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Dead Sea Minerals
Přírodní kosmetika z Mrtvého moře



NÁŠ  PŘÍBĚH

Petra

Kosmetika HB z Mrtvého moře je v České republice od roku 2013. Do České

republiky ji začala dovážet první členka kosmetického týmu a majitelka Petra. Od

15-ti let trpěla akné, které zkoušela všemožně léčit. Vždy si přála mít krásnou a

zdravou pleť bez pupínků. S touto kosmetikou se seznámila při svém pobytu v

Izraeli a byla nadšená z jejích účinků. Nejdříve ji začala dovážet v kufru pro své

sestry a kamarádky. Později nestačil ani kufr a založila tento eshop, který přináší

dotek Mrtvého moře všem, kteří ho potřebují. 

 

V roce 2015 se seznámila s druhou členkou týmu, obchodní zástupkyní a zkušenou

kosmetičkou Evou. Seznámila je společná známá doktorka, která kosmetiku z

Mrtvého moře doporučuje dokonce svým pacientům. Petra navštívila Evu v jejím

Dejvickém salonu a kosmetiku jí představila. Stačila jedna návštěva a Petra si Evu

získala. Ta si objednala úvodní balíček a kosmetiku z Mrtvého moře používá při

hýčkání svých klientů dodnes. 

 

Třetí členka kosmetického týmu je Míša. Míša si svoji cestu do Kosmetiky HB našla

sama a říká, že to pro ni bylo záchranné lano. Stal se z nich sehraný tým, který

spolu vyrazil k Mrtvému moři, užíval si západ slunce v Tel Avivu a ještě toho plno

plánuje.  

Eva Míša



KYSELINA HYALURONOVÁ
A KAVIÁR

CENA: 550 Kč

CENA: 990 Kč

Hydratační maska je opravdu velice příjemná nejen vůní, ale
i složením. Pleť v zimních měsících krásně hydratuje a
projasňuje a v letních měsících ji udržuje jemnou a
vyživenou. Účinně působí i na vrásky, které vyplňuje a
oddaluje jejich vznik. Maska má jemnou bílou konzistenci a
její aplikace je velice snadná.

Hydratační a relaxační maska (100 ml)

Sérum je ideální volbou pokud pleť potřebuje
hydratovat. Jeho složení je velice jemně krémovité a
nechává pleť dýchat. Na pleti se krásně vstřebává a
velice příjemně voní. Účinky kyseliny hyaluronové pleť
hydratují a vyhlazují. Extrakt z kaviáru zpomaluje
známky stárnutí a pomáhá pleť zpevňovat. Sérum je
ideální volbou i na cestování, jelikož nahradí i noční
krém.
 

Multiaktivní sérum s kyselinou hyaluronovou
a kaviárem (40 ml)

KOD: 1121

KOD: 170

Úžasný denní krém se lehce vstřebává do pleti,

hydratuje ji a vyživuje. Pleť je díky němu na první

pohled hladší a jemnější. Obsahuje kyselinu

hyaluronovou, pro důkladnou hydrataci. Extrakt z

kaviáru a extrakt z perlí pomáhá pleť vyhlazovat,

zmírňovat stopy únavy, stresu a stárnutí pokožky.

Multiaktivní denní krém s kyselinou
hyaluronovou a extraktem z kaviáru (50 ml)

CENA: 720 Kč
KOD: 171

Velice příjemný protistárnoucí noční krém dodává
pleti potřebnou hydrataci. Ráno je pokožka pevná a
vyhlazená a jemná. Tento víceúčelový krém je
obohacen o minerály z Mrtvého moře, extrakt z
kaviáru, extrakt z perlí.  Krém má velice příjemnou vůni
a jemnou konzistenci.

Multiaktivní noční krém s kyselinou
hyaluronovou a extraktem z kaviáru (50 ml)

CENA: 720 Kč
KOD: 172



KOLAGEN

CENA: 580 Kč

Intenzivní kolagenový noční krém má sametovou
konzistenci a příjemnou vůni. Je tou nejlepší péčí
proti stárnutí pleti. Obsahuje kolagen, elastin
a vitamíny s antioxidačními účinky.
Krém vyživuje a zpevňuje pokožku a zbavuje ji
známek stresu po celém dni. Výsledkem
je omlazená, jemná, hladká a přirozeně zářivá
pleť.

Intenzivní kolagenový noční krém (50 ml)

Sérum je nejoblíbenějším produktem našich zákaznic a

TOP produktem Kosmetiky HB. Obsahuje unikátní

složení, díky kterému jsou viditelné okamžité výsledky.

Zrychluje produkci kolagenu a elastinu a díky němu je

pokožka pevná, pružná, sjednocená a hladká. Hedvábné

sérum není mastné a proto na něm drží make-up velmi

dlouho. Sérum pleť vypne a vyplní vrásky na obličeji i

kolem očí.

Liftingové a zpevňující hedvábné sérum (30 ml)

Kolagen je vhodnou volbou proti vráskám. Krém je
hutnější a pleť hydratuje. Po nanesení krému je pleť
pevnější a hladší. Napomáhá přirozenému procesu
vývoje kolagenu. Obsahuje ochranný faktor SPF 20,
který chrání pleť před sluncem. Kolagen zpomaluje
stárnutí pleti a sjednocuje vzhled pleti.

