Přírodní pleťová
a tělová kosmetika
pro Vaši krásu a zdraví.

MACADAMIA

MACADAMIA

Pleťová a tělová kosmetika...

Pleťová a tělová kosmetika...

+ COCO MILK

+ COCO MILK

• Řada produktů Macadamia + Coco Milk je určena pro normální,
smíšenou a suchou pleť.
• Hlavní složkou vlasové řady je regenerační keratin s kokosovým mlékem,
kofeinem a makadamiovým olejem.
• Obsahují množství účinných látek, jako jsou aminokyseliny, minerály, koenzym
Q10, allantoin, panthenol, glycerin a bambucké máslo s přírodními UV filtry,
vitamín E, regenerační a protivráskový oleoamin a řadu dalších účinných
složek, které pokožku vyživují, zvláčňují a zmírňují vznik vrásek.
• Obsahují přírodní minerální UV filtr k denní ochraně před vlivem ultrafialového záření.
• Produkty jsou vyrobeny jako velmi moderní emulgely s úplným vyloučením
neionogenních emulgátorů a se sníženou parfemací.
• Produkty bez parabenů, silikonů, SLS a SLES.
(viz. bio deklarace)
• Vyrobeno v BIO KVALITĚ.

Regenerační výživný
pleťový krém MACADAMIA
+ COCO MILK
51 ml, kód 8125

Tělové mléko MACADAMIA
+ COCO MILK
400 ml, kód 8126
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Balzám na ruce MACADAMIA
+ COCO MILK
150 ml, kód 8127

...pro krásu a zdraví

Regenerační sprchový gel
MACADAMIA + COCO MILK
260 ml, kód 8128

Regenerační kondicionér
MACADAMIA + COCO MILK
260 ml, kód 8130

Regenerační šampon
MACADAMIA + COCO MILK
260 ml, kód 8129

Bezoplachový kondicionér
MACADAMIA + COCO MILK
260 ml, kód 8131

...pro krásu a zdraví
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KOZÍ SYROVÁTKA

KOZÍ SYROVÁTKA

Pleťová a tělová kosmetika...

Pleťová a tělová kosmetika...

• Řada je určena pro citlivou i alergickou pleť.
• Produkty z této řady mají vysoký obsah účinných látek a jsou dobře snášeny u citlivé pleti.
• Hlavní složkou je kozí syrovátka, která podporuje hydrataci pokožky, zabraňuje vysušování,
dokonale zvláčňuje pleť, dodává ji pružnost a zmírňuje vznik drobných vrásek. Obsahuje
imunoglobuliny, laktoferin, laktoperoxidázu, aminokyseliny, kompletní řadu vitamínů B,
vitamín H, bio minerály jako vápník, draslík, železo, jód, měď, kobalt, zinek,
dále laktózu, organické a mastné kyseliny, kasein a řadu jiných
složek, které podporují vláčnost a hladkost Vaší pokožky.
• Dále obsahují protivráskový koenzym Q10, olej i extrakt Cannabis,
arganový olej pro promaštění a výživu pleti, hydratační ureu
s panthenolem a glycerinem a další účinné složky spojeny
s oblíbeným základem pleťových krémů Bione jako jsou allantoin,
vitamín E, karité, extrakt baobabu s řadou antioxidačních
fytosterolů, vitamínů a dalších složek.
• Pro Vaši krásu a zdraví silou přírody, každý den po celý rok.
Vyrobeno v BIO formulaci, neobsahuje ropné produkty, silikony,
SLS, SLES, parabeny aj. (viz bio deklarace).
• Výrobky v BIO KVALITĚ.
Výživný pleťový krém proti
vráskám s Q10 KOZÍ SYROVÁTKA
51 ml, kód 8100
Micelární čisticí pleťová
voda KOZÍ SYROVÁTKA
255 ml, kód 8101

Vyživující sérum
KOZÍ SYROVÁTKA
40 ml, kód 8105
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Balzám na ruce
KOZÍ SYROVÁTKA
205 ml, kód 8106

...pro krásu a zdraví

Tělové mléko
KOZÍ SYROVÁTKA
500 ml, kód 8107

Micelární čisticí pleťové
mléko KOZÍ SYROVÁTKA
255 ml, kód 8102

Vlasový a tělový šampon
KOZÍ SYROVÁTKA
260 ml, kód 8108

Koupelová pěna
Mycí gel pro intimní hygienu
KOZÍ SYROVÁTKA KOZÍ SYROVÁTKA
200 ml, kód 8103
260 ml, kód 8104

Regenerační kondicionér
KOZÍ SYROVÁTKA
260 ml, kód 8109

Bezoplachový kondicionér
KOZÍ SYROVÁTKA
260 ml, kód 8110

...pro krásu a zdraví
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HEŘMÁNEK

HEŘMÁNEK

Pleťová a tělová kosmetika...

Pleťová a tělová kosmetika...

• Řada je určena pro suchou, podrážděnou a citlivou pleť.
• Heřmánek se již od dob Antiky používá k regeneraci, hydrataci, ochraně, zklidnění,
pěstění a posílení pokožky, pleti i vlasů.
• Hlavní složkou je heřmánkový extrakt s aktivními látkami jako jsou azuleny, apigenin,
quercetin, bisabolol, matricin, laktony, glykosidy a další složky příznivé pro tonizaci
a zklidnění pokožky. Proto je velmi oblíbený při péči o ekzematickou a poškozenou pokožku.
• Dále obsahuje protivráskový koenzym Q10, kyselinu hyaluronovou pro regeneraci
a pro hydrataci spolu s panthenolem a glycerinem.
• Zvláčnění a promaštění pokožky podporuje bambucké máslo spolu s allantoinem
a arganovým olejem, který je cennou složkou obsahující nenasycené mastné kyseliny,
squalen, antioxidanty, tedy látky chránící a zvláčňující zvláště suchou pokožku.
• Regenerace a výživa vlasů je zajištěna obsahem, panthenolu, přírodního lecithinu, keratin+kofeinu,
který regeneruje, vyživuje vlasy a pomáhá předcházet nežádoucímu vypadávání vlasů.
• Objevte blahodárné účinky heřmánku.
• Pro Vaši krásu a zdraví silou přírody, každý den po celý rok. Vyrobeno v BIO formulaci,
neobsahuje ropné produkty, silikony, SLS, SLES, parabeny aj. (viz bio deklarace).
• Výrobky v BIO KVALITĚ.

Micelární čisticí pleťová
voda HEŘMÁNEK
255 ml, kód 8115

Vyživující a vyhlazující
pleťový krém HEŘMÁNEK
51 ml, kód 8118
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...pro krásu a zdraví

Tělové mléko
HEŘMÁNEK
500 ml, kód 8117

Regenerační vlasový
šampon HEŘMÁNEK
260 ml, kód 8120

Micelární čisticí pleťové
mléko HEŘMÁNEK
255 ml, kód 8116

Regenerační kondicionér
HEŘMÁNEK
260 ml, kód 8121

Balzám na ruce
HEŘMÁNEK
205 ml, kód 8119

Regenerační sprchový gel
HEŘMÁNEK
260 ml, kód 8122

...pro krásu a zdraví
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AVENA SATIVA

e

Pleťová a tělová kosmetika...

AVENA SATIVA
Pleťová a tělová kosmetika...

• Řada je určena pro suchou a citlivou pleť se sklonem k tvorbě ekzémů,
červeným skvrnám a pro pokožku s nadměrnou epitelizací.
• Hlavní složkou většiny přípravků je pudr z jemně umletých zrnek a vlákniny z ovsa setého
(planého). S hlavní účinnou složkou - s avenanthramidy, které tlumí nadměrnou imunitní
a epitelizační schopnost pokožky, vykazují protizánětlivé účinky a snižují svědění pokožky.
• Obsahují množství účinných látek, jako jsou lipidy, glukany, minerály, bílkoviny, polysacharidy,
flavonoidy, alkaloidy, avenanthramidy, saponiny, steroly, dále olej Cannabis. Jsou doplněny
o hydratační glycerin a panthenol, regenerační allantoin, ochranný vitamín E,
vzácné karité, koenzym Q10, zpevňující kyselinu listovou a hydratační ureu.
• Obsahují výhradně minerální UV filtr k denní ochraně před vlivem
ultrafialového záření.
• Produkty jsou posíleny o zřejmě nejcennější složku pro problematickou
pokožku – extrakt s Avenanthramidy. Jsou obohaceny o BIO ovesný
olej k promaštění pokožky.
• Produkty jsou vyrobeny jako velmi moderní emulgely s úplným
vyloučením neionogenních emulgátorů a se sníženou parfemací.
• Produkty bez parabenů, silikonů, SLS a SLES.
(viz. bio deklarace)
• Výrobky v BIO KVALITĚ.

Tělové mléko
AVENA SATIVA
300 ml, kód 7903

Balzám na rty
AVENA SATIVA
25 ml, kód 79088

Pomáda na rty
AVENA SATIVA
6,5 ml, kód 80912

Tělový krém speciál
AVENA SATIVA
155 ml, kód 7902

Denní krém citlivá pleť
AVENA SATIVA
51 ml, kód 7900
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Balzám na ruce
AVENA SATIVA
205 ml, kód 7904

Micelární pleťová voda
AVENA SATIVA
255 ml, kód 7906

Regenerační vlasový
kondicionér AVENA SATIVA
260 ml, kód 7908

Vlasové stimulační masážní
sérum AVENA SATIVA
215 ml, kód 79085

Vyživující sérum
AVENA SATIVA
40 ml, kód 7905

Noční krém citlivá pleť
AVENA SATIVA
51 ml, kód 7901

...pro krásu a zdraví

Vlasový a tělový
šampon AVENA SATIVA
260 ml, kód 7907

...pro krásu a zdraví
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ŽENŠEN

ŽENŠEN

Pleťová a tělová kosmetika...

Pleťová a tělová kosmetika...

