Sprchové oleje
Testovací sada

V dnešní uspěchané době není vždy čas na blahodárnou koupel. Proto dáváme
stále častěji přednost rychlejšímu osprchování. To platí pak dvojnásobně
zejména v teplém ročním období. Pro tento způsob očisty těla je tu sada
sprchovacích olejů, která nabízí šetrnější a jemnější péči o pokožku bez
poškození jejího ochranného filmu.
Sada obsahuje tyto přípravky:
BOROVICOVÝ SPRCHOVÝ OLEJ 20 ml
Olej s příjemnou osvěžující lesní vůní má povzbuzující účinky.
Pozitivně ovlivňuje dýchací cesty a napomáhá vykašlávání.
Je to vhodný doplněk při rýmě a nachlazení a mohou ho
používat i jedinci s problematickou pletí.
CITRONOVÝ SPRCHOVÝ OLEJ 20 ml
Svěží citonová vůně oleje má povzbuzující, čistící
a regenerační účinky. Může aktivovat schopnost koncentrace
a navozovat dobrou náladu. Hodí se pro normální či suchou
pleť. Mimořádně vhodný je pro sportovce.
FRISCH SPRCHOVÝ OLEJ 20 ml
Extrémně osvěžující přípravek. Obsažené éterické oleje
mohou aktivovat chladové receptory a tím napomáhají
celkovému osvěžení organismu. Má antiseptické
a deodorační účinky. Doporučujeme ho využít při bolestech
hlavy, svědění pokožky či alergické kopřivce. Není vhodný pro
děti do 3 let.
LEVANDULOVÝ SPRCHOVÝ OLEJ 20 ml
Je ceněný pro své zklidňující vlastnosti. Uvolňuje napětí těla
i mysli, odbourává stres. Výborný je po náročném dni pro
klidný a posilující spánek. Regeneruje pokožku postiženou
ekzémy, svědivostí a podobnými jevy. Je vhodný pro děti,
velmi citlivé typy pleti i pro intimní hygienu.
ROZMARÝNOVÝ SPRCHOVACÍ OLEJ 20 ml
Má povzbuzující účinky, napomáhá k prokrvení pokožky. Je
vhodný pro suchou a povadlou, mastnou a problematickou
pleť. Jedinečný životabudič, dodává energii a dobrou
náladu, zvyšuje schopnost koncentrace.
SPCHOVACÍ OLEJ Z CITRONOVÉ RŮŽE 20 ml
Příjemně vonící olej s osvěžujícími účinky. Může působit
antisepticky a deodoračně. Pomáhá s ošetřením pokožky
s výskytem akné i v oblastech intimní hygieny.
ČAJOVNÍKOVÝ SPRCHOVACÍ OLEJ 20 ml
Kromě běžného sprchování je olej vhodný pro péči o citlivou
a problematickou pleť s dlouhodovými záněty, např. akné
nebo o pokožku s možným výskytem plísní.
SPRCHOVACÍ OLEJ NEUTRÁLNÍ
Základní sprchovací olej bez éterických olejů. Dává tudíž
prostor pro experimenty s mícháním různých éterických olejů
a vytváření individuálních receptur.

ŠALVĚJOVÝ SPRCHOVACÍ OLEJ 20 ml
Vhodný doplněk při tělesné i duševní únavě, optimalizuje
funkci potních žláz, čímž může zabraňovat nadměrnému
pocení. Může zmírňovat zánětlivé procesy uvnitř těla i na
pokožce. Šalvějový olej má sedativní účinky, může zmírňovat
úzkost a depresi. Také pomáhá ženám při nepravidelné
a bolestivé menstruaci.
GRAPEFRUITOVÝ SPRCHOVACÍ OLEJ 20 ml
Osvěžující a uklidňující vůně grapefruitu má antidepresivní
účinky. Použité složky mohou napomáhat detoxikaci
organismu. Je vhodný i pro jedince s citlivou pokožkou.
MEDUŇKOVÝ SPRCHOVACÍ OLEJ 20 ml
Vhodný doplněk při odstraňování stresu po celodenním
shonu, nervové vyčerpanosti a pocitů úzkosti a deprese.
Pomáhá při léčbě atopického exému.
JALOVCOVÝ SPRCHOVACÍ OLEJ 20 ml
Může být použit k aktivaci lymfatických tekutin a prokrvení
pokožky a tím se podílí na detoxikaci organismu. Může
se použít při léčbě špatně fungující látkové výměny. Má
antimikrobiální účinky na močové cesty.