Zpevňující krém s kolagenem SPF 20 (50 ml)

KOD: 1080

CENA: 820Kč
KOD: 139

CENA: 550 Kč KOD: 129

Úžasná zpevňující pleťová
maska poskytuje okamžité zlepšení povadlé
kůže. Při pravidelném používání je pleť
pevnější a pružnější. Maska je obohacena o
antioxidační vitamíny A, B5, C a E a kolagen.
Pomáhá zesvětlovat pigmentové skvrny.

Zpevňující kolagenová maska (100 ml)

CENA: 590 Kč
KOD: 117



SMÍŠENÁ PLEŤ

CENA: 650 Kč

CENA: 450 Kč

Sérum je vhodné pro smíšenou až mastnou pleť. Poskytuje
pleti potřebnou hydrataci, komplex vitamínů ji vyživuje a
zpevňuje. Obsahuje vitamín A pro
zlepšení pružnosti pleti, vyhlazení vrásek a udržení krásné a
zdravé pokožky. Dodá pleti zdravý vzhled a chrání ji před
nežádoucím zabarvením.

Multivitamínové minerální sérum (50 ml)

Tento pleťový krém se doporučuje především pro obnovení

rovnováhy hydratace pleti, jemnosti a pružnosti. Snadno se

vstřebává, dokonale pleť hydratuje a zanechává ji mladou a

svěží. Obsahuje UV filtr a je vhodným základem pod make-up.

Multivitamínový pleťový krém SPF-20 (50 ml)

Hydratační a výživný pleťový krém regeneruje
pokožku obličeje a zpomaluje stárnutí pleti.
Zlepšuje pevnost, pružnost, elasticitu a důkladně
vyživuje pleť. Obsahuje betakaroten, který chrání
pokožku před škodlivými účinky slunce, zplodin a
znečištění ovzduší. Betakaroten prodlužuje opálení
pleti.

Hydratační mrkvový pleťový krém (50 ml)

Granátový krém vyživuje a regeneruje pokožku během
spánku. Tento noční krém pomáhá oddálit známky
stárnutí, jako jsou vrásky, skvrny od slunce, ztenčení
pokožky a rozšířené póry. Ráno je pokožka
znovu svěží, vyživená, hydratovaná a odpočatá.

Noční krém s granátovým jablkem (50 ml)

KOD: 1081

KOD: 126

CENA: 450 Kč
KOD: 106

CENA: 450 Kč
KOD: 103

BB krém pleť hydratuje, sjednocuje tón pleti, překrývá
zarudnutí a nedokonalost a snižuje viditelnost pórů.
Obsahuje ochranný faktor SPF-30, který chrání pleť před
sluníčkem. Krém není mastný a krásně se pleti
přizpůsobuje. Perfektní BB krém bez parabenů
pro sjednocený, přirozený a matný vzhled pleti.

Minerální BB krém - světlý a tmavý (80 ml)

CENA: 590 Kč
KOD: 174 - světlý 175 - tmavý

CENA: 450 Kč

Granátový krém má velice jemné složení a krásně se
vstřebává. Pomáhá oddálit známky stárnutí. Po jeho
nanesení je pleť jemná, hydratovaná a svěží. Je
vhodný i na aknózní pleť. 

Pleťový krém s granátovým jablkem (50 ml)

KOD: 133



SUCHÁ PLEŤ

CENA: 450 Kč

CENA: 820 Kč

Pleťový krém s avokádem a Aloe verou poskytuje
pokožce neustálou hydrataci, kterou suchá pleť
potřebuje. Zpomaluje proces stárnutí. Při pravidelném
používání je pokožka důkladně hydratována, což vytváří
svěží, pružný a sametový vzhled pleti.

Pleťový krém s avokádem a Aloe vera (50 ml)

Hydratační krém je určen pro hydrataci suché pleti.

Výrazně zlepšuje pevnost a strukturu pokožky. Má

přírodní protistárnoucí účinky na pokožku.

Obsahuje UV filtr SPF-20. Po používání bude pleť

zdravá, hydratovaná a jemná.

Pleťový krém s olivovým olejem a medem (50 ml)

Rakytníkový krém obsahuje velmi vysokou koncentraci
beta karotenu, antioxidantů a esenciálních mastných
olejů. Pravidelné používání zajistí pružnou, pevnou a
hebkou pleť se zdravým a zářivým vzhledem během
krátké doby. Je také vhodný pro aplikaci na oblast očí.
Obsahuje sluneční faktor SPF-20.

Rakytníkový protistárnoucí pleťový krém (50 ml)

érum je nejoblíbenějším produktem našich zákaznic a TOP
produktem Kosmetiky HB. Obsahuje unikátní složení, díky
kterému jsou viditelné okamžité výsledky. Zrychluje produkci
kolagenu a elastinu a díky němu je pokožka pevná, pružná,
sjednocená a hladká. Hedvábné sérum není mastné a proto na
něm drží make-up velmi dlouho. Sérum pleť vypne a vyplní
vrásky na obličeji i kolem očí.