Goji + Chia

Goji + Chia

• Řada je určena pro normální, suchou a zralou pleť.
• Produkty obsahují ženšen, goji a chia – tisíce let osvědčené a používané byliny.
Goji (neboli kustovnice čínská) působí jako mocný antioxidant a celkově omlazuje pleť,
chia semínka jsou velmi výživná, jsou bohatým zdrojem omega 3 a 6 mastných kyselin,
vitamínů a antioxidantů a extrakty z ženšenu podporují regeneraci a hydrataci pokožky.
• Obsažené látky ginsenosidy, polysacharidy, glukany, phytosteroly, aminokyseliny, biominerály,
sacharidy, mastné kyseliny jsou ve výživném pleťovém krému doplněny o arganový olej,
bambucké máslo (karité) a koenzym Q10 s účinkem 24 hodin.
• Dále obsahují antioxidanty – inositol a vitamín E,
jež chrání před stárnutím pokožky a před vznikemvrásek
vlivem volných kyslíkových radikálů. Přítomný panthenol
a glycerin zadržují vodu v pokožce, allantoin pokožku
zklidňuje. Koenzym Q10 je oblíbenou aktivní proti
vráskovou ingrediencí, optimalizuje buněčné „dýchání“.
• Pravidelným používáním produktů řady Ženšen bude
Vaše pleť optimálně vyživená, zklidněná a zjemněná,
zabraňuje vzniku vrásek a díky obsahu ženšenu
také nadměrné pigmentaci.
• Vyrobeno na bázi lipofilní akrylátové matrice.
S lehkou „zelenou“ bezalergenní parfemací.
• Produkty bez parabenů, silikonů, SLS a SLES.
(viz. bio deklarace)
• Výrobky v BIO KVALITĚ.
Regenerační pleťový
krém ŽENŠEN
51 ml, kód 80923

Revitalizační protivráskové
sérum ŽENŠEN
40 ml, kód 80924
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...pro krásu a zdraví

Balzám na ruce
ŽENŠEN
205 ml, kód 8092

Tělové mléko
ŽENŠEN
500 ml, kód 80925

Regenerační šampon
ŽENŠEN
260 ml, kód 80926

Čisticí odličovací
pleťové mléko
ŽENŠEN
255 ml, kód 80920

Čisticí odličovací
pleťové tonikum
ŽENŠEN
255 ml, kód 80921

Regenerační kondicionér
ŽENŠEN
260 ml, kód 80927

...pro krásu a zdraví

Micelární
pleťová voda
ŽENŠEN
255 ml,kód 80922

Vlasová regenerace
ŽENŠEN
260 ml, kód 80928
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RŮŽE

PLEŤOVÉ
A TĚLOVÉ OLEJE

Pleťová a tělová kosmetika...

Pleťová a tělová kosmetika...

• Řada je určena pro normální, smíšenou a zralou pleť.
• Produkty obsahují růžový olej, který udržuje přirozenou hydrataci,
elasticitu pleti, obnovuje svěžest, jas pokožky,
vyrovnává barvu pleti, brání předčasnému stárnutí.
• Dále obsahuje panthenol, allantoin, glycerin, vitamín E, bambucké
máslo. Tyto substance obnovují, hydratují, promašťují a zvláčňují pokožku.
• Krémy jsou vyrobeny na moderní bázi lipofilní akrylátové matrice.
Tím je, oproti jiným dosaženo minimalizace dráždivých emulgátorů.
Jsou výjimečně jemné, nedráždivé, lehce roztíratelné,
snadno vstřebatelné s lehkou bezalergenní parfemací.
• Produkty bez parabenů, silikonů, SLS, SLES. (viz. biodeklarace)
• Výrobky v BIO kvalitě.

Balzám na rty
RŮŽE
25 ml, kód 80359

Pomáda
na rty RŮŽE
6,5 ml,
kód 80915

Balzám na ruce
RŮŽE
205 ml, kód 8038
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•
•
•
•

Kosmetická toaletní
vazelína RŮŽE
155 ml, kód 80804

Micelární pleťová
voda RŮŽE
255 ml, kód 8039

Luxusní rozjasňující
pleťový krém RŮŽE
51 ml, kód 8037

100% čisté přírodní rostlinné oleje.
Používají se ke zvláčnění, k pěstění, výživě a k ochraně pokožky.
Vhodné k použití na pleť, tělo a vlasy.
V elegantním a ekonomickém balení s aplikačním kapátkem

Tělové a pleťové oleje

PUPALKOVÝ
OLEJ

30 ml,
kód 8094

Vlasový a tělový
šampon RŮŽE
260 ml, kód 8040

Růžová voda
115 ml, kód 8036

...pro krásu a zdraví

Tělové mléko RŮŽE
500 ml, kód 7861

OSTROPESTŘCOVÝ
OLEJ

30 ml,
kód 80941

MERUŇKOVÝ

RICINOVÝ

KARITÉ

30 ml,
kód 80942

30 ml,
kód 80943

30 ml,
kód 80944

OLEJ

MANDLOVÝ

CANNABIS

30 ml,
kód 80945

30 ml,
kód 80946

OLEJ

OLEJ

OLEJ

ARGANOVÝ

OLEJ

30 ml,
kód 80947

OLEJ

MAKADAMIOVÝ

OLEJ

30 ml,
kód 80949

KLÍČKOVÝ

ŠÍPKOVÝ

30 ml,
kód 809443

30 ml,
kód 809442

OLEJ

OLEJ

...pro krásu a zdraví

BROSKVOVÝ

OLEJ

30 ml,
kód 80948

GRANÁTOVÉ
JABLKO
OLEJ

30 ml,
kód 809444

AVENA

BEZINKOVÝ

30 ml,
kód 809491

30 ml,
kód 809492

OLEJ

OLEJ

13

ARGANOVÝ OLEJ
+Karité

ARGANOVÝ OLEJ
+Karité

Pleťová a tělová kosmetika...

Pleťová a tělová kosmetika...

• Řada je určena pro normální, suchou a citlivou pleť.
• Evropa objevuje tajemství krásné pleti žen z orientu. Nechejte se hýčkat nejdražším
kosmetickým olejem - olejem z argánie trnité. Arganový olej je cennou složkou obsahující nenasycené
mastné kyseliny, squalen, antioxidanty, tedy látky chránící a zvláčňující zvláště suchou pokožku.
• Chrání před stárnutím pokožky a před vznikem vrásek vlivem volných kyslíkových radikálů.
• Přítomný panthenol a glycerin zadržují vodu v pokožce, allantoin pokožku zklidňuje.
• Koenzym Q10 je oblíbenou aktivní protivráskovou ingrediencí.
• Krémy jsou vyrobeny na moderní bázi lipofilní akrylátové matrice. Tím je oproti jiným dosaženo
minimalizace dráždivých emulgátorů. Jsou výjimečně jemné, nedráždivé, lehce roztíratelné,
snadno vstřebatelné, s lehkou bezalergenní parfemací.
• Výrobky neobsahují žádné volné přímé ropné uhlovodíky, silikony,
parabeny, tenzidy SLS a SLES. (viz bio deklarace)
• Vyrobeno v BIO KVALITĚ.

Revitalizační
protivráskové sérum
ARGANOVÝ OLEJ
+ KARITÉ 40 ml, kód 7912

Bylinná mast
ARGANOVÝ OLEJ
51 ml, kód 79398

Pomáda na rty
ARGANOVÝ
OLEJ
+KARITÉ
6,5 ml, kód 80911

Kosmetická toaletní vazelína
ARGANOVÝ OLEJ + KARITÉ
155 ml, kód 7913
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Pomáda na rty
ARGANOVÝ
OLEJ
+KARITÉ
17 ml, kód 7914

Regenerační výživný
pleťový krém ARGANOVÝ
OLEJ + KARITÉ
51 ml, kód 7911

Balzám na rty
ARGANOVÝ
OLEJ + KARITÉ
25 ml, kód 7917

Tělový a pleťový krém
ARGANOVÝ OLEJ + KARITÉ
260 ml, kód 7910

...pro krásu a zdraví

Extra mastný výživný
pleťový krém ARGANOVÝ
OLEJ + KARITÉ
51 ml, kód 7916

Balzám na ruce
ARGANOVÝ OLEJ
+ KARITÉ
205 ml, kód 7909

Tělové mléko
ARGANOVÝ OLEJ
+ KARITÉ
500 ml, kód 7862

...pro krásu a zdraví

Krémový sprchový
gel ARGANOVÝ OLEJ
260 ml, kód 7915
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RAKYTNÍK

RAKYTNÍK

Pleťová a tělová kosmetika...

Pleťová a tělová kosmetika...

• Řada je určena pro normální, suchou a citlivou pleť.
• Extrakt plodů rakytníku řešetlákového obsahuje minerály, vitamíny, karotenoidy, katechiny,
aminokyseliny, fytosteroly aj. Používá se jako „anti-aging” substance, která navíc zpevňuje pokožku.
• Chrání před stárnutím pokožky a před vznikem vrásek vlivem volných kyslíkových radikálů.
• Přítomný panthenol a glycerin zadržují vodu v pokožce, allantoin pokožku zklidňuje.
• S vysokým obsahem antioxidantů - inositolu a vitamínu E.
• Krémy jsou vyrobeny na moderní bázi lipofilní akrylátové matrice. Tím je oproti jiným dosaženo
minimalizace dráždivých emulgátorů. Jsou výjimečně jemné, nedráždivé, lehce roztíratelné, snadno
vstřebatelné, s lehkou bezalergenní parfemací.
• Výrobky neobsahují žádné volné přímé ropné uhlovodíky, silikony,
parabeny, tenzidy SLS a SLES. (viz bio deklarace)
• Vyrobeno v BIO KVALITĚ.

Kosmetická toaletní
vazelína RAKYTNÍK
155 ml, kód 78851

Rozjasňující pleťový
krém RAKYTNÍK
51 ml, kód 7885
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Regenerační čisticí odličovací
pleťové mléko RAKYTNÍK
255 ml, kód 7887

...pro krásu a zdraví

Tělový a pleťový krém
RAKYTNÍK
260 ml, kód 7884

Regenerační čisticí
odličovací pleťové
tonikum RAKYTNÍK
255 ml, kód 7886

Tělové mléko
RAKYTNÍK
500 ml, kód 7863

Regenerační sprchový
gel RAKYTNÍK
260 ml, kód 7888

Regenerační vlasový
šampon RAKYTNÍK
260 ml, kód 78881

Balzám na ruce
RAKYTNÍK
205 ml, kód 7883

...pro krásu a zdraví

Pomáda na rty
RAKYTNÍK
17 ml, kód 78885
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MED + Q10

MED + Q10

Pleťová a tělová kosmetika...

Pleťová a tělová kosmetika...

