 величанствених

 Бутер за суву кожу

 Бутер за масну кожу

 Капи за косу

 Мелем за хемороиде

 Маст за вене и спортске 
повреде

Кремови

• Крема против хиперпигментације

• Крема са кокосом
• Дневна крема са хијалуроном

• Ноћна крема са хијалуроном

• Крема са смиљем

• БАДЕМ крема

Разно



БУТЕРИ

Бутер за масну кожу

Какао  бутер

Шеа бутер

Уље макадамије

Масно уље горког бадема

Бутер за суву кожу

Кокосов  бутер

Кокосово уље

Бутер семена грожђа

Маслиново уље

Витамин Е



Капи за косу
Кокосова вода, пантенол, глицерин, 

раставић, рузмарин, коприва



Мелем 

против 

хемороида

Мед

Ланолин

Маслиново уље

Уље камилице

Уље кантариона

Уље хајдучке траве

Жути восак



Маст за вене 

и спортске 

повреде

Еукалиптус

Нана

Камфор

Ментол

Течни парафин

Вазелин



Бадем 

крема

Бадемово уље

Бадемова вода

Раствор борне киселине

Подлога



Крема са 

кокосом

Кокосово уље

Кокосова вода

Мед

Амбифилна подлога



Креме са хијалуроном

ДАН

Маслиново уље

Подлога са ХК

Витамин Е

НОЋ

Кокосово уље

Ланолин

Цетацеум

Подлога са ХК



Крема 

са смиљем

Уље смиља

Уље дивље руже

Пантенол

Хидролат смиља

Подлога



Крема против хиперпигментације

Кокосово уље, кокосова вода, мед,

Медвеђе грожђе, амбифилна подлога



Ленка мелеми доо, Мали Пожаревац, Животе Степановића 7А

Хвала на пажњи