Liftingové a zpevňující hedvábné sérum (30 ml)

KOD: 139

KOD: 104

CENA: 450 KčKOD: 101

CENA: 450 Kč KOD: 102

Noční krém poskytuje pleti optimální výživu.
Vyživuje a odstraňuje stopy únavy, stresu a dodává
pleti pevný vzhled. Jeho složení hydratuje pokožku
a zabraňuje vysušení. Obsahuje vitamin B5 a
provitaminy A a E, které pleť zpevňují, vyživují a
ochraňují.

Zpevňující noční krém (50 ml)

CENA: 450 KčKOD: 108



MASTNÁ PLEŤ

CENA: 490 Kč

CENA: 200 Kč

Černá bahenní maska by doma neměla chybět.
Maska hloubkově čistí pleť, odstraňuje přebytečnou
mastnotu, stahuje póry a zbytky makeupu. Je vhodná
pro všechny typy pleti, jelikož se pokožce dokáže
krásně přizpůsobit a nevysušovat. Viditelně zlepšuje
odstín i strukturu. Stačí první použití a pleť je
viditelně omlazená, vypnutá, čistá a zklidněná. Je
velice vhodná na léčbu akné a problematické pleti.

Čistící bahenní maska pro citlivou pleť (220 g)

Velmi účinné přírodní kapičky pomáhají rychleji uzdravit

akné na obličeji a na těle. Kapičky zklidňují a vysušují

pupínky od akné, bez zanechání skvrn na pokožce. Hojivé

účinky jsou viditelné po prvním použití. Kapičky se

nechávají působit přes noc, jelikož mají bílou barvu.

 

Přípravek na akné s hojivými účinky (30 ml)

Vynikající krém vhodný především pro smíšenou až
mastnou pleť,  se sklonem k nadměrnému pocení a
akné. Ihned se vstřebává do pokožky, snižuje vznik
mazu na pleti a zanechává matný vzhled. Je
vynikajícím podkladem pod make-up.

Zmatňující hydratační krém (50 ml)

100% přírodní bahenní mýdlo z Mrtvého moře důkladně
čistí kožní póry a zanechává pleť jemnou a hebkou.
Vhodná péče při problémech s akné na obličeji, dekoltu,
těle a mastnou pletí. Mýdlo předchází vzniku akné,
seboroické dermatitidy (chronická lupivost a svědění
pokožky), ekzémů, nadměrného pocení, oparů, kožních
plísní, lupénky a svědění kůže. 

Bahenní mýdlo s minerály z Mrtvého moře (125 g)

KOD: 224

KOD: 134

CENA: 650 Kč
KOD: 105

CENA: 450 Kč
KOD: 127

Přírodní, hypoalergenní mýdlo důkladné čistí pórů a
odstraňuje  odumřelé buňky. Odstraňuje nečistoty a
zbytky make-upu, pomáhá proti černým tečkám a
jemně pleť vyhlazuje. Každodenní používání má velmi
efektivní protistárnoucí účinky.

Minerální peelingové mýdlo (125 g)

CENA: 200 KčKOD: 227



VRÁSKY

CENA: 1400 Kč

CENA: 820 Kč

Kapsle obsahují kombinaci aktivních složek pro
maximální vypnutí a vyhlazení pleti pomocí kolagenu a
kyseliny hyaluronové. Poskytují denní intenzivní
kůru pro zralou pleť. Efektivně bojují s vráskami a
obnovují její přirozenou hydrataci a pružnost. Kapslovou
kůru stačí aplikovat jednou týdně.

Multivitamínové pleťové kapsle (40 ks)

Noční krém hloubkově vyživuje pleť. Odstraňuje
stopy únavy, stresu a dodává pleti pevný vzhled.
Obsahuje vitamin B5 a provitaminy A a E, které
pleť zpevňují, vyživují a ochraňují.

Zpevňující noční krém (50 ml)

Protistárnoucí oční sérum s jemnou texturou je vhodné na váčky
a kruhy pod očima. Gel se rychle vstřebává a poskytuje pokožce
okamžitý liftingový efekt. Obsahuje hydratační složky pro
relaxaci pleti a zklidnění otoků kolem očí. Toto sérum je
prevence proti otokům a tmavým kruhům pod očima a okolí očí
perfektně vyhladí.

Protistárnoucí gelové oční sérum (50 ml)

Krém na obličej a dekolt posiluje a zpevňuje vzhled pleti.

Zlepšuje její elasticitu a má vysoké hydratační účinky.

Jeho složení zpomaluje stárnutí kůže. Je obzvláště vhodný

pro ženy, které mají problémy se zvadlou pokožkou. Krém

předchází vzniku vrásek.

Pleťový krém proti vráskám SPF 20 (50 ml)

CENA: 450 Kč

CENA: 450 Kč

Oční krém má jemnou konzistenci a rychle se vstřebává.
Má skvělé hydratační a anti age účinky. Poskytuje úlevu
unaveným a namáhaným očím. Působí efektivně proti
vráskám, kruhům pod očima a je výborným podkladem
pod make-up. Oblast kolem očí zklidňuje a osvěžuje.