• Řada je určena pro normální, suchou, zralou a citlivou pleť.
• Produkty obsahují přídavek pravého včelího medu, propolisu a mateří kašičky.
• Vysoký obsah výkonných antioxidantů – resveratrolu a vitamínu E chrání pleť před stárnutím
a vznikem vrásek vlivem volných kyslíkových radikálů. Přítomný panthenol a glycerin
hydratují, allantoin, mateří kašička, med a Q10 silně regenerují a vyživují pleť.
• Vitamíny a bambucké máslo pleť hydratují, zvláčňují, zjemňují a vyživují.
• Působení Koenzymu Q10 vykazuje významnou protivráskovou aktivitu, optimalizuje buněčné dýchání.
• Ochrana, výživa, regenerace – přírodní silou.
• Krémy jsou vyrobeny na moderní bázi lipofilní akrylátové matrice. Tím je oproti jiným dosaženo
minimalizace dráždivých emulgátorů. Jsou výjimečně jemné, nedráždivé, lehce roztíratelné, snadno
vstřebatelné s lehkou „medovou“ bezalergenní parfemací.
• Výrobky neobsahují žádné volné přímé ropné uhlovodíky, silikony,
parabeny, tenzidy SLS a SLES. (viz bio deklarace)
• Vyrobeno v BIO KVALITĚ.

Regenerační čisticí
odličovací pleťové
mléko MED + Q10
255 ml, kód 79882

Bylinná mast
PROPOLIS
51 ml, kód 79399

Kosmetická toaletní
vazelína PROPOLIS
155 ml, kód 80791

Regenerační pleťový krém
MED + Q10
51 ml, kód 79845
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Tělový a pleťový krém
MED + Q10
260 ml, kód 79501

Výživný pleťový krém
s mateří kašičkou MED + Q10
51 ml, kód 79846

...pro krásu a zdraví

Regenerační čisticí
odličovací pleťové
tonikum MED + Q10
255 ml, kód 79881

Micelární pleťová
Dvoufázový oční
a pleťový regenerační voda MED + Q10
odličovač MED + Q10 255 ml, kód 7993
255 ml, kód 7961

Tekuté mýdlo
s dezinfekční přísadou
MED + Q10
300 ml, kód 798801

Speciální protivráskové
sérum MED + Q10
40 ml, kód 7995

Ultramastný hloubkově
vyživující pleťový krém
MED + Q10
51 ml, kód 798451

Tělové mléko
MED + Q10
500 ml, kód 7867

Bylinný balzám
s Kaštanem koňským
MED + Q10
300 ml, kód 8002

Balzám na ruce
MED + Q10
205 ml, kód 7951

Krém na ruce
MED + Q10
100 ml, kód 79511

...pro krásu a zdraví

Pravý včelí
PROPOLIS
82 ml, kód 7945
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Regenerační vlasový
šampon MED
+ KERATIN + Q10
260 ml, kód 79880

Pomáda
na rty MED
6,5 ml,
kód 80916
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Pomáda
na rty
MED
17 ml,
kód 8010

MED + Q10

CANNABIS

Pleťová a tělová kosmetika...

Pleťová a tělová kosmetika...

Regenerační
kondicionér MED
+ KERATIN + Q10
260 ml, kód 7994

Výživa na rty
MED + Q10
10 ml,
kód 80562

Vlasový a tělový
šampon 2in1
MED + Q10
260 ml, kód 7992

Balzám na rty
MED
25 ml, kód 8065

Regenerační
sprchový gel
MED + Q10
260 ml, kód 7997

Koupelová sůl s minerály
z Mrtvého moře MED
200 g, kód 79461

...pro krásu a zdraví

Mycí gel pro intimní
hygienu MED
260 ml, kód 7996

Vlasová voda
MED + Q10
215 ml, kód 79437

• Řada je určena pro normální, suchou, citlivou až problematickou pleť.
• Produkty CANNABIS obsahují nejen konopný olej, ale i extrakt z celé zelené rostliny.
Tím dodává kosmetice unikátnost a spotřebiteli maximum cenných látek z této výjimečné rostliny.
Vedle nenasycených mastných kyselin, fytosterolů a fosfolipidů dodává i řadu antioxidantů,
biominerálů, vitamínů, karotenoidů a chlorofylů. Olej i extrakt rostliny CANNABIS se v lidovém
léčitelství s oblibou používají pro své údajné protizánětlivé, antibakteriální, protialergické
a regenerační vlastnosti. Údajně pozitivně působí na různé dermatitidy, atopický ekzém, lupénku,
akné, opary. Vykazují uklidňující a zvláčňující účinky, chrání pokožku před vysoušením a praskáním.
Jsou doplněny o vitamín B8 – inositol, vitamín „mládí, vitality a zdraví“ s výbornými
antioxidačními a biostimulačními účinky.
• Karnosin brání glykaci bílkovin, a tím udržuje pokožku „stále mladou”.
• Bambucké máslo s přírodními UV filtry, cenný mandlový, růžový
a makadamiový olej, panthenol, allantoin, glycerin,
vitamín E a regenerační a protivráskový oleoamin
zajišťují dokonalou hydrataci pleti.
• Pravidelným používáním produktů řady CANNABIS
bude pleť vláčná, napnutá, s hedvábným leskem.
• Vyrobeno na bázi lipofilní akrylátové matrice.
Tím je oproti jiným dosaženo minimalizace
dráždivých neionogenních emulgátorů,
s lehkou „zelenou“ bezalergenní parfemací.
• Výrobky neobsahují žádné volné přímé ropné
uhlovodíky, silikony, parabeny, tenzidy SLS
a SLES. (viz bio deklarace)
Balzám na rty
Pomáda na rty Pomáda na rty
• Vyrobeno v BIO KVALITĚ.
CANNABIS
CANNABIS
CANNABIS
25 ml, kód 79733 6,5 ml, kód 8090 17 ml, kód 7973

Rostlinná toaletní
vazelína CANNABIS
155 ml, kód 7972

Krém na ruce
CANNABIS
100 ml,
kód 796631

Balzám na ruce
CANNABIS
205 ml, kód 79663

...pro krásu a zdraví

Tělové mléko
CANNABIS
500 ml, kód 7971
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CANNABIS

CANNABIS

Pleťová a tělová kosmetika...

Pleťová a tělová kosmetika...

Bylinná mast
CANNABIS
51 ml, kód 79394

Pleťový peeling CANNABIS
200 g, kód 7975

Snídaně pro pleť

CANNABIS
+ PANTHENOL
260 ml, kód 80545
Zvláčňující čisticí
odličovací pleťové
mléko CANNABIS
255 ml, kód 7968

Tělový a pleťový krém
CANNABIS
260 ml, kód 79664

Zvláčňující a regenerační
pleťový krém CANNABIS
51 ml, kód 7967
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Ochranné
protivráskové
sérum CANNABIS
40 ml, kód 79711

Intenzivní krém proti vráskám
CANNABIS
51 ml, kód 79671

...pro krásu a zdraví

Zvláčňující čisticí
odličovací pleťové
tonikum CANNABIS
255 ml, kód 7969

Micelární
pleťová voda
CANNABIS
255 ml, kód 79712

Micelární čisticí
pleťové mléko
CANNABIS
255 ml, kód 79710

Ultramastný hloubkově
vyživující pleťový krém
CANNABIS
51 ml, kód 79673

Extra výživný pleťový krém
CANNABIS
51 ml, kód 79672

Hydratační oční
odličovací tonikum
CANNABIS
255 ml, kód 7970

Mycí odličovací
pleťová krémová
pěna CANNABIS
150 ml, kód 79723

Balzám na paty
CANNABIS
150 ml, kód 797191

Krém na nohy
CANNABIS
260 ml, kód 79720

...pro krásu a zdraví

Sprej na nohy
CANNABIS
260 ml, kód 79719
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CANNABIS

CANNABIS

Pleťová a tělová kosmetika...

Pleťová a tělová kosmetika...

Bylinný balzám
s Kaštanem koňským
CANNABIS
+ KOSTIVAL FORTE
200 ml, kód 8004

Bylinný balzám
s Kaštanem koňským
CANNABIS
300 ml, kód 8003

Bylinný balzám
s Kostivalem
a Kaštanem koňským
KOSTIVAL
300 ml, kód 8005

Bylinný balzám s Arnikou
a Kaštanem koňským
ARNIKA
300 ml, kód 80051

Šampon na mastné
vlasy CANNABIS
260 ml, kód 797185

Šampon proti lupům
CANNABIS pro ženy
260 ml, kód 79718

Šampon proti lupům
CANNABIS pro muže
260 ml, kód 797181

Sérum na mastné vlasy
CANNABIS
215 ml, kód 79721

Bylinná mast s Kaštanem
koňským CANNABIS
150 ml, kód 80071

Bylinné mazání
se silou Kaštanu
koňského CANNABIS
260 ml, kód 8006
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Bylinné mazání
se silou Kaštanu
koňského KOSTIVAL
260 ml, kód 8007

Tekuté mýdlo
Intimní mycí pěna
s protimikrobiální
CANNABIS
přísadou CANNABIS 150 ml, kód 79722
300 ml, kód 7974

...pro krásu a zdraví

Koupelová sůl
s minerály z Mrtvého
moře CANNABIS
200 g, kód 79735

Regenerační
vlasový šampon
CANNABIS
260 ml, kód 79717

Regenerační
kondicionér
CANNABIS
260 ml, kód 79713

Bezoplachový
kondicionér
CANNABIS
260 ml, kód 79715

Mycí gel pro intimní
hygienu CANNABIS
260 ml, kód 79714

...pro krásu a zdraví

Relaxační
sprchový gel
CANNABIS
260 ml, kód 79716
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HYALURON LIFE

HYALURON LIFE

Pleťová a tělová kosmetika...

Pleťová a tělová kosmetika...