Cellu‑therap
Testovací sada

Pomerančová kůže dnes trápí ženy, muže a dokonce i děti. Pomoct
Vám může sada CELLU‑THERAP. Všechny preparáty této sady mají
blahodárný vliv na zjemnění a vylepšení vzhledu pokožky. Má‑li však
být účinek zřetelný a trvalý, je nutné, aby součátí kúry byla i opatření
dietetická spolu s dostatečnou pohybovou aktivitou.
Sada obsahuje tyto přípravky:
MASÁŽNÍ KRÉM CELLU‑THERAP 5 ml
Prokrvující masážní krém pro běžné ošetřování partií postižených
celulitidou, rychle se vstřebává a napomáhá zlepšit tok
lymfatických tekutin.
SPRCHOVÝ OLEJ CELLU‑THERAP 20 ml
Lehce vtíratelný olej napomáhá odstraňování otoků a detoxikaci
organismu z těla. Může také snižovat pocení a regenerovat
pokožku. Během aplikace tohoto preparátu nevzniká pěna, ale
mléčná emulze, která se nechá chvíli působit a pak se opláchne.
KOUPELOVÝ OLEJ CELLU‑THERAP 20 ml
Každý z nás si občas rád dopřeje relaxační koupel. Rostlinné
a éterické oleje obsažené v koupelovém oleji mají regenerační
účinky a prokrvující schopnosti. Příjemně voní po mandlích
a vlašském ořechu.
MASÁŽNÍ OLEJ CELLU‑THERAP 20 ml
Jemně vonící olej je vhodný k masáži celého těla, zvýšenou
pozornost pak věnujeme ošetření míst s výskytem pomerančové
kůže. Olej se snadno roztírá a vstřebává, prokrvuje postižená
místa, napomáhá
odstraňovat otoky
a odbourávat
a odstraňovat
nežádoucí produkty
látkové výměny
z těla

Masážní oleje
Testovací sada

Každý z nás to občas přežene s fyzickou či psychickou zatěží. Jsme, rozlámaní“, unavení,
bez, šťávy“ a toužíme po relaxaci. Tu si můžeme dopřát se sadou masážních olejů, kde
si jistě vyberou i lidé trpící dlouhodobými zdravotními problémy.
Sada obsahuje tyto přípravky:
DR. VOŠTĚP
Jeho zařazení je značně obtížné, neboť ho lze využít jako
masážní i koupelový olej. Jeho excelentní účinky oceníte
hlavně po neobvyklé fyzické zátěži, pracovní i sportovní.
Účinné látky rychle pronikají do organismu a ulevují od
svalové únavy a bolesti.
CAYATHERM
Přípravek, který se osvědčil u profesionálních masérů
i v běžné domácnosti. Jedinečné složení pomáhá
u bolestivých stavů, ať už svalových, či kloubních. Ulevuje
od bolesti zad, artrózy, pásového oparu i svědivosti.
Po jeho aplikaci se většinou dostaví pocit slabšího či
silnějšího tepla. V místě aplikace dochází díky použité
kombinaci éterických olejů k prokrvení a odplavení
produktů látkové výměny z tkáně.
CELLU‑THERAP
Jemně vonící olej je vhodný k masáži celého těla,
zvýšenou pozornost pak věnujeme ošetření míst
s výskytem pomerančové kůže. Olej se snadno roztírá
a vstřebává, prokrvuje postižená místa, napomáhá
odstraňovat otoky a odbourávat a odstraňovat
nežádoucí produkty látkové výměny z těla
LECITOL‑WALO
Má velice zajímavé terapeutické účinky – podporuje
lymfatický systém, aktivně ošetřuje a pěstuje pokožku. Je
vhodný při otocích či ukládání kyseliny močové v tkáních
(dna).
LECITOL MCS‑ N
Úkolem tohoto přípravku je být vynikajícím masážním
médiem a fyziologickým nosičem účinných látek.
Lze ho použít téměř ke každé masáži, ať už sportovní,
či relaxační. Neutrální forma LECITOLU MCS‑N pak
nabízí možnost připravit si pomocí éterických olejů
vlastní přípravek podle individuálních představ, nebo
terapeutických potřeb.
MANDLOVO‑TŘEZALKOVÝ
Je specialita na optimalizaci funkcí pokožky. Účinné
bioaktivní složky přípravku pronikají do pokožky, zvláčňují
ji a regenerují. Po ošetření zůstává pokožka pružná
a hladká, nemá tendenci k vysoušení. Lze jej kombinovat
s různými éterickými oleji.
MUTTISOFT
Masážní olej pro nastávající maminky. Během těhotenství
dochází ke zvětšení objemu prsů, bříška i dalších partií
těla, kde často dochází k popraskání pokožky a vytváření