Oční krém proti vráskám SPF 20 (50 ml)

CENA: 490 Kč
KOD: 109

KOD: 107

KOD: 108

KOD: 176

KOD: 110

Aromaterapeutické přírodní mýdlo založené na
vysoké koncentraci oleje z granátového jablka
pomáhá oddálit stárnutí kůže, posiluje imunitní
systém, zabraňuje tvorbě vrásek a je velmi účinné
na pigmentové skvrny.

Mýdlo s výtažky z granátového jablka (125 g)

KOD: 291CENA: 200 Kč



ČIŠTĚNÍ PLETI

CENA: 450 Kč

CENA: 200 Kč

Čistící pěna na obličej z výtažky z granátového jablka je
vhodná na pro smíšenou pleť se skonem k tvorbě mazu.
Zbavuje pleť nečistot, přebytečného mazu a vyhlazuje.
Pěnu je ideální používat ráno na odlíčení pleťového krému
a osvěžení a večer na odstranění nečistot a mastnoty po
celém dnu. Odstraňuje i jemný makeup.

Čistící relaxační pěna na obličej (225 ml)

Pleťový peeling neobsahuje mýdlo a je vhodný na každodenní

použití. Peelingové částečky odstraňují odumřelé kožní buňky a

vyhlazují pleť. Jeho používání viditelně čistí pleť, odstraňuje

zbytky makeupu, přebytečnou mastnotu a nečistoty. Jeho

použití je vhodné před nanesením pleťové masky, lépe tak

výrobek pronikne do pokožky.

 

Bahenní pleťový peeling (250 ml)

Peeling s glycerinem obsahuje menší peelingové částečky a je
vhodný na citlivější pleť. Je vhodný na každodenní péči.
Používáním peelingu je pleť vyhlazená, viditelně čistější a svěží.
Peelingy jsou vhodné i pro mastnou pleť, jelikož odstraňují
přebytečný maz. 

Pleťový peeling s glycerinem (250 ml)

100% přírodní mýdlo pomáhá předejít výskytu akné, ekzémů,
oparů a kožních plísní. Bahenní mýdlo z Mrtvého moře důkladně
čistí kožní póry a zanechává pleť jemnou a hebkou bez
přebytečné mastnoty. Našim zákazníkům doporučujeme mýdlo
používat při problémech s akné na obličeji i dekoltu. Určeno pro
smíšenou až mastnou pleť.

Bahenní mýdlo s minerály z Mrtvého moře (125 g)

KOD: 224

KOD: 131

CENA: 450 Kč
KOD: 1209

CENA: 450 Kč
KOD: 120

Toto 100% přírodní mýdlo hloubkově čistí pleť od
nečistot a zbytků makeupu. Našim zákazníkům pomáhá
na kožní problémy: ekzémy, akné a opary. Zmírňuje
jejich projevy a udržuje pleť čistou. Díky jeho
rakytníkovému složení je mýdlo velice jemné na obličej i
tělo. Stačí ho nechat dvě minutky působit na pokožce a
dát tak čas vstřebání všech minerálů. Určeno pro sušší
pleť.

Rakytníkové mýdlo (125g)

CENA: 200 KčKOD: 228



CENA: 450 Kč

CENA: 490 Kč

Náš nejúčinnější odličovač, který si poradí se všemi typy make
- upu a to i s těmi vodoodělnými. Odličovač má dvě části,
které je potřeba před použitím pořádně protřepat. V horní
části jsou vitaminy, které perfektně odlíčí řasenku i rtěnku a
po té se vytrácejí. Spodní část je založena na vodě z Mrtvého
moře a esenciálních minerálech. Dvoufázový odličovač je
doporučován i naší kosmetičkou Evičkou.

Dvoufázový odličovač očí a rtů (250 ml)

Pleťové tonikum neobsahuje alkohol a zbytečně nezatěžuje pleť.

Tonikum dodává pleti potřebnou hydrataci a smývá nečistotu a

pot, který přispívá ke vzniku akné. Po jeho použití dostává pleť

matný a svěží vzhled. Při pravidelné používání zajišťuje

rovnováhu pH pleti, odstraňuje odumřelé buňky a stahuje póry.

Tonika jsou určena na každodenní péči o pokožku a slouží jako

dobrý základ pro další péči.

 

Pleťové tonikum s Aloe vera a heřmánkem (250 ml)

Odličovací pleťové mléko je vytvořeno z přírodních
složek, které poskytují pleti uvolnění po celém dnu.
Mléko má jemné složení a krásně se na pleti roztírá.
Důkladně odstraňuje makeup i řasenku. Stačí malá
kapka na tamponek a pleť bude kvalitně odlíčená.
 
 

Odličovací pleťové mléko (250 ml)

Tento multifunkční gel dokáže nahradit tonikum,
odličovací mléko i odličovač make-upu, proto je vhodný i
na cesty. Gel je jemný a na pleti příjemný. Jeho micelární
částečky hloubkově čistí pleť a zmenšuje póry. Gel
obsahuje kyselinu hyaluronovou, která dodává potřebnou
hydrataci a zpevňuje pleť. Micelární gel je bezoplachový.
 