• Řada určená pro normální, smíšenou, citlivou a zralou pleť.
• Produkty řady HYALURON LIFE mají zvýšený obsah nízkomolekulární
a vysokomolekulární KYSELINY HYALURONOVÉ pro hloubkové pronikání do pokožky
i pro tvorbu bariérového povrchového filmu. S vysokým protivráskovým efektem.
• Obsažený koenzym Q10 podporuje buněčné dýchání a tím optimalizuje biochemické
procesy. Postupně dochází k projasnění pleti, mizí jemné, časem i hlubší vrásky.
• Panthenol a glycerin zajišťují vysokou hydrataci pleti a navrací ji přirozený tonus a lesk.
• Výrobky jsou doplněny o regenerační allantoin, vzácný mandlový olej
a bambucké máslo – karité.
• Lipoamin a karnosin podporují tvorbu přirozeného ochranného
kožního pláště.
• Výrobky obsahují UV filtr pro ochranu před vnějšími vlivy a také
značné množství antioxidantu - vitamínu E.
• Krémy jsou vyrobeny na bázi moderní lipofilní akrylátové matrice.
Tím je umožněno úplné vypuštění neionogenních emulgátorů.
Jsou výjimečně jemné, nedráždivé, lehce roztíratelné, snadno vstřebatelné,
se sníženou bezalergenní parfemací.
• Výrobky neobsahují žádné volné přímé ropné uhlovodíky, silikony,
parabeny, tenzidy SLS a SLES. (viz bio deklarace)
• Vyrobeno v BIO KVALITĚ.
• S Kyselinou Hyaluronovou
a s koenzymem Q10
– proti proudu času.
Krém na ruce
s kyselinou hyaluronovou
HYALURON LIFE
100 ml, kód 79811

Tělové mléko
s kyselinou hyaluronovou
HYALURON LIFE
300 ml, kód 79814

Denní pleťový krém
s kyselinou hyaluronovou
HYALURON LIFE
51 ml, kód 79815

Noční pleťový krém
s kyselinou hyaluronovou
HYALURON LIFE
51 ml, kód 7982
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...pro krásu a zdraví

Pleťové sérum
s kyselinou hyaluronovou
HYALURON LIFE
40 ml, kód 7983

Čisticí odličovací
pleťové mléko
s kyselinou hyaluronovou
HYALURON LIFE
255 ml, kód 79830

Čisticí odličovací
pleťové tonikum
s kyselinou hyaluronovou
HYALURON LIFE
255 ml, kód 79831

...pro krásu a zdraví

Micelární dvoufázová
pleťová voda
s kyselinou hyaluronovou
HYALURON LIFE
255 ml, kód 79832
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EXCLUSIVE Q10

EXCLUSIVE Q10

Pleťová a tělová kosmetika...

Pleťová a tělová kosmetika...

• Řada je určena pro suchou a zralou pleť.
• Produkty řady BIO EXCLUSIVE se zvýšeným obsahem koenzymu Q10 a přídavkem
kyseliny hyaluronové navrací unavené pleti tonus a lesk.
• Koenzym Q10 podporuje buněčné dýchání a tím optimalizuje v pleti biochemické procesy.
Postupně dochází k projasnění pleti, mizí jemné, časem i hlubší vrásky.
• Glycerin zajišťuje pleti dostatečnou hydrataci, allantoin, panthenol, mandlový
olej a bambucké máslo pleť regenerují a výživují. Produkty obsahují i moderní
výživné a ochranné substance – karnosin a inositol.
• Vysoký obsah účinného antioxidantu – vitamínu E chrání pleť
před negativním působením volných radikálů.
• Výrobky BIO neobsahují žádné volné přímé ropné uhlovodíky, silikony,
parabeny, tenzidy SLS a SLES. (viz bio deklarace)
• Vyrobeno v BIO KVALITĚ.

EXCLUSIVE matující
pleťový krém, Q10
51 ml, kód 7980
Čisticí a odličovací
pleťové mléko
EXCLUSIVE Q10
255 ml, kód 8083

EXCLUSIVE Denní
pleťový krém s kyselinou
hyaluronovou, Q10
51 ml, kód 7978

EXCLUSIVE
Vyrovnávací krém
proti vráskám, Q10
51 ml, kód 79765
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EXCLUSIVE Noční
pleťový krém s kyselinou
hyaluronovou, Q10
51 ml, kód 7977

EXCLUSIVE
Protivráskové pleťové
sérum s kyselinou
hyaluronovou, Q10
40 ml, kód 7979

Micelární
pleťová voda
EXCLUSIVE Q10
255 ml, kód 7981

Micelární čistící
pleťové mléko
EXCLUSIVE Q10
255 ml, kód 79810

EXCLUSIVE Oční
krém s kyselinou
hyaluronovou, Q10
51 ml, kód 79766

EXCLUSIVE pleťový krém
jemně tónovací, Q10
51 ml, kód 79763

...pro krásu a zdraví

Čisticí a odličovací
pleťové tonikum
EXCLUSIVE Q10
255 ml, kód 8084

EXCLUSIVE
podkladová báze
pod make up, Q10
40 ml, kód 79762

Balzám na ruce
EXCLUSIVE Q10
205 ml, kód 7948

Tělové mléko
EXCLUSIVE Q10
500 ml, kód 7873

Vlasový luxusní šampon
EXCLUSIVE Q10
260 ml, kód 8085

...pro krásu a zdraví

Bezoplachový luxusní
kondicionér
EXCLUSIVE Q10
260 ml, kód 8086
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LEVANDULE

LEVANDULE

Pleťová a tělová kosmetika...

Pleťová a tělová kosmetika...

Řada je určena pro normální, suchou a citlivou pleť.
Produkty obsahují levandulový olej s relaxačními účinky.
Bambucké máslo (karité) pokožku chrání a vyživuje.
Allantoin a panthenol podporují obnovu buněk pokožky, glycerin hydratuje.
S výraznou letní vůní Levandule.
Krémy jsou vyrobeny na moderní bázi lipofilní akrylátové matrice. Tím je oproti jiným
dosaženo minimalizace dráždivých emulgátorů. Jsou výjimečně jemné, nedráždivé,
lehce roztíratelné, snadno vstřebatelné, s lehkou bezalergenní parfemací.
• Výrobky neobsahují žádné volné přímé ropné uhlovodíky, silikony,
parabeny, tenzidy SLS a SLES.
• Vyrobeno
v BIO KVALITĚ.
•
•
•
•
•
•

Balzám na ruce
LEVANDULE
205 ml, kód 7855
Levandulová voda
115 ml, kód 78594

Kosmetická toaletní
vazelína LEVANDULE
155 ml, kód 80803

Zjemňující pleťový krém
LEVANDULE
51 ml, kód 7858
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Zjemňující čisticí
odličovací pleťové
mléko LEVANDULE
255 ml, kód 7854

...pro krásu a zdraví

Tělové mléko
LEVANDULE
500 ml, kód 7860

Regenerační vlasový
šampon LEVANDULE
260 ml, kód 78595

Tělový a pleťový krém
LEVANDULE
260 ml, kód 7856

Zjemňující čisticí
odličovací pleťové
tonikum LEVANDULE
255 ml, kód 7853

Regenerační
kondicionér
LEVANDULE
260 ml, kód 78596

Relaxační
sprchový gel
LEVANDULE
260 ml, kód 7857

...pro krásu a zdraví

Vlasová regenerace
LEVANDULE
260 ml, kód 7859
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MANDLE

MĚSÍČEK LÉKAŘSKÝ

Pleťová a tělová kosmetika...

Pleťová
Pleťováaatělová
tělovákosmetika...
kosmetika...

• Řada je určena pro normální, suchou, zralou a citlivou pleť.
• Produkty řady MANDLE obsahují olej ze sladkých mandlí, jenž dodává pleti potřebnou výživu, navrací
pleti tonus, zvyšuje její elasticitu, lesk a redukuje projevy stárnutí. Nezanechává pocit mastnoty.
Pleť je vláčná, hydratovaná a vyživená.
• Glycerin pleť hydratuje, allantoin a panthenol podporují obnovu buněk pleti, vitamín A a E,
bambucké máslo a panthenol působí proti vráskám a podporují proces regenerace pleti.
Extrakt ze zeleného čaje má silné antioxidační účinky.
• Protivráskový lipoamin a koenzym Q10 zajišťují pleti ochranu před vnějšími vlivy.
• Vyrobeno na bázi lipofilní akrylátové matrice. Tím je oproti jiným dosaženo minimalizace dráždivých neionogenních
emulgátorů. S lehkou „mandlovou“ bezalergenní parfemací. Jako stabilizátor využívá rostlinný polysacharid.
• Výrobky BIO neobsahují žádné volné přímé ropné uhlovodíky, silikony, parabeny,
tenzidy SLS a SLES. (viz bio deklarace)
• Vyrobeno v BIO KVALITĚ.

Výživný mandlový krém
na velmi suchou a citlivou
pleť MANDLE
51 ml, kód 798441

Výživný noční mandlový
krém na velmi suchou
a citlivou pleť MANDLE
51 ml, kód 798442

• Řada je určena pro normální, suchou a citlivou pleť.
• Produkty obsahují olej z měsíčku lékařského, který kvalitně zvlhčuje, pěstí, chrání,
regeneruje a hojí citlivou pleť. Při pravidelném používání dokáže zmenšit drobné ranky,
jizvičky a obnovuje ztvrdlou a popraskanou pokožku.
• Vitamín E, panthenol, bambucké máslo a glycerin chrání pleť před vysoušením a zajišťují její
přirozenou hydrataci. Tea Tree olej má antimikrobiální účinky. Extrakt ze zeleného čaje má silné
antioxidační účinky.
• Luxusní přísada koenzymu Q10 zajišťuje a optimalizuje přenos kyslíku do mitochondrií, a tím harmonizuje buněčnou
látkovou výměnu. Dochází k vymizení drobných vrásek a vznik nových je oddálen. Pleť postupně získává mladý vzhled.
• Obsažený allantoin pleť zklidňuje, hydrokreatin zvlhčuje a panthenol regeneruje.
• Krémy jsou vyrobeny na moderní bázi lipofilní akrylátové matrice. Tím je oproti jiným dosaženo
minimalizace dráždivých emulgátorů. Jsou výjimečně jemné, nedráždivé, lehce roztíratelné,
snadno vstřebatelné, s lehkou bezalergenní parfemací.
• Výrobky BIO neobsahují žádné volné přímé ropné uhlovodíky, silikony, parabeny,
tenzidy SLS a SLES. (viz bio deklarace)
• Výrobeno v BIO KVALITĚ.