jizev. Obsažené rostlinné oleje a vysoký obsah vitamínů
A, E, F udržují namáhanou pokožku v rizikových
oblastech neustále vláčnou a pružnou. Pro maximální
elasticitu pokožky doporučujeme olej vmasírovat 2x
denně.
PMS MASÁŽNÍ OLEJ
Přípravek pro ženy trpící nepravidelnou nebo
bolestivou menstruací. Speciální olje uvolňuje křeče
a svalové napětí vnitřních ženských orgánů před
a při menstruačním cyklu. Vhodný je i při psychickém
vypětí a vnitřní nerovnováze. Může se použít i pro
péči o pokožku s lupénkou, atopickým ekzémem
a podobných kožních problémech.
SKOŘICOVÝ MASÁŽNÍ OLEJ
Příjemně prokrvuje a prohřívá tkáň, působí antisepticky.
Masáž s tímto olejem napomáhá uvolnění svalových
křečí a zmírňuje bolest. Skořicový olej posiluje
a regeneruje pokožku a svalstvo, zlepšuje vitalitu
a imunitu organizmu.
LEVANDULOVÝ MASÁŽNÍ OLEJ
Jak je známo, levandule uvolňuje, uklidňuje a navozuje
příjemné pocity. Tudíž je tento olej vhodný při nervovém
podráždění, vnitřním neklidu, depresích, nespavosti,
migrénách a při přecitlivělosti na počasí. Přípravek je
vhodný i pro sportovce, protože levandule zmírňuje
bolesti a uvolňuje křeče.
THERMOTON
Mnohoúčelový přípravek s vynikajícími terapeutickými
vlastnostmi. Tento výrobek se těší velké oblibě u lidí
trpících artritidou. Ocení ho i lidé s artrózou díky
schopnosti podporovat
zlepšení tvorby
kloubního
maziva.

Intim‑set
Intim sada

Nedílnou součásní každodenní očisty těla je i intimní hygiena. Přesto, že
na ní úzkostně lpí čím dál více žen i mužů, je trh plný mycích prostředků,
které paradoxně víc škodí než pomáhají. Proto je tu sada pro intimní
hygienu bez tenzidů, které oslabují citlivou sliznici.
Sada obsahuje tyto přípravky:
HY‑INTIMA mycí olej pro ženy 100 ml
Hydrofilní olej s vysoce kvalitními rostlinnými oleji
a výtažky z léčivých rostlin jemně a důkladně
čistí sliznici pohlavních orgánů. Příjemně voní po
bylinkách. Při pravidelném používání může odstranit
nepříjemný pocit svědění.
HY‑INTIM H mycí olej pro muže 100 ml
Po velkém úspěchu HY‑Intimy u žen nabízíme
podobný přípravek i pro muže. Přípravek má jemné
čistící účinky, neobsahuje žádné tenzidy či jiné
chemické stabilizátory a konzervační látky a proto
nedráždí citlivou sliznici vnějších pohlavních orgánů.
INTIMISS intimní balzám 5 ml
Výrobek s velkým polem působnosti. Osvědčil se
nejen při péči o svědivou a šupinkovitou pokožku
na intimních místech těla, můžete jej použít i jako
ochranu sliznic vnějších pohlavních orgánů při
návštěvě bazénů a koupališť.
FEMISHEA intimní balzám 5 ml
Má velmi příjemnou vůni. Použitá kompozice
éterických olejů je známá svými uklidňujícími,
protizánětlivými a protiplísňovými účinky. Přípravek
je vhodným doplňkem při léčbě tzv. ženských potíží,
tedy výtoků, převážně candidózního původu, které
znepříjemňují ženám život.
BORO‑BORO exkluzivní tělový balzám 5 ml
Vynikající masážní balzám je vhodný i na ošetření
sušších typů pokožky celého těla po koupeli,
sprchování. Jeho možné protizánětlivé vlastnosti
mohou uvítat lidé, kteří trpí různými kožními problémy,
jako jsou ekzémy, alergie apod. Má příjemnou vůni
a zjemňuje pokožku. Může mít pozitivní účinky i u dny
a revmatizmu.