Micelární čistící gel 3 v 1 (250 ml)

KOD: 125

KOD: 1222

CENA: 400 KčKOD: 118

CENA: 450 Kč
KOD: 119



MASKY NA OBLIČEJ

CENA: 550 Kč

CENA: 1290 Kč

Hydratační maska je opravdu velice příjemná nejen vůní, ale
i složením. Pleť v zimních měsících krásně hydratuje a
projasňuje a v letních měsících ji udržuje jemnou a
vyživenou. Účinně působí i na vrásky, které vyplňuje a
oddaluje jejich vznik. Maska má jemnou bílou konzistenci a
její aplikace je velice snadná.

Hydratační a relaxační maska (100 ml)

Jedinečná magnetická maska  obnovuje kožní
buňky, zmenšuje póry, důkladně pleť čistí, odstraňuje
přebytečný maz, uklidňuje zarudnutí, zlepšuje barvu
pleti a její strukturu a zanechává ji
nádherně hydratovanou, matnou a vyživenou. Obsahuje
železo a minerály, které stimulují krevní oběh. Pleť bude
znatelně mladší a jasnější již po prvním použití.

Magnetická bahenní maska (50 ml)

KOD: 138

KOD: 1121

Bahenní maska na obličej je opravdu víceúčelová a

vždy se hodí. Pomáhá na akné, hloubkově čistí,

odstraňuje mastnotu, pomáhá vypínat pleť a

odstraňuje zbytky make-upu. Její složení viditelně

oživuje pleť a důkladně čistí. Bahenní masku stačí

jednou nanést a pochopíte její,  proč je nezbytným

pomocníkem.

Čistící bahenní maska pro citlivou pleť (220 g)

CENA: 490 KčKOD: 134

Kolagenová zpevňující maska poskytuje okamžité
zlepšení povadlé kůže. Jsou v ní
koncentrovány aktivní účinné látky pro zpevnění
a zachování pružnosti pleti. Je obohacena o anti
oxidační vitamíny A, B5, C a E, kolagen. Dodává
pleti pružnost a pevnost.

Zpevňující kolagenová maska (100 ml)

CENA: 590 Kč KOD: 117



CENA: 460 Kč

Slupovací maska má tři hlavní kroky pro rychlejší
dosažení výsledků: peelingový efekt –odstraňuje
nečistotu a odumřelé kožní buňky, pleť má hedvábný
a zářící vzhled, stimulace – osvěžuje pokožku a
odstraňuje známky únavy a stárnutí, vypnutí –
 posiluje a vypíná kožní tkáň a poskytuje pleti zdravý
vzhled a vitalitu.

Slupovací maska (100 ml)

KOD: 116

Přikládací maska na obličej je napuštěna účinnými

látkami, které bojují proti stárnutí pleti. Maska

obsahuje výtažky z kyseliny hyaluronové pro

hydrataci pleti. Další látkou je Matrixyl, který

pleť hydratuje a pomáhá produkovat kolagen v pleti.

Maska pleť uklidňuje, osvěžuje a pomáhá redukovat

jemné vrásky. Po její aplikaci je pleť krásně

hladká, hydratovaná, svěží a vypnutá.

Přikládací jednorázová maska (20 ml)

CENA: 180 Kč
KOD: 150

Černá maska hloubkově čistí póry, odstraňuje
mrtvé buňky, a poskytuje pleti hladký a
hebký vzhled. Je obohacena o kyselinu
hyaluronovou, která pomáhá redukovat
vrásky,stres a únavu. Magnety na
masce pomáhají účinným složkám
proniknout do pokožky a po prvním použití
zanechávají tvář hladkou, uvolněnou a
zářivou.

Detoxikační magnetická jednorázová maska (20 ml)

CENA: 180 Kč KOD: 151



LUPÉNKA

CENA: 250 Kč

CENA: 400 Kč

Bahno z Mrtvého moře obsahuje 40 minerálů, které mají
velmi regenerační účinky na pokožku. Složení bahna
pomáhá zmírňovat lupénku a ulevovat od jejích projevů.
Na tělo se může mazat i nahřáte a jeho aplikace je
příjemnější. Bahno absorbuje nečistotu a mastnotu z
pokožky.

Bahno z Mrtvého moře (600 g)

Hypoalergenní ručně vyrobené 100% přírodní mýdlo, které

účinně pečuje o kožní problémy, má hojivé a protizánětlivé

účinky a zklidňuje zarudnutí a svědění. Jeho PH je

optimální pro pokožku, nevysušuje ji ,  ale hydratuje. U

našich zákazníků s lupénkou se těší velké oblibě. 

Mýdlo na lupénku (100 g)

Krém má velice hydratační účinky a na místech s
lupénkou je velice příjemný. Obsahuje rostlinné
výtažky, které pokožku zklidňují. Současně ulevuje
od zarudnutí a svědění, které kožní problémy
doprovází. Složení je čistě přírodní, nezanechává
skvrny a snadno se vstřebává. Krém neobsahuje
steroidy ani dehet.