Hydratační pleťový
krém MĚSÍČEK
LÉKAŘSKÝ
51 ml, kód 79843

Výživný mandlový krém
na velmi suchou
a citlivou pleť NATURAL
51 ml, kód 798443
Balzám na rty
MĚSÍČEK
LÉKAŘSKÝ
25 ml, kód 8031

Tělový a pleťový krém
MANDLE
260 ml, kód 79503
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Zklidňující čisticí
odličovací pleťové
mléko MANDLE
255 ml, kód 7991

Zklidňující čisticí
odličovací pleťové
tonikum MANDLE
255 ml, kód 7990

Balzám na ruce
MANDLE
205 ml, kód 79462

...pro krásu a zdraví

Tělové mléko
MANDLE
500 ml, kód 7869

Hydratační čisticí
odličovací pleťové
mléko MĚSÍČEK
LÉKAŘSKÝ
255 ml, kód 79884

Kosmetická toaletní
vazelína MĚSÍČEK
LÉKAŘSKÝ
155 ml, kód 8076

Hydratační čisticí
odličovací pleťové
tonikum
MĚSÍČEK LÉKAŘSKÝ
255 ml, kód 79883

Tělový a pleťový krém
MĚSÍČEK LÉKAŘSKÝ
260 ml, kód 7950

Dvoufázový oční
a pleťový hydratační
odličovač MĚSÍČEK
LÉKAŘSKÝ
255 ml, kód 79885

Balzám na ruce
MĚSÍČEK
LÉKAŘSKÝ
205 ml, kód 7947

...prokrásu
krásuaazdraví
zdraví
...pro

Tělové mléko
MĚSÍČEK LÉKAŘSKÝ
500 ml, kód 7868
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GRANÁTOVÉ JABLKO

GRANÁTOVÉ JABLKO

Pleťová a tělová kosmetika...

Pleťová a tělová kosmetika...

• Řada je určena pro normální, smíšenou a zralou pleť.
• Granátové jablko bylo považováno za elixír krásy a zdraví již ve starých kulturách.
• Šťáva z granátových jablek obsahuje spoustu přírodních antioxidantů, vitamínů,
biominerálů a adstringentní tanin, jenž se podílejí na ochraně, regeneraci pleti
a na podpoře kožních biochemických procesů. Zlepšují tak elasticitu pleti
a zmírňují tvorbu vrásek.
• Kombinace zvláčňujících antioxidantů, vitamínu E, bio-minerálů
a panthenolu pleť hydratují, zjemňují a regenerují.
• Řada obsahuje spoustu dalších aktivních a rostlinných látek
jako jsou např. mandlový olej, bambucké máslo s přírodními UV filtry
a regenerační a protivráskový oleoamin.
• Výrobky neobsahují žádné volné přímé
ropné uhlovodíky, silikony, parabeny, tenzidy
SLS a SLES. (viz bio deklarace)
• Vyrobeno v BIO KVALITĚ.

Balzám na ruce
GRANÁTOVÉ
JABLKO
205 ml, kód 7954

Výživný multiaktivní krém
GRANÁTOVÉ JABLKO
51 ml, kód 7956

Balzám na rty
GRANÁTOVÉ
JABLKO
25 ml, kód 79538

Tělový a pleťový krém
GRANÁTOVÉ JABLKO
260 ml, kód 7955

34

Pomáda na rty
GRANÁTOVÉ
JABLKO
6,5 ml, kód 80914

Vlasový a tělový
šampon
GRANÁTOVÉ
JABLKO
260 ml, kód 7959

Mycí gel pro intimní
hygienu GRANÁTOVÉ
JABLKO
260 ml, kód 79535

Pomáda
na rty
GRANÁTOVÉ
JABLKO
17 ml, kód 8014

Rostlinná toaletní vazelína
GRANÁTOVÉ JABLKO
155 ml, kód 79539

...pro krásu a zdraví

Tělové mléko
GRANÁTOVÉ JABLKO
500 ml, kód 7960

Ochranné čisticí
odličovací mléko
GRANÁTOVÉ JABLKO
255 ml, kód 7957

Ochranné čisticí
odličovací tonikum
GRANÁTOVÉ JABLKO
255 ml, kód 7958

...pro krásu a zdraví

Micelární pleťová
voda GRANÁTOVÉ
JABLKO
255 ml, kód 79601
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ALOE VERA

MINERÁLY

Pleťová a tělová kosmetika...

Pleťová a tělová kosmetika...

• Řada je určena pro normální a smíšenou pleť.
• Extrakt z rostliny Aloe Vera přirozeným
způsobem podporuje přirozenou tvorbu
kožního mazu a zároveň dodává pleti vitalitu
a pružnost.
• Pokožka je po celý den účinně chráněna
před ztrátou tonusu v důsledku dehydratace.
• Extrakt zeleného čaje, glycerin, panthenol,
vitamín E, allantoin a bambucké máslo
regenerují pleť po negativním působení vnějších
vlivů a činí ji zdravou, hebkou a vláčnou.
• Pleťové krémy jsou vyrobeny s minimem
Kosmetická toaletní vazelína
ALOE VERA
emulgátorů a vysokým obsahem unikátního
155 ml, kód 8077
antioxidantu – resveratrolu, který účinně
chrání pleť před stárnutím a vznikem vrásek
vlivem volných kyslíkových radikálů.
• Vyrobeno na bázi lipofilní akrylátové matrice.
Tím je oproti jiným dosaženo minimalizace
dráždivých emulgátorů. Krémy jsou výjimečně
jemné, nedráždivé, lehce roztíratelné, snadno
vstřebatelné, s lehkou „zelenou“ bezalergenní
parfemací.
• Výrobky BIO neobsahují žádné volné přímé
ropné uhlovodíky, silikony, parabeny, tenzidy
SLS a SLES. (viz bio deklarace)
Tělový a pleťový krém
• Vyrobeno v BIO KVALITĚ.
ALOE VERA
260 ml, kód 79502

Čisticí
odličovací pleťové
mléko ALOE VERA
255 ml, kód 7986
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Čisticí
odličovací
pleťové
tonikum
ALOE VERA
255 ml, kód 7985

Dvoufázový oční
a pleťový
hydratační
odličovač
ALOE VERA
255 ml, kód 79849

Balzám na ruce
ALOE VERA
205 ml, kód 7953

...pro krásu a zdraví

Mrtvého moře

Hydratační pleťový krém
ALOE VERA
51 ml, kód 798425

• Řada je určena pro normální a smíšenou pleť.
• Produkty obsahují minerály z Mrtvého moře a extrakt mořské řasy, které jsou doplněny
o významné biominerály mědi a manganu. Spolu tvoří cenný zdroj bioaktivních prvků potřebných
pro vyváženou biochemii buněk pokožky pro činnost významných enzymů.
• Extrakt z mořské řasy s vlastním biostimulačním růstovým faktorem činí pleť hebkou a plnou energie.
• Optimální výživu pokožky zajišťuje komplex vitamínů, bio-minerálů, glycerinu, panthenolu.
• Bambucké máslo s přírodními UV filtry, makadamiový, růžový a mandlový olej a regenerační
a protivráskový oleoamin pleť zjemňují a hydratují.
• Produkty podporují a optimalizují buněčné regenerační procesy, harmonizují buněčnou látkovou
výměnu, chrání a vyživují.
• Krémy jsou vyrobeny na moderní bázi lipofilní akrylátové matrice. Tím je oproti jiným
dosaženo minimalizace dráždivých emulgátorů. Jsou výjimečně jemné, nedráždivé,
lehce roztíratelné, snadno vstřebatelné, s lehkou bezalergenní parfemací.
• Výrobky neobsahují žádné volné přímé ropné uhlovodíky, silikony, parabeny,
tenzidy SLS a SLES. (viz bio deklarace)
• Vyrobeno
v BIO KVALITĚ.

Regenerační pleťový krém
ALOE VERA
51 ml, kód 79842

Tělové mléko
ALOE VERA
500 ml, kód 78715

Vlasový a tělový
šampon
ALOE VERA
260 ml, kód 79848

Rostlinná toaletní
vazelína MINERÁLY
MRTVÉHO MOŘE
155 ml, kód 79619

Vyživující čisticí
odličovací pleťové
mléko MINERÁLY
MRTVÉHO MOŘE
255 ml, kód 7965

Vyživující čisticí
odličovací pleťové
tonikum MINERÁLY
MRTVÉHO MOŘE
255 ml, kód 7966

Tělový a pleťový krém
MINERÁLY
MRTVÉHO MOŘE
260 ml, kód 7963

Balzám na ruce
MINERÁLY
MRTVÉHO MOŘE
205 ml, kód 7962

Tělové mléko
MINERÁLY
MRTVÉHO MOŘE
500 ml, kód 79662

...pro krásu a zdraví

Bioaktivní výživný pleťový
krém MINERÁLY
MRTVÉHO MOŘE
51 ml, kód 7964

Vlasový a tělový
šampon MINERÁLY
MRTVÉHO MOŘE
260 ml, kód 79661
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KOKOS

OPALOVACÍ
PÉČE

Pleťová a tělová kosmetika...

Pleťová a tělová kosmetika...
•
•
•
•

• Řada je určena pro normální, smíšenou a suchou pleť.
• Hlavní složkou je kokosový olej, který se rychle vstřebává do pokožky, poskytuje
dlouhodobou a intenzivní hydrataci, důležitou ochranu, živiny, má revitalizační
a hloubkově zvláčňující vlastnosti, vyživuje pokožku, zanechává pleť na dotek
sametově jemnou.
• Dále obsahuje regenerační, zvláčňující a hydratační složky, jako jsou allantoin,
panthenol, glycerin a vitamín E , bambucké máslo (karité) aj…
• Pro Vaši krásu a zdraví silou přírody, každý den po celý rok. Vyrobeno
v BIO formulaci, neobsahuje ropné produkty, silikony, SLS, SLES, parabeny aj.
(viz bio deklarace).
• Vyrobeno v BIO KVALITĚ.

•

•

•
•

•

100% Kokosový olej
220 ml, kód 80801

Vyživující vlasový
šampon
KOKOS
260 ml, kód 8081
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Tělový a pleťový krém
KOKOS
260 ml, kód 79505

Vyživující vlasový
kondicionér
KOKOS
260 ml, kód 8082

Krémová vlasová
maska KOKOS
260 ml, kód 80808

Relaxační
sprchový gel
KOKOS
260 ml, kód 80809

...pro krásu a zdraví

Nová BIO řada opalovacích mlék se zesilovačem opálení.
Opalovací mléka zcela bez ORGANICKÝCH FILTRŮ, žádný methoxycinnamát, oxybenzon aj.
Na minerální bázi titanové běloby, která chrání proti UVA i UVB (UVA činí cca 80 % UVB)!
Vlivem Level Control Systemu (LCS) se na pokožce vytvoří stejnoměrný ochranný film ze syntetických
a silikonových olejů, spolu s optimální
kombinací UVA a UVB filtrů.
Zabezpečuje tvorbu stejnoměrného
filmu na kůži, brání proti vzniku
mikrospálenin.
Pokožka je dostatečně chráněna
tenkou olejovou vrstvou a není
přemaštěna.
Vyrobeno s využitím nejmodernějšího
polymerního stabilizačního systému.
Obsahuje panthenol, karoten, olej
Cannabis, vitamín E, který chrání před
reaktivními radikály. Dále makadamia
a olej ze semínek šípkové růže.
Vyrobeno v BIO KVALITĚ.