Koupelové oleje
Testovací sada

Co takhle zvolnit tempo. Nebo úplně zastavit… zapálit si svíčku, napustit
vanu horkou vodou, ponořit se do ní až po krk a užívat si vůni koupelových
olejů a nevnímat nic jiného než plápolající světlo svíčky a kouzlo okamžiku.
Sada obsahuje tyto přípravky:
BOROVICOVÝ
Relaxační koupel s osvěžující vůní borovic má regenerační účinky.
Borovicový éterický olej je znám svými prokrvujícími schopnostmi,
napomáha při astmatu, bronchitidě a nachlazení. Je vhodným
doplňkem při péči o pokožku postiženou kožními alergiemi.

YLANG‑YLANG
V překladu květina květin je velmi vhodná pro intimní chvíle,
protože krásná květinová vůně jasmínového typu s sebou může
přinést afrodiziakální účinky. Napomáhá harmonizovat vztahy
a dodávat pocit jistoty.

CITRONOVO‑KAFROVÝ
Éterické oleje obsažené ve výrobku mohou mít mírné povzbuzující,
prokrvující a osvěžující účinky. Může sloužit i jako doplněk při
léčbě nachlazení, bronchitidy, nízkého krevního tlaku, revmatizmu
a depresích. Hodí se pro mastnou a zánětlivou pokožku.

Z CITRONOVÉ RŮŽE
Svěží vůni růže a citrónu mají vysoce osvěžující a uvolňující účinky.
Koupelový olej je vhodný pro pokožku normální i mastnou či
s možnými kožními obtížemi, akné, lupénka, apod.

EUKALIPTO‑TYMIÁNOVÝ
1–2 lžíce oleje ve vodní lázni může zmírnit projevy nachlazení
a rýmy. Použité éterické oleje bývají doporučeny k posílení
imunity v dobách chřipkových epidemií. Koupelový olej je vhodný
pro mastnou, zánětlivou pleť a při projevech akné.

PAČULIOVÝ
Zajímavá orientální exotická vůně přináší uvolňující a uklidňující
účinky. Může vhodným způsobem stabilizovat životní energii.
Pačuliový olej je znám pro své repelentní účinky. Přípravek
je vhodný při kožních problémech jako je akné, hemeroidy,
alergie atd.

HEŘMÁNKOVÝ DĚTSKÝ
Něžná a velice příjemná heřmánková vůně. Je vynikající pro
miminka i dospělé s přecitlivělou, suchou pokožkou. Má silné
protizánětlivé účinky.

Z RŮŽOVÉHO DŘEVA
Vůně růží se zde snoubí s příjemně dřevitou vůní. Koupel má
uklidňující účinek na suchou a citlivou pokožku. Je vhodný při
stresu a nervozitě. Může působit antisepticky a dezodoračně.

JALOVCOVÝ
Relaxační koupel s tímto olejem může zvyšovat vitalitu organizmu.
Jalovcový olej je také znám svými antimikrobiálními účinky na
močové cesty. Přípravek je vhodný i při ošetřování vodnatosti,
akné, diabetu, dně, revmatizmus, atd.

NEUTRÁLNÍ
Chcete experimentovat, hrát si a míchat si vlastní, individuální
receptury? Nebo jen máte zájem o koupelový olej bez vůně?
Jednoduchá pomoc – koupelový olej neobsahující žádné
éterické oleje. Výrobek je vhodný zejména pro přecitlivělou
pokožku.

LEVANDULOVÝ
Uklidňující účinek tohoto koupelového oleje je dán levandulí.
Její vlivy se projevují nejen na pokožce, ale i na organismu.
Doporučujeme olej použít před spaním. Levandule je
známá také svými antidepresivními účinky, pečuje o citllivou
a problematickou pokožku s výskytem ekzémů, svědivostí
a podobnými jevy.
MANDARINKOVÝ
Svěží vůně citrusu Vám zlepší náladu. Působí uklidňujícím
způsobem i na hyperaktivní děti. Jeho jedinečná vůně z něj činí
i vhodný dárek pro každou příležitost. Přípravek může působit
antisepticky a dezodoračně a může se použít i jako doplněk při
celulitidě.
MEDUŇKOVÝ
Horká voda a příjemná vůně meduňky může snižovat dopad
negativního působení „civilizace“. Má silné regenerační
účinky a pečuje o pokožku s výskytem atopického ekzému,
neurodermatitidou či lupenkou.
PELARGÓNIOVÝ
Koupelový olej má uvolňující a uklidňující účinky na stresovanou
či citlivou pokožku. Může být také může být použit při úzkosti,
nervozitě, sklonech k agresivitě. Výborný k regeneraci normální
i mastné pleti.
ROZMARÝNOVÝ
Intenzivní vůně bylin působí jako výborný životabudič, takže
ranní rozmarýnová koupel osvěží na celý den. Rozmarýn aktivuje
tělesné funkce a zlepšuje koncentraci mysli. Ideální volba pro
řidiče, které čekají dlouhé cesty.
TYMIÁNOVÝ
Éterický olej z tymiánu posiluje tělo i duši. Tymiánový kupelový
olej je vhodný doplněk při možném nachlazení, může být
nápomocen i při již rozvinuté chorobě. Může působit antisepticky
a deodoračně.