Krém na lupénku (200 ml)

Bahenní krém poskytuje úlevu při podráždění,
vysušení, hrubosti a popraskání pokožky. Pravidelným
používáním jsou výsledky patrné a pokožka je pružná,
jemná a sametově hebká. Tento krém na ruce si
oblíbili především zákazníci s ekzémem na rukou.
Obsahuje UV filtr. Neobsahuje parabeny.

Intenzivní bahenní krém na ruce a nehty (200 ml)

KOD: 2052

KOD: 274

 CENA: 350 KčKOD:2017

Mýdlo z Mrtvého moře hloubkově čistí obličej a pokožku
těla. Je vhodné pro ošetření lupénky a velmi citlivých
míst. Neutralizuje účinky tvrdé vody a pomáhá
regenerovat pokožku.

Mýdlo s 26 minerály z Mrtvého moře (125 g)

CENA: 200 Kč
KOD: 289

CENA: 750 Kč
KOD: 2015



EKZÉM

CENA: 400 Kč

CENA: 480 Kč

Bahenní krém obsahuje velké množství minerálů, které
ulevují od podráždění a praskání. Při pravidelném
mazání mohou pomoci zmírnit i dlouhotrvající ekzém.
Bahno vysušenou a hrubou pokožku hydratuje. Krém
dopřává pokožce pružnost, jemnost a měkkost.
Obsahuje UV filtr. Neobsahuje parabeny.

Intenzivní bahenní krém na ruce (200 ml)

Bahenního mýdlo pomáhá předejít výskytu ekzému,
seboroické dermatitidy, akné, nadměrného pocení,
oparů, kožních plísní, lupénky a svědění kůže. Důkladně
čistí kožní póry a zanechává pleť jemnou a hebkou.
Účinky bahna mají vliv na zmírnění kožních problémů.

Bahenní mýdlo (125 g)

Mošusové máslo je jemné a velice příjemné na místo, kde
pokožka trpí ekzémem. Jeho složení dodává výživu, zlepšuje
její strukturu. Máslo je vhodné na suchou kůži se sklonek k
ekzému, atopickému ekzému  a lupénce. Nevysušuje a
působí jemně na citlivou pokožku i pokožku miminek.

Aromatické tělové máslo mošus (350 ml)

100% přírodní mýdlo je skvělým pomocníkem při

prevenci kožních problémů: ekzémy, akné, alergie,

lupénka, atopické ekzémy, opary, kožní astma, kožní

plísně, bradavice, svrab a seborea. Jeho složení ulevuje

od nepříjemných projevů těchto kožních problémů.

Rakytníkové mýdlo (125 g)

CENA: 200 Kč

CENA: 200 Kč

Bahno pochází z Mrtvého moře a je těženo v Izraeli. Jeho
složení obsahuje 40 minerálů, které nejsou nikde na světě.
Bahno má velice účinné čistící vlastnosti, absorbuje mastnotu
a nečistotu z pokožky. Pokožku krásně povzbudí a osvěží.
Dokáže ulevit od bolesti svalů a kloubů.
 

Bahno z Mrtvého moře (600 g)

CENA: 250 KčKOD: 274

KOD: 228

KOD: 224

KOD: 2052

KOD: 243

Stoprocentně přírodní sůl do koupele. Sůl pochází z Mrtvého
moře a je jedinečná tím, že je mnohonásobně více
koncentrovaná než ostatní mořské soli. Pomáhá léčit kožní
problémy, ekzémy a je citlivá k podrážděné pokožce i ke kožním
problémům.

Sůl z Mrtvého moře bílá (500 g)

KOD: 260CENA: 220 Kč



BOLEST SVALŮ

CENA: 220 Kč

CENA: 350 Kč

100% přírodní sůl do koupele obsahuje více než 40
druhů minerálů a je mnohonásobně
koncentrovanější. Je vhodná i na oteklé nohy a bolest
svalů. Poskytuje příjemný pocit omlazení a obnovy
svalových tkání.

Sůl z Mrtvého moře (500 g)

Bylinkové mýdlo je 100% přírodní a je ručně
vyráběno v Izraeli. Obsahuje bylinky, která mají
protizánětlivé a dezinfekční účinky. Pro svoje
přírodní složení dokáže pomoci při léčbě
křečových žil . 

Léčivé bylinkové mýdlo (100 g)

KOD: 2018

KOD: 260

100% přírodní máslo má unikátním složení, které

uvolňuje svaly po sportovním výkonu a

cvičení. Pomáhá při bolestech hlavy, svalových křečích,

bolestech zad, kyčlí, ramen, výronů, uvolňuje krční svaly,

bolesti kloubů, zlepšuje krevní oběh. Bolavé svaly

zahřívá a tím dochází k jejich uvolnění.

Aromatické máslo na bolest (50 g)

CENA: 740 Kč
KOD: 2016

Bahno z Mrtvého moře a je těženo v Izraeli. Jeho
složení obsahuje 40 minerálů, které nejsou nikde
na světě. Bahno má velice účinné čistící
vlastnosti, absorbuje mastnotu a nečistotu z
pokožky. Ulevuje od bolesti svalů a kloubů.
Bahno se může i krátce nahřát a po té aplikovat.

Bahno z Mrtvého moře (600 g)

CENA: 250 Kč KOD: 274

KŘEČOVÉ ŽÍLY



MIMINKA

CENA: 550 Kč

CENA: 220 Kč

Sprchový krém a šampon pro děti neobsahuje SLS
a parabeny. Neohrožuje dětská očíčka a je šetrný k
dětské pokožce i vláskům. Tento šampon a
sprchový krém v jednom dětskou pokožku čistí,
vyživuje, zjemňuje, chrání a intenzivně hydratuje.

Sprchový krém a šampon pro děti (780 ml)

Toto 100% přírodní mýdlo pomáhá při prevenci

kožních problémů. Je vhodné i pro děti a

kojence, na kožní problémy a ekzémy. Díky

svému přírodnímu složení jemně působí i na dětskou

pokožku. A pomáhá ji zbavovat pupínků, ekzému a

vyrážky.

Rakytníkové mýdlo (125 g)

Mošusové máslo je vhodné na citlivou dětskou
pokožku. Má velice jemné složení a nedráždí dětskou
pokožku. Je vhodné na suchá místa, ekzémy i atopické
ekzémy. Máslo má neutrální vůni a na pokožce se
krásně vstřebává.

Aromatické tělové máslo mošus (350 ml)

100% přírodní sůl do koupele. Sůl pochází z Mrtvého
moře a je jedinečná tím, že je mnohonásobně více
koncentrovaná než ostatní mořské soli. Je vhodná i
pro dětskou pokožku při léčbě kožních problémů.

Sůl z Mrtvého moře bílá (500 g)

KOD: 260

KOD: 350

CENA: 200 KčKOD:228

Aloe vera gel je přírodní čistící a dezinfekční gel
extrahován z rostliny Aloe vera. Aloe vera má
chladící a hydratační efekt, proto je ideální na
svědění, popáleniny, bodnutí hmyzem, odřeniny,
spálení sluncem a zarudnutí

Aloe vera gel (180 ml)

CENA: 350 Kč
KOD: 218

CENA: 480 Kč
KOD: 243



SPA
Aromatické máslo poskytuje kompletní výživu pro kůži. Zlepšuje a zpevňuje její strukturu a je

také účinný při ošetření suché pokožky. Másla mají lepší hydrataci než krémy v tubě. Mají

velice příjemnou vůni, která na pokožce dlouho vydrží.

Tělová másla (350 ml)

CENA: 480 Kč

KOD: 243 máslo mošus, 244 máslo levandule, 245 máslo růže, 300 máslo orchidej, 242 máslo vanilka

100% přírodní produkt odstraňuje odumřelé buňky a zpomaluje stárnutí kůže. Zanechává ji

hydratovanou a nádherně voňavou. Povzbuzuje a zlepšuje krevní oběh. Je ideální pro

intenzivní revitalizaci pokožky, pro její obnovu a zanechává ji velmi jemnou na dotek. Pomáhá

při prevenci celulitidy. Může se používat před opalováním a v saunách.

Tělové peelingy (450 g)

CENA: 480 Kč

KOD: 253 peeling mošus, 256 peeling citron, 252 peeling levandule, 452 peeling orchidej

Stoprocentně přírodní sůl do koupele obsahuje více než 40 druhů minerálů. Mezi těmito

minerály jsou i takové, které nelze najít v žádném jiném moři. Zmírňuje revmatické bolesti a

kožní problémy. Je vhodná i na oteklé nohy, vrostlé nehty, plísně na nehtech, hemoroidy a

celkovou úlevu svalů. Poskytuje příjemný pocit omlazení a obnovy.

Sůl z Mrtvého moře (500 g a 1,2 kg)

CENA: 220 Kč

KOD: 260 sůl bílá, 261 sůl levandule, 263 sůl růže, 264 sůl vanilka

CENA: 390 KčKOD: 265 sůl bílá

Přírodní tělový olej s nemastnou strukturou se

okamžitě vstřebává do pokožky. Má výživné,

uklidňující, omlazující a aromaterapeutické účinky.

Po použití je kůže hydratovaná, pružná a pevná.

Pomáhá při prevenci strií .  Nezanechává skvrny ani

mastnotu. Může se používat i na masírování.

Tělový olej mošus a levandule  (150 ml)

CENA: 490 Kč

KOD: 239 olej mošus, 240 olej levandule

Bahenní tělový sorbet (450 g)

CENA: 550 KčKOD: 2510



SPRCHOVÉ KRÉMY

Olejové parfémy obsahují luxusní parfémový extrakt, který zanechává na pokožce krásnou

vůni po celý den. Obsah vonných esencí je v něm mnohonásobně vyšší, proto vydrží velmi

dlouho. Pokožku nevysušuje, dodává jí hydrataci a okouzlující aroma. Olejové parfémy oproti

běžným parfémům nezanechávají pigmentové skvrny.(30 ml)

CENA: 640 Kč

KOD: 247 mošus, 2249 milion, 250 lorenze, 2250 madame, 2248 aline

Stoprocentně přírodní sůl do koupele obsahuje více než 40 druhů minerálů. Mezi těmito

minerály jsou i takové, které nelze najít v žádném jiném moři na světě. Má blahodárné

účinky na zmírnění revmatických bolestí nebo kožních problémů. Je vhodná i na oteklé nohy,

vrostlé nehty, plísně na nehtech, hemoroidy a celkovou úlevu svalů. Poskytuje příjemný pocit

omlazení, obnovy a relaxace.