Ochranné opalovací
mléko SPF 16
200 ml, kód 80951

Tělové mléko
KOKOS
500 ml, kód 7872

Ochranné opalovací
mléko SPF 22
200 ml, kód 80952

Ochranný opalovací Hydratační balzám Sprej po opalování
olej SPF 18
Body Rain
po opalování
115 ml, kód 8095
260 ml, kód 80955
200 ml, kód 80954

Ochranné opalovací
mléko SPF 28
200 ml, kód 80953

PANTHENOL + ZELENÝ
ČAJ after sun
260 ml, kód 80957

...pro krásu a zdraví
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ČOKOLÁDA

DĚTSKÁ ŘADA

Pleťová a tělová kosmetika...

Kosmetika pro nejmenší...
• Přípravky určené pro jemnou dětskou pokožku.
• Neobsahují parabeny, silikony, barviva
ani jakékoliv dráždivé přísady.
• Extra jemné tělové mléko pokožku chrání,
zklidňuje a hydratuje. Dětský šampon
jemně umyje.
• Vyrobeno v BIO KVALITĚ.

• Řada je určena pro normální a smíšenou pleť.
• Bioflavonoidní antioxidanty (epikatechin) z kakaa, které jsou až třikrát
silnější než např. v zeleném čaji, účinně odstraňují volné superoxidové radikály, a tím chrání pleť před stárnutím a tvorbou vrásek.
• Přítomné vitamíny A, B, D, E, biominerály mědi, vápníku a hořčíku
spolu s fosfolipidy se podílejí na výživě a regeneraci pleti.
Kakaové a bambucké máslo
pleť promastí a zvláční.
• Panthenol, glycerin, allantoin
a kolagen pleť zpevňují a hydratují.
• Výrobky neobsahují žádné volné
přímé ropné uhlovodíky, silikony,
parabeny, tenzidy SLS a SLES.
(viz bio deklarace)
• Vyrobeno v BIO KVALITĚ.
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Tělový a pleťový krém
ČOKOLÁDA
260 ml, kód 79504

Balzám na ruce
ČOKOLÁDA
205 ml, kód 7952

Tělové mléko
ČOKOLÁDA
500 ml, kód 7871

Dětský pěnový
vlasový a tělový
šampon
150 ml, kód 78825

Dětský jemný
šampon
200 ml, kód 7881

Dětské extra
jemné krémové
tělové mléko
200 ml, kód 7882

ANTAKNE

PÁNSKÁ ŘADA

Kosmetické přípravky na problematickou pleť...

Pleťová a tělová kosmetika...

• Osvědčená kombinace niacinamidu s glycerinem, alkoholem
spolu s antimikrobiálním působením Tea tree, zajistí
výtečný očistný a „zdravotní” efekt Vaší pleti.
• Allantoin a panthenol pleť zklidní, oleoamin hydratuje,
potlačuje rozvoj mikroorganismů, doplní
chybějící tuk a pleť vyživuje.
• Výrobky neobsahují žádné
volné přímé ropné
uhlovodíky, silikony,
parabeny, tenzidy
SLS a SLES.
(viz bio deklarace)
• Vyrobeno
v BIO KVALITĚ.

Pleťový peeling
ANTAKNE
200 g, kód 8020

40
40

Dětská extra jemná
vazelína proti opruzeninám
155 ml, kód 7880

Intenzivní pleťové
sérum ANTAKNE
80 ml, kód 8023

...pro krásu a zdraví

• Řada pro muže spojuje všechny požadavky na moderní
a elegantní prostředky péče o pleť pro každý den.
• Obsahuje oblíbený olej i extrakt Cannabis
a vzácný arganový olej
• Před stárnutím pokožky a před tvorbou
vrásek chrání karnosin, inositol
a tokoferol a koenzym Q10
• Výrobky neobsahují žádné
volné přímé ropné uhlovodíky,
silikony, parabeny, tenzidy SLS
a SLES. (viz bio deklarace)
• S bezalergenní vůní
Black Diamond
• Vyrobeno v BIO KVALITĚ.

Salicylový líh
ANTAKNE
255 ml, kód 8022

Čisticí
tonikum
ANTAKNE
255 ml, kód 8021

Pánský pleťový krém
proti vráskám Q10
40 ml, kód 8057

Pánský krémový
balzám po holení
200 ml, kód 8058

Pánský vlasový
a tělový sprchový gel
200 ml, kód 80581
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KERATIN

KERATIN

+ Chinin

+ Kofein

Vlasová kosmetika...

Vlasová kosmetika...
• Řada je určena pro stimulaci růstu nových vlasů a výrazné omezení vypadávání vlasů.
• Unikátní spojení regeneračního keratinu s chininem, pro Vaše krásné vlasy.
• Chinin vlasy oživuje, posiluje a obnovuje. Je neocenitelný při nápravě třepících
se konečků a lámavých, zplihlých vlasů a je prokázáno, že omezuje vypadávání
vlasů. Tradiční přísada vlasové kosmetiky již od roku 1860 (Eau de quinine).
Chinin dále potlačuje růst některých mikrobů, zvláště kvasinek, zároveň stimuluje
kožní mikrocirkulaci a tím podporuje krevní zásobování vlasových kořínků.
• Keratinový hydrolyzát z ovčí vlny obsahuje aminokyseliny shodné
aminokyselinami lidských vlasů. Používáním těchto přípravků dojde k doplnění
vlasové struktury. Vlasy se zpevní, vrátí se jim pružnost, objem a netřepí se.
• Dále obsahují regenerační panthenol, kondicionační rostlinný lecithin,
lesk a hladkost vlasů jsou podpořeny
přídavkem vzácného arganového oleje.
• Produkty bez parabenů, silikonů,
SLS a SLES. (viz. bio deklarace)
• Výrobky v BIO KVALITĚ.

Krémová vlasová maska
KERATIN + CHININ
260 ml, kód 7922

Regenerační šampon
KERATIN + CHININ
260 ml, kód 7924
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Regenerační kondicionér
KERATIN + CHININ
260 ml, kód 7925

...pro krásu a zdraví

• Řada je určená pro hloubkovou regeneraci a výživu všech typů
vlasů a zejména pro stimulaci růstu vlasů.
• Obsažený kofein je dle studií prokazatelným stimulantem
růstu vlasových folikul.
• Keratinový hydrolyzát z ovčí vlny obsahuje aminokyseliny
shodné aminokyselinami lidských vlasů. Používáním těchto
přípravků dojde k doplnění vlasové struktury. Vlasy se zpevní,
vrátí se jim pružnost, objem a netřepí se.
• Lesk a hladkost vlasů je podpořena přídavkem vzácného makadamiového oleje.
• Regenerace a výživa vlasů je zajištěna vysokým obsahem
Panthenolu, Cisteinu a přírodního Lecithinu.
• Používáním řady Keratin + Kofein docílíte vysoké
regenerace a výživy vlasů a dojde k potlačení nežádoucího
efektu vypadávání vlasů.
• Výrobky neobsahují žádné volné přímé ropné uhlovodíky,
silikony, parabeny, tenzidy SLS a SLES. (viz bio deklarace)
• Vyrobeno v BIO KVALITĚ.

Vlasové stimulační
masážní sérum
KERATIN + CHININ
215 ml, kód 7923

Bezoplachový
kondicionér
KERATIN + CHININ
260 ml, kód 7926

Regenerační šampon
KERATIN+KOFEIN
260 ml, kód 80585

Krémová vlasová
maska
KERATIN+KOFEIN
260 ml, kód 80584

Regenerační
kondicionér
KERATIN+KOFEIN
260 ml, kód 80586

Bezoplachový
kondicionér
KERATIN+KOFEIN
260 ml, kód 8059

...pro krásu a zdraví

Regenerační šampon
KERATIN+KOFEIN
pro muže
260 ml, kód 8062

Vlasové stimulační
masážní sérum
KERATIN+KOFEIN
215 ml, kód 8060
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KERATIN

KERATIN

+Arganový olej

+Vitamínový olej
z obilných klíčků

Vlasová kosmetika...

Vlasová kosmetika...

• Řada je určena pro vlasy bez lesku, pružnosti a výživy.
• Arganový olej dodává pružnost, hydrataci a výživu suchým, křehkým, barveným a často tepelně
upravovaným vlasům.
• Keratinový hydrolyzát z ovčí vlny a proteiny získané hydrolýzou přírodního hedvábí obsahují
aminokyseliny shodné s aminokyselinami lidských vlasů. Používáním produktů řady KERATIN
dochází k doplnění vlasové struktury narušené slunečním zářením, barvením, trvalou ondulací,
fénováním, odbarvováním a stárnutím. Vlasy se zpevní, vrátí se jejich pružnost a lesk, netřepí se.
• Regenerace vlasů je podpořena vitamíny B1, B2, B6, panthenolem a lecitinem.
• Výrobky neobsahují žádné volné přímé ropné uhlovodíky, silikony, parabeny,
tenzidy SLS a SLES. (viz bio deklarace)
• Výrobky v BIO KVALITĚ.

Krémová vlasová
maska KERATIN
+ ARGANOVÝ OLEJ
260 ml, kód 78996

Regenerační šampon
KERATIN
+ ARGANOVÝ OLEJ
260 ml, kód 7895
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Olej na tmavé vlasy
S ARGANOVÝM
OLEJEM
80 ml, kód 8056

Regenerační
kondicionér
KERATIN
+ ARGANOVÝ OLEJ
260 ml, kód 7898

Olej na světlé vlasy
S ARGANOVÝM
OLEJEM
80 ml, kód 8055

Bezoplachový
kondicionér KERATIN
+ ARGANOVÝ OLEJ
260 ml, kód 7897

...pro krásu a zdraví

Vlasová regenerace
KERATIN
+ ARGANOVÝ OLEJ
260 ml, kód 7896

• Řada je určena pro suché a poškozené vlasy.
• Klíčkový olej zlepšuje pružnost a pevnost vlasů, zvětšuje objem a zvyšuje jejich lesk.
• Keratinový hydrolyzát z ovčí vlny a proteiny získané hydrolýzou přírodního hedvábí obsahují
aminokyseliny shodné s aminokyselinami lidských vlasů. Používáním produktů řady KERATIN
dochází k doplnění vlasové struktury narušené slunečním zářením, barvením, trvalou ondulací,
fénováním, odbarvováním a stárnutím. Vlasy se zpevní, vrátí se jejich pružnost a lesk, netřepí se.
• Regenerace vlasů je podpořena vitamíny B1, B2, B6, panthenolem a lecitinem.
• Výrobky neobsahují žádné volné přímé ropné uhlovodíky, silikony, parabeny,
tenzidy SLS a SLES. (viz bio deklarace)
• Výrobky v BIO KVALITĚ.