ŠALVĚJOVÝ
Obsažené složky koupelového oleje mohou aktivovat
obranyschopnost organizmu. Působí blahodárně na tělo i duši.
Nemalou výhodou je fakt, že může harmonizovat nadměrné
pocení. Šalvěj je i vhodným doplňkem při léčbě průduškových
problémů, může zmírňovat zánětlivé procesy uvnitř těla i na
pokožce.
GRAPEFRUITOVÝ
Velice příjemná vůně grapefruitu má osvěžující a zároveň
uklidňující účinky. Grapefruitový olej je známý svým blahodárným
vlivem na očistu těla i duše, může pomáhat odplavovat
nežádoucí stres a navozovat příjemnou náladu. Díky svým
nedráždivým účinkům je přípravek vhodný také pro děti a jedince
s citlivou pokožkou.
.

Termorukavice
Testovací sada

Při ošetřování pokožky těla nesmíme zapomenout
ani na nejexponovanější části… naše ruce.
Sada obsahuje tyto přípravky:
BALNARU TH
Bylinkový termoaktivní regenerační krém
vhodný pro péči o pokožku rukou. Díky
svému složení blahodárně působí na
stresovanou pokožku rukou, podporuje
regeneraci pokožky a může napomoci
hojení drobných trhlinek, poranění
a záděr. Pokožka účinné složky přípravku
aktivně přijímá, stává se jemnou
a vláčnou.
SHEADERM TH
Krém vyvinutý k extrémně účinnému
termo ošetřování rukou. Obsažený
jojobový vosk má uklidňující, protizánětlivé
účinky. Použité éterické oleje mají
jedinečné protizánětlivé a regenerační
účinky. Pokožku, v případě potřeby nejen
rukou, uklidňují a dlouhodobě ošetřují
a pěstují. Krém pečuje o suchou pokožku,
či pokožku s výskytem atopického ekzému
SÁČKY K TERMORUKAVICÍM
Nelze opomenout ani velice pozitivní
vliv termorukavic a sáčků na regeneraci
pokožky rukou a u některých zdravotních
problémů (např. revmatizmus, zkracování
šlach apod.)

MENOTON
Sada

Sada aromaterapeutických přípravků pro péči o pokožku v období
hormonální nerovnováhy (klimakterium, nepravidelná menstruace).
Rostlinné a éterické oleje obsažené v přípravcích jsou známé pro své
regenerační účinky při hormonální nerovnováze.
Sada obsahuje tyto přípravky:
MENOTON SPRCHOVACÍ OLEJ 20 ml
Sprchovací olej je určen všem ženám
s hormonální nerovnováhou. Díky
fytohormonům lze eliminovat pocení, návaly
horka a další nepříjemné projevy provázející
hormonální změny v organismu. Pár kapek
přípravku vmasírujte do vlhké pokožky,
nechte chvíli působit a osprchujte.

MENOTON KOUPELOVÝ OLEJ 20 ml
Koupelový olej, jehož složky při pravidelném
dlouhodobém používání napomáhají mírnit
problémy, jako jsou nespavost, pocení,
návaly horka, podrážděnost. Obsažený
olej z jader vlašských ořechů zvláčňuje
pokožku a pomáhá jí udržet si tekutiny. Na
koupel stačí 1–2 polévkové lžíce přípravku
rozpuštěného v proudu teplé vody.

MENOTON TĚLOVÝ OLEJ 20 ml
Přípravek vhodný k masáži těla v oblasti
podbřišku nejen při bolestivých stavech
v období hormonální nerovnováhy. Při
pravidelném a dlouhodobém používání
lze díky fytohormonům eliminovat pocení,
návaly horka a další nepříjemné projevy
provázející hormonální změny v organismu.
Základem přípravku jsou rostlinné oleje,
které jsou známe svými uklidňujícími
a zvláčňujícími účinky. Tělový olej aplikujte
na mírně vlhkou pokožku a vmasírujte.
Následný zábal podpoří působení přípravku.

Pleťové vody
Pleťové vody jsou vhodné k péči o pleť po odlíčení i před nanesením
regeneračního krému, oleje, lipio séra, masky. Měly by tedy být součástí
každodenního ošetřování pokožky. Pleťové vody obsahují panthenol, neobsahují
alkohol.
ČAJOVNÍKOVÁ
Pleťová voda je vhodná především pro
péči o pokožku se sklony k zánětům a akné.
Skvěle se hodí i pro pleť s horší snášenlivostí
jiných přípravků. Čajovník je známý svými
protizánětlivými a zklidňujícími účinky.
CITRONOVÁ
Pleťová voda s osvěžující citronovou vůní
vhodná pro všechny typy pokožky. Hodí se
pro ošetření unavené, suché i mastné pleti.
Jistě ji oceníte jako tělovou vodu v horkých
dnech.
HŘEBÍČKOVÁ
Krásně vonící hřebíček je známý svým
antibakteriálním účinkem. Pleťová voda
je vhodná především k péči o pokožku se
sklonem k akné a zánětům.
JALOVCOVÁ
Pleťová voda vhodná pro pleť se sklonem
k otokům. Díky obsaženým složkám může
být použita na pokožku se zhoršeným
prouděním lymfy, se záněty, výskytem akné,
ekzémy, lupénkou.
LEVANDULOVÁ
Pleťová voda s jemnou vůní levandule se
hodí pro péči o podrážděnou, zánětlivou
i citlivou pokožku. Obsažené složky
napomáhají k buněčné regeneraci pokožky
všech typů.
ROZMARÝNOVÝ
O zralou, unavenou pokožku lze pečovat
pleťovou vodou s příjemnou kořeněnou
vůní. Obsažené složky mohou pokožku
lehce prokrvovat, povzbuzovat
a stimulovat.

RŮŽOVÁ
Citlivá, suchá pokožka jistě ocení pleťovou
vodu s růží. Složky obsažené v přípravku mají
silné regenerační a uklidňující účinky.
VRATIČOVÁ
Pleťová voda napomáhá ke zklidnění
pokožky s výskytem atopického ekzému,
zánětů, či akné. Lze ji používat i jako
podkladovou vodu pro masážní oleje.
YLANGOVÁ
Pleťová voda blahodárně působí
na tonus zralé pokožky. Přípravek
má charakteristickou vůni kanangy
připomínající jasmín.

Pleťová tonika
Pleťová tonika jsou stejně jako pleťové vody určena k dočištění pleti po odlíčení.
Neměla by tedy chybět u každodenního ošetřování pokožky. Jejich hlavním
účinkem je zklidnění a zjemnění pleti. Pleťová tonika obsahují 7% alkohol.
ČAJOVNÍKOVÉ
Tonikum s protizánětlivými a zklidňujícími
účinky, vhodné především pro mastnější,
citlivou a problematickou zánětlivou pleť.
CITRONOVÉ
Přípravek vhodný pro péči o všechny typy
pokožky. Tonikum s citronovou vůní osvěží
i ošetří unavenou suchou i mastnou pleť.
ELEUTHEROCOCC-PROPOLISOVÉ
Díky obsaženým složkám je tonikum s bylinnou
vůní vhodné k péči o zánětlivou, mastnou pleť.
Napomáhá regeneraci buněk.
Tonikum obsahuje 70% alkoholu!
HŘEBÍČKOVÉ
Příjemně vonící pleťové tonikum pečuje
o pokožku se sklony k zánětům a akné.
JALOVCOVÉ
Povzbuzující a prokrvující tonikum určené pro
pokožku se sklony k otokům. Je vhodné i pro
zánětlivou pokožku.
LEVANDULOVÉ
Přípravek si zamilujete už jen pro jeho
jemnou levandulovou vůni. Tonikum je
vhodné především pro citlivou, podrážděnou
či zánětlivou pokožku. Obsažené složky
napomáhají k regeneraci buněk všech typů
pokožky.
MĚSÍČKOVÉ
Tonikum je vhodné pro podrážděnou,
mastnější pleť se sklony k zánětům. Může
podporovat vnitřní čištění pleti i napomáhat
hojení drobných poranění.

ROZMARÝNOVÉ
Díky obsaženým složkám tonika s příjemnou
kořeněnou vůní je vhodné k péči o zánětlivou
i zralou, unavenou pleť se zhoršenou
fyziologickou funkcí.
RŮŽOVÉ
Mimořádná jemnost růže vhodná především
pro péči o zralou, citlivou, suchou pleť.
YLANGOVÉ
Tonikum s kanangou připomínající vůni
jasmínu je určené pro zralou pleť ztrácející
svěžest a mladistvost.

Pleťové masky
Pleťové masky slouží k regeneraci a ošetření pokožky obličeje a dekoltu, všech
typů pleti. Nanesením masky na pokožku a následnou relaxací se staráme
i o naši psychickou pohodu. Masky se nemusí smývat, takže mohou být
náhradou za noční krém či olej. Díky složení jsou výborným doplňkem běžné
péče o pleť.
AKTIDERMA-LY
Pečuje jak o mastnou pleť se sklony
k zánětům, tak i o pleť suchou, postiženou
atopickým ekzémem. Obsažené složky
mohou zlepšit pohyb lymfatických tekutin.
JOJOBA
Lehká neutrální maska napomáhá regeneraci
mastné pleti s výskytem akné. Je vhodná
i pro suchou i normální pleť. Účinky přípravku
můžete umocnit přidáním éterických olejů.
LECITHIN W/O
Speciální lecitinová maska vhodná pro zralou,
suchou i normální pleť. Přípravek se výborně
osvědčil při ošetřování citlivého okolí očí. I do
této masky lze přidat vhodné éterické oleje.

NATURALIA W/O
Přípravek s vysokým obsahem vitamínů je
určený pro péči o normální i suchou pokožku.
SALTIA W/O
Regenerační pleťová maska s obsahem
soli z Mrtvého moře je vhodná pro péči
o podrážděnou pokožku. Osvědčila se
i u problematické pleti s výskytem lupenky
i ekzému.

Sada baby
Testovací sada pro miminka

Za účelem výběru individuálně nejvhodnějších přípravků je možné pořídit si nabízenou
sadu pro péči o dětskou pokožku. Dětská sada je dále rozšířena i o přípravek vhodný
pro péči o pokožku nastávajících maminek.
Sada obsahuje tyto přípravky:
BABY L – 5 ml
Pro každodenní péči o jemnou, citlivou dětskou
pokožku nabízíme speciální krém BABY L.
Účinnými složkami tohoto přípravku jsou hlavně
levandulový éterický olej. Přípravek se vyznačuje
zklidňujícími a protizánětlivými účinky, skvěle
se hodí pro ošetření pokožky celého těla po
koupeli.
BABY K – 5 ml
Vysoce kvalitní krém obsahující výhradně
jemné rostlinné oleje a prvotřídní heřmánkový
éterický olej vhodný pro péči o jemnou a citlivou
pokožku dětí. Hodí se pro péči o pleť po
koupeli i pro denní používání. Jeho regenerační
a uklidňující vlastnosti jistě ocení nejen rodiče
nemluvňat a velmi malých dětí, ale i ti, jejichž
ratolesti dosáhly školního věku.
MANDLOVÝ, dětský umývací olej – 20 ml
Díky konzistenci podobné jako u sprchovacích
olejů lze tento olej použít k mytí dětské citlivé,
nebo rovněž zánětlivé pokožky. Vhodný je též
k omývání obličeje. Směs použitých éteric
kých olejů je známá svými uklidňujícími,
protizánětlivými a antiseptickými účinky.
Přípravek napomáhá zklidnit podráždění.
HEŘMÁNKOVÝ, dětský koupelový olej – 20 ml
Velmi jemný koupelový olej, určený pro suchou
a velmi citlivou pokožku miminek, ale i maminek.
FENYKLOVÝ, masážní olej – 20 ml
Velice oblíbený masážní olej, který může
pomoci odstranit nepříjemné nadýmání, tolik
časté u novorozeňat. Díky své konzistenci
a obsaženým složkám bývá masáž tímto olejem
dětičkám velmi příjemná a má uklidňující účinky.
DĚTSKÝ, masážní olej – 20 ml
Masážní olejíček určený k použití po koupeli,
který umocňuje příjemné chvíle, z dotyku
rukou rodičů na pokožce našich nejmenších.
Jedná se o bezvodý přípravek, čímž se stává
nepostradatelným zejména v zimním období.
NOSNÍ OLEJ BABY – 10 ml
Přípravek určený pro každodenní použití
pro ošetření dětských nosíků. Díky obsahu
mandlového a třezalkového oleje spolu s éteric
kými oleji z heřmánku a levandule je účinnost
tohoto přípravku vynikající. Nosní olej baby
může pomoci předcházet nachlazení, ale
je vhodný k péči i v době nachlazení nebo
i k ošetření pokožky v okolí nosu.

PÉČE O MIMINKO
S AROMALÁSKOU
Narození miminka je jistě tím nejsilnějším zážitkem v lidském životě.
Ani v těchto dnech plných nadšení bychom však neměli zapomínat na důmyslnost
přírody. Aromaterapie může podpořit první nádechy Vašeho miminka i další krůčky
životem…
ČISTOTA PŮL ZDRAVÍ
BOROVICOVÝ OLEJ jistě ocení maminky novorozenců.
Borovice je známá svou schopností vytvářet
mikrobiálně čisté ovzduší. Postačí 2–3 kapky na
látkovou hračku umístěnou v postýlce nebo kočárku.
KOUPÁNÍ vůně heřmánku jako ukolébavka
Kožní film pokožky se vytváří řadu týdnů, proto je
důležité mu pomoci. V prvních měsících je tedy
vhodné koupat miminka v čisté vodě, případně
přidat do koupele HEŘMÁNKOVÝ KOUPELOVÝ OLEJ
nebo omývat MANDLOVÝM OMÝVACÍM OLEJEM.
Heřmánek je známý svými uklidňujícími účinky. Je
velmi šetrný a jeho působení podpoříte ještě více,
když miminko po koupeli neosprchujete, ale pouze jej
osušíte bavlněnou plenou.
KOJENECKÁ MASÁŽ
Jemné doteky vyjadřují něhu a lásku, nastolí tělesnou
i duševní pohodu děťátka. Miminko se masáží
BABY MASÁŽNÍM OLEJEM zklidní, cítí se v bezpečí a
milované. Ideální čas na masáž je večer, kdy se dítě
krásně uvolní a snáz usne. S chvílemi vzájemného
souznění můžeme začít od prvních dní po narození.
OPRUZENINY intimní záležitost
Mezi oblíbené dětské krémy patří BABY K a BABY L.
TIP: mnohé maminky nás informovaly o svých
dobrých zkušenostech s balzámem INTIMISS.
Obsažené oleje z modrého heřmánku a levandule
jsou známé svými zklidňujícími účinky, proto při
každém přebalování používají maminky balzám
INTIMISS.

PRVNÍ RÝMIČKA aromaterapie při nachlazení
NOSNÍ OLEJ BABY je určený pro citlivý dětský nosík
náchylný na podráždění. Použité oleje z heřmánku
a levandule pomohou uvolnit dýchací cesty, zklidnit
nosní sliznici a současně mohou poskytovat ochranu
před vysycháním.
KAŠEL
Kašel bývá větším problémem, směs ÉO ATEMOL
může být vhodným pomocníkem při rýmě a zmírnění
kašle, příjemně voní, obsažené oleje jsou známé
svým mikrobiálním a antibakteriálním účinkem.
ZOUBEK ZA ZOUBKEM aneb probdělé noci
BABY‑ DENT můžete bez obav používat již od třetího
měsíce věku dítěte k masáži dásní. Pár kapek
přípravku s hřebíčkem, mátou a fenyklem může
zklidnit podrážděné a zduřelé dásně.
BOLAVÉ BŘÍŠKO fenyklové pohlazení
Dětský pláč mohou mít na svědomí i „prdíky“.
FENYKLOVÝ MASÁŽNÍ OLEJ a malá masáž bříška
pomůže odstranit nepříjemné bolení.
TIP: přípravek ocení i kojící maminy k pravidelnému
ošetření prsů.
PRVNÍ ODŘENINY levandulové pohlazení
Že je na toto téma příliš brzy? Čas plyne jako voda
a zanedlouho dojde na první krůčky a s nimi i první
odřeniny. Proto by LEVANDULOVÝ OLEJ v lékárničce
rozhodně neměl chybět. Právě účinné látky
levandule mohou pomoci tyto drobné „bolístky“
vyčistit a zahojit. Vhodným pomocníkem i v tomto
případě může být INTIMISS. Obsažené složky se
vyznačují právě touto schopností.

DĚTSKÁ SÉRIE
PŘÍPRAVKY PRO PÉČI O PLEŤ
PŘÍPRAVKY NA OŠETŘENÍ TĚLA
KOUPELOVÉ OLEJE
SPRCHOVACÍ OLEJE
PŘÍPRAVKY NA OŠETŘENÍ ZUBŮ A ÚSTNÍ DUTINY
PŘÍPRAVKY PRO INTIMNÍ HYGIENU
PŘÍPRAVKY VHODNÉ K MASÁŽI
PARFÉMY
NOSNÍ OLEJE
SPECIÁLNÍ PŘÍPRAVKY
OPALOVACÍ OLEJE
PŘÍPRAVKY PRO ČIŠTĚNÍ A DESINFEKCI
ROSTLINNÉ OLEJE A MÁSLA
AUTOPARFÉMY
ÉTERICKÉ OLEJE A SMĚSI
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