Sůl z Mrtvého moře (500 g a 1,2 kg)

CENA: 220 Kč

KOD: 260 sůl bílá, 261 sůl levandule, 263 sůl růže, 264 sůl vanilka

CENA: 390 KčKOD: 265 sůl bílá

Sprchové krémy s minerály z Mrtvého moře poskytují pokožce dokonalou hydrataci

a zanechávají ji čistou a zdravou. Změkčují tvrdou vodu a díky tomu nevysušují. Vaše pokožka

bude po sprchování krásně vonět. (780 ml)

CENA: 350 Kč

KOD: 292 rakytník, 293 oliva a med, 1293 levandule, 295 granátové jablko, 1292 orchidej

PARFÉMY

SŮL



TĚLOVÉ KRÉMY

CENA: 350 Kč

CENA: 350 Kč

Aloe vera krém má velice příjemnou vůni a je opravdu
citlivý k pokožce. Aloe vera uklidňuje podrážděnou
pokožku a regeneruje ji .  Krém je vhodný po holení,
depilaci voskem, laserovém zásahu a po opalování.

Tělový krém s Aloe vera (180 ml)

Bambucké máslo je ideální na promazání suchého těla.
Jeho kvalitní složení je vhodné i na obličej, který krásně
hydratuje a vyživuje. Proto na cestách nahradí běžné krémy
a ušetří místo. Jeho dalším účinkem je i vyhlazování strií .

Tělový krém s bambuckým máslem (180 ml)

Krém dodává pokožce vláčnost, pružnost a sametový
vzhled. Má velice jemnou vůni, která je na pokožce
velice příjemná. Po použití krému je pokožka
hydratovaná a zpevněná. Je ideální na hodně suchá
místa.

Tělový krém s olivovým olejem a medem (180 ml)

Tento multifunkční krém s opojnou vůní můžete použít

jak na tělo, tak na pleť. Pokožku krásně hydratuje,

dodává jí pružnost a má protistárnoucí účinky. Jeho

jedinečné složení pěčujících minerálů z Mrtvého moře a

rakytníku z něho vytváří produkt, který musíte mít vždy u

sebe, jak doma, tak na cestách.

Protistárnoucí rakytníkový tělový krém (180 ml)

CENA: 350 Kč

CENA: 350 Kč

Granátové jablko je vhodné pro pokožku, která trpí
striemi. Krém zlepšuje strukturu pokožky, vypíná a
vyhlazuje. Při používání krému je pokožka hydratovaná
a příjemná na dotek.

Tělový krém s granátovým jablkem (180 ml)

CENA: 350 Kč

KOD: 296

KOD: 219

KOD: 286

KOD: 221

KOD: 220

 

 



CENA: 450 Kč

CENA: 750 Kč

Vanilkové mléko má opravdu krásnou vůni. Oproti
ostatním tělovým krémům má velice jemné složení. Tělo je
po jeho namazání krásně jemné a voňavé. Tato vůně vydrží
na pokožce velice dlouho.

Smyslné tělové mléko vanilla silk (250 ml)

Aloe vera gel má chladící účinky. Pomáhá pokožce od
podráždění ze sluníčka, zarudnutí a nebo popálenin. Skvěle
zahojí i ranky od bodnutí hmyzem a odřeniny. Pro naše
zákazníky je Aloe vera povinná výbava na cesty a účinně nahradí
panthenol.
 

Aloe vera gel (180 ml)

Anticelulitidový krém účinně vypíná problémovou
pokožku. Díky tomuto vypnutí jsou pupínky celulitidy na
první pohled výrazně menší a vyhlazenější. Krém je
vhodný i na zpevnění bříška, boků a rukou.

Krém proti celulitidě (250 ml)

Výživný tělový krém s avokádem obsahuje vitamíny a

Aloe vera pro zklidnění. Krém je ideální pro extrémně

suchou pokožku, protože avokádo má vysoce hydratační

účinky. Pomáhá změkčovat pokožku na loktech, patách

a kolenou. Na cestách nahradí pleťový krém.

Výživný tělový krém s avokádem (180 ml)

CENA: 350 Kč

CENA: 350 Kč

KOD: 217

KOD: 218

KOD: 209

KOD: 2021

DOMÁCÍ OSVĚŽOVAČE 
TKANIN 

Osvěžovače tkanin s nádhernou vůni pro
provonění tkanin, oblečení, povlečení, záclon,
závěsů a ve skříni i prostoru. Nezanechávají
skvrny. Doporučuje se použít také při žehlení a
sušení prádla. (250 ml)

CENA: 290 Kč