Krémová vlasová maska
KERATIN + VITAMÍNOVÝ
OLEJ Z OBILNÝCH
KLÍČKŮ
260 ml, kód 7889

Regenerační šampon
KERATIN + VITAMÍNOVÝ
OLEJ Z OBILNÝCH
KLÍČKŮ
260 ml, kód 7890

Vlasová voda
KERATIN + VITAMÍNOVÝ
OLEJ Z OBILNÝCH
KLÍČKŮ
215 ml, kód 79435

Regenerační kondicionér
KERATIN + VITAMÍNOVÝ
OLEJ Z OBILNÝCH
KLÍČKŮ
260 ml, kód 7891

Bezoplachový
kondicionér KERATIN
+ VITAMÍNOVÝ
OLEJ Z OBILNÝCH
KLÍČKŮ
260 ml, kód 7893

...pro krásu a zdraví

Vlasová regenerace
KERATIN
+ VITAMÍNOVÝ
OLEJ Z OBILNÝCH
KLÍČKŮ
260 ml, kód 7894
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KERATIN

COLOUR FIX

+ Panthenol
Vlasová kosmetika...

Vlasová kosmetika...
• Řada je určena pro barvené vlasy. Zcela unikátně a efektivně blokuje barvy
vlasů před vymýváním.
• Používáním výrobků z řady Colour FIX získáte krásné, zdravé a lesklé vlasy
s dlouhotrvající barvou.
• Unikátně a efektivně chrání barvu Vašich vlasů před jejím vymýváním.
Obsahuje synergickou kombinaci osvědčených aktivních složek,
které viditelně (i měřitelně) blokují barvu ve Vašich vlasech a tak prodlouží dobu
k dalšímu barvení.
• Keratinový hydrolyzát opravuje poškození vlasů, arganový olej dodává hladkost
a lesk, kofein je oblíbenou složkou podporující růst vlasů a omezující jejich
vypadávání. Přidaná kyselina mléčná upraví pH bílkovin pokožky do optimální
fyziologické úrovně. Má značnou pěnivost a velkou čisticí a mycí sílu,
aniž by extrémně odmašťoval vlasy či pokožku.
• Produkty bez parabenů, silikonů, SLS a SLES.
(viz. bio deklarace)
• Výrobky v BIO KVALITĚ.

Regenerační šampon
COLOUR FIX
260 ml, kód 8041
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Vlasový oplachový
krémový kondicionér
COLOUR FIX
260 ml, kód 8042

...pro krásu a zdraví

• Řada je určena pro intenzivní regeneraci všech typů vlasů.
• Vlasové přípravky řady KERATIN + PANTHENOL obsahují
vysoce regenerační panthenol a keratin.
• Keratinový hydrolyzát z ovčí vlny a proteiny získané
hydrolýzou přírodního hedvábí obsahují aminokyseliny
shodné s aminokyselinami lidských vlasů.
• Síla účinku je dosažena přídavkem samotné
aminokyseliny cystein, která má na regeneraci vlasů
rozhodující podíl. Oproti běžným výrobkům je zde obsah
cysteinu až 10× vyšší!
• Kyselina azelaová je moderní kosmetickou přísadou
podporující růst vlasů.
• Kyselina mléčná upraví pH pokožky do optimální
fyziologické úrovně, zahladí vlasové šupinky.
• Používáním produktů řady KERATIN dochází
k doplnění vlasové struktury narušené slunečním
zářením, barvením, trvalou ondulací, fénováním,
odbarvováním a stárnutím. Vlasy se zpevní,
vrátí se jejich pružnost a lesk, netřepí se.
• Výrobky BIO neobsahují žádné volné přímé ropné
uhlovodíky, silikony, parabeny,
tenzidy SLS a SLES. (viz bio deklarace)
• Výrobky v BIO KVALITĚ.
Vlasový šampon
KERATIN + PANTHENOL
260 ml, kód 80541

Vlasový bezoplachový
kondicionér
COLOUR FIX
260 ml, kód 8043

Bezoplachový
kondicionér
KERATIN
+ PANTHENOL
260 ml, kód 8049

Regenerační kondicionér
KERATIN + PANTHENOL
260 ml, kód 8051

Vlasový balzám
KERATIN + PANTHENOL
260 ml, kód 8053

...pro krásu a zdraví

Vlasová infuze
KERATIN + PANTHENOL
260 ml, kód 8054

Tekuté vlasy
KERATIN + PANTHENOL
260 ml, kód 8050
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SOS VLASOVÁ
PÉČE

PÉČE O VLASY

Vlasová kosmetika...

Vlasový šampon
BŘÍZA
260 ml, kód 8025
SOS proti padání vlasů
- PRO ŽENY
200 ml, kód 80546

SOS kondicionér s přísadami
proti padání vlasů
260 ml, kód 80548

SOS šampon s přísadami
proti padání vlasů
260 ml, kód 80549
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Profesionální modelační
guma na vlasy extra tužící
PANTHENOL + KERATIN
150 ml, kód 7976

...pro krásu a zdraví

Regenerační
kondicioner KOPŘIVA
260 ml, kód 80245

Pleťová
...pro
krásu
a tělová
a zdraví
kosmetika...

Vlasový šampon
tradiční PIVNÍ
260 ml, kód 8027

Profesionální
vosk na vlasy
se silikonem
150 ml,
kód 8024

Tužidlo na vlasy
KERATIN
+ PANTHENOL
200 ml, kód 8047

Vlasový šampon
KOPŘIVA
260 ml, kód 8026

SOS proti padání vlasů
- PRO MUŽE
200 ml, kód 80547

VLASOVÝ
STYLING

Lak na vlasy
KERATIN
+ PANTHENOL
200 ml, kód 8048

Regenerační
kondicioner BŘÍZA
260 ml, kód 80249

Profesionální guma na vlasy
mega tužící PANTHENOL
+ KERATIN
150 ml, kód 79761

Vlasová voda
BŘÍZA
215 ml, kód 7940

Regenerační
kondicioner PIVNÍ
260 ml, kód 8028

Vlasová voda
Vlasová voda
Vlasová voda
KOPŘIVA
LOPUCH
PROTI LUPŮM
215 ml, kód 7941 215 ml, kód 79431 215 ml, kód 7943

Výživný sprchový
gel PIVNÍ
260 ml, kód 8029

Vlasová voda
REGENERAČNÍ
215 ml, kód 7942

...pro krásu a zdraví

Vlasová voda
CANNABIS
215 ml, kód 79436
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REBEL
REBELKA

CESTOVNÍ
BALENÍ

Vlasová kosmetika...

Vlasový šampon
pro opravdové slečny
REBELKA
260 ml, kód 7874

Kondicioner
pro opravdové slečny
REBELKA
260 ml, kód 7875

Vlasový a tělový šampon
pro chlapce REBEL
260 ml, kód 7876
Cestovní sada plnitelných lahviček
Set 6 ks lahviček, kód 8018

LIMITOVANÁ
EDICE
Vlasová a tělová kosmetika …
BIO Rostlinná toaletní
vazelína CANNABIS
25 ml, kód 80186

Relaxační
vlasový šampon
LEMONGRASS
a LIMETKA
260 ml, kód 8140
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Relaxační sprchový gel
LEMONGRASS
a LIMETKA
260 ml, kód 8141

Relaxační šampon
MALINA a MÁTA
260 ml, kód 8142

...pro krásu a zdraví

Relaxační
sprchový gel
MALINA a MÁTA
260 ml, kód 8143

Regenerační
vlasový šampon
CANNABIS
80 ml, kód 80181

Regenerační
kondicionér
CANNABIS
80 ml, kód 80182

Tělové mléko
CANNABIS
80 ml, kód 80183

Balzám na ruce
CANNABIS
80 ml, kód 80184

...pro krásu a zdraví

Regenerační pleťový
krém CANNABIS
25 ml, kód 80185
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PÉČE O RTY

PÉČE O RTY

Balzám na rty
ARGANOVÝ OLEJ
6 ml, kód 80695

Balzám na rty

NATURAL
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Balzám na rty
MED
6 ml, kód 8069

Balzám na rty

Balzám na rty
LESNÍ JAHODA
25 ml, kód 8063

LESNÍ PLODY

25 ml, kód 8033

Pomáda
na rty
NATURAL
6,5 ml,
kód 8088

Balzám na rty
JAHODA
6 ml, kód 80671

25 ml, kód 8030

Pomáda
na rty
BEZ ČERNÝ
6,5 ml,
kód 80913

Pomáda
na rty
JAHODA
6,5 ml,
kód 8089

Pomáda
na rty
LESNÍ JAHODA
6,5 ml,
kód 8087

...pro krásu a zdraví

Pomáda
na rty

LESNÍ PLODY
6,5 ml,
kód 8091

Balzám na rty
LESNÍ JAHODA
6 ml, kód 80691

Balzám na rty
JAHODA
25 ml, kód 8035

Pomáda
na rty
JAHODA
17 ml,
kód 8015

Balzám na rty
CANNABIS
6 ml, kód 8068

Balzám na rty
ČERNÝ BEZ
25 ml, kód 8064

Pomáda
na rty
LESNÍ JAHODA
17 ml,
kód 8012

Pomáda
na rty
LESNÍ PLODY
17 ml,
kód 8013

...pro krásu a zdraví

Balzám na rty
LESNÍ PLODY
6 ml, kód 80698

Balzám na rty
BAMBUCKÉ MÁSLO
25 ml, kód 8034

Pomáda
na rty
VIŠEŇ
17 ml,
kód 8017
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PÉČE O PLEŤ
A TĚLO

Odlakovač
na nehty
REGENERAČNÍ

200 ml, kód 80935

Antiperspirant
a deodorant
DEO KRYSTAL
120 g, kód 79302

Antiperspirant
+ deodorant
for women
80 ml, kód 7927

Odlakovač
na nehty
MĚSÍČEK

Odlakovač na nehty
CANNABIS

200 ml, kód 80931

200 ml, kód 80937

Profesionální
peeling OKURKA
200 g, kód 7939

Antiperspirant
+ deodorant
for women
80 ml, kód 7928

Antiperspirant
+ deodorant
for men
80 ml, kód 7929

PÉČE O PLEŤ
A TĚLO

Vlasový šampon
VŠIVÁČEK
82 ml, kód 7944

Vlasová infuze
VŠIVÁČEK
115 ml,
kód 79441

Bílá toaletní VAZELÍNA
260 ml, kód 7931

Deodorant
for women
80 ml, kód 7919

Deodorant
for women
80 ml, kód 7920

Masážní gel HŘEJIVÝ
EUKALYPTOVÝ OLEJ
200 ml, kód 8009

Bílá toaletní
VAZELÍNA

Kosmetický GLYCERIN
115 ml, kód 79301

25 ml, kód 79311

Deodorant
for men
80 ml, kód 7921

Tělové mléko
PANTHENOL
+ CANNABIS

500 ml, kód 8045
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...pro krásu a zdraví

Masážní gel CHLADIVÝ MENTOL
200 ml, kód 8008

Krém na ruce
s rostlinnými extrakty
100 ml, kód 79455

Depilační fólie
set 24 ks, kód 8019

Dvoufázový oční a pleťový Oční a pleťový odličovač
odličovač SVĚTLÍK
SVĚTLÍK LÉKAŘSKÝ
LÉKAŘSKÝ
255 ml, kód 8000
255 ml, kód 80001

...pro krásu a zdraví
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Dentamint

DENTAMINT

BYLINNÉ ČAJE

Ústní hygiena...

• Přírodní produkt, porcovaný v kvalitě sypaného čaje.
* XXL balení 40g - 20sáčků.
• Řada těchto výrobků je určena pro technické použití jako vynikající pomocník,
který nesmí chybět v žádné dílně či domácnosti.
• Glycerin se používá jako ochranný prostředek na pryž,
kůži, koženku, ochranu před zamrzáním skel, zámků, dveří.
• Olejnička slouží k promazání zámků, pantů, ložisek,
různých domácích strojků, šicích strojů, mixérů, nůžek, atd.
• Vazelína je určena k promazání pantů, zámků, ložisek,
strojků, závitů, řetězů, mlýnků, kuchyňských spotřebičů,
nářadí a zařízení.
• Snadné použití, ušetří námahu a vrátí Vám zpátky
volný čas!
• Moderní ekologické výrobky, netoxické, šetrné
k vašemu zdraví i k přírodě.

• Ústní vody DENTAMINT potlačují přítomnost a rozvoj mikroorganismů
a tím působí proti parodontitidě a zubnímu kazu.
• Neutralizují kyselé pH v ústech, zaručují vonící dech a dlouhotrvající pocit čistoty a svěžesti v ústech.
• Dentamint je unikátní sedmibylinná ústní voda s karnitinem a koenzymem Q10, jenž se podílejí
na optimalizaci buněčné látkové výměny a tím zlepšují stav dásní.
• Rozmarýnová silice, xylitol, L-karnitin a Septonex se podílejí na likvidaci ústních bakterií a kvasinek.
• Bikarbonát neutralizuje kyselé pH ústní dutiny po jídle a tím chrání zubní
sklovinu před kyselou demineralizací
a před vznikem zubního kazu.
• Hřebíčková silice tlumí bolest, skořicová silice
prokrvuje sliznici, máta peprná, eukalyptus a anýz
působí deodoračně a chladivě. Extrakt Cannabis
se v lidovém léčitelství s oblibou používá pro své
protizánětlivé, antibakteriální, protialergické
a regenerační vlastnosti. Stejně tak i extrakt
z Propolisu je v lidovém léčitelství používán,
protože údajně potlačuje bakterie, kvasinky,
plísně a některé viry. Působí hojivě,
protizánětlivě a lokálně anesteticky.

Bylinný čaj LYMFATIC
40 g, kód 7879

Bylinný čaj SOS VLASY
40 g, kód 7878

• Ústní vody vyrobeny
v BIO KVALITĚ.

Bylinný čaj KLOUBY
40 g, kód 7877

CUKRIT sladidlo
115 ml, kód 79304

...pro krásu a zdraví
Dentamint
ústní sprej
MENTOL
27 ml,
kód 7934

Dentamint
ústní sprej
MED

+ PROPOLIS

27 ml, kód 7932

Dentamint
ústní sprej
MENTOL
115 ml,
kód 7935

Dentamint
ústní sprej
MED+PROPOLIS
115 ml, kód 7933

PRO DOMÁCNOST
• Řada těchto výrobků je určena pro technické použití jako vynikající
pomocník, který nesmí chybět v žádné dílně či domácnosti.
• Glycerin se používá jako ochranný prostředek na pryž,
kůži, koženku, ochranu před zamrzáním skel,
zámků, dveří.
• Olejnička slouží k promazání zámků, pantů, ložisek, různých domácích strojků, šicích strojů, mixérů, nůžek, atd.
• Vazelína je určena k promazání pantů, zámků,
ložisek, strojků, závitů, řetězů, mlýnků,
kuchyňských spotřebičů, nářadí a zařízení.
• Snadné použití, ušetří námahu
a vrátí Vám zpátky volný čas!
• Moderní ekologické výrobky, netoxické,
šetrné k vašemu zdraví i k přírodě.

Dentamint
ústní voda
MENTOL
500 ml, kód 7936
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Dentamint
ústní voda
MED+PROPOLIS
500 ml, kód 79365

Dentamint
ústní voda
CANNABIS
500 ml, kód 7937

...pro krásu a zdraví

Dentamint
ústní voda
RAKYTNÍK
500 ml, kód 79371

Univerzální technická
vazelína
155 ml, kód 80802

Glycerin pro technické
použití
115 ml, kód 7930

Čistý minerální olej
olejnička
115 ml, kód 79305

...pro dílnu a domácnost

Vánoční vůně
30 ml, kód 8001

57

O značce Bione Cosmetics

Česká přírodní pleťová a tělová kosmetika...

Základy BIONE COSMETICS kosmetiky byly položeny již před 20 lety, kdy
jsme s výrobou této kosmetiky započali.
Během let se charakter i vlastnosti těchto výrobků vyvíjely
jak v souvislosti s legislativními požadavky, tak zvláště v návaznosti na nové poznatky z oborů kosmetologie, biochemie, dermatologie, botaniky farmacie aj. Kosmetika získávala postupně svou dnešní podobu, která je opět dynamická a dále se
v uvedeném duchu bude zvolna proměňovat.
Hlavní charakteristikou kosmetických produktů BIONE
COSMETICS je pragmatičnost ve složení a v užitných vlastnostech.
Lze si povšimnout, že složení všech výrobků, pokud to jde, je
elegantně jednoduché, maximálně se využívá funkčnosti
použitých surovin. Neobsahuje žádné nadbytečné a zatěžující
látky. Kladem velký důraz na funkčnost prostředků, na vysoký
obsah hlavních účinných látek s cílem poskytnout našim
zákazníkům maximum užitných vlastností za přijatelné ceny.
BIONE COSMETICS kosmetika je šetrná jak k uživatelům,
tak k přírodě. Již dávno jsme z kosmetiky odstranili všechny
všeobecné nežádoucí složky, které jsou nepříznivé, jak z hlediska
dermatologického, tak i ekologického. Tato snaha nás postupně
přivedla až k výrobkům vysoce ekologickým, označeným BIO,
které neobsahují žádné přímé ropné produkty, žádné silikony,
etoxyláty, žádné SLES, SLS, parabeny, alkylfenoly, komplexony polyfosfáty, ani zvířecí produkty. Parfemace jen pomocí
bezalergenních ingrediencí. Zákazníci mohou být maximálně
spokojeni. Do výrobků ochotně zavádíme ty nejnovější produkty
biotechnologie.
Využíváme
všech
možných vlastností
rostlinných extraktů a silic k dosažení požadovaného efektu.
Jako jedni z prvních na světě využíváme v emulzní kosmetice typy emulzí, které jsou bez emulgátorů, nesmírně jemné,
nedráždivé, elegantně stabilizované přírodními polysacharidy
a lipofolní polyakrylátovou matricí.
Vše děláme pro naše zákazníky, kteří tak získávají přípravky zcela
výjimečné kvality! Vaše

Tímto deklarujeme, že naše
kosmetika
neobsahuje:
obsahuje:
- volné ropné uhlovodíky (parafin, minerální
oleje atd.)
- silikony
- parabeny
- tenzidy SLS a SLES
- ftaláty
- lanolín
- obtížně biologicky odbouratelné tenzidy
- dráždivé parfémy a dráždivé parfémové
komponenty
- neionogenní emulgátory
- látky způsobující eutrofizaci vod
- látky způsobujících remobilizaci těžkých kovů
- zvířecí produkty s výjimkou hydrolyzátu
z ovčí vlny, včelího vosku, mateří kašičky,
medu a propolisu
- obtížně biologicky odbouratelné etoxylované
sloučeniny
- nevyužívá ionizující záření ke konzervaci
produktů
- dle platného závazného nařízení EU je zakázáno
provádění jakýchkoliv testů na zvířatech pro
účely kosmetiky, toto se vztahuje jak na finální
produkty tak i na všechny kosmetické suroviny

- suroviny a materiály převážně
z obnovitelných přírodních zdrojů
- snadno biologicky odbouratelné
suroviny bez nežádoucích vlivů
na přírodu a bez nebezpečných reziduí
poškozujících životní prostředí
- suroviny bezpečné pro zdraví uživatelů
- jednoduché a snadno vyrobitelné
suroviny bez významnějšího vlivu
na životní prostředí v průběhu jejich
výrobního procesu
- jednoduché a zároveň účinné receptury
omezující nadbytečnou spotřebu
chemických produktů (mnohdy bez
smysluplných účinků).

Za For BEAUTY s.r.o.:

Za DROGEREX:

RNDr. Petr Slezák

Jaroslav Šandera

Pro Vaši krásu a zdraví...

Ochrana, výživa, regenerace – přírodní silou.
- kosmetika přátelská k Vám i k přírodě.

VÝROBCE A DISTRIBUTOR
Za Mostem 8, 664 91 Ivančice, CZ
Mobil: +420 736 488 648,
Tel.: +420 546 434 356, Fax: +420 546 211 931
e-mail: drogerex@drogerex.cz, info@drogerex.cz,
servis@drogerex.cz

www.bionecosmetics.cz
e-shop:
www.bione-shop.cz
www.drogerex.cz
VÁŠ PRODEJCE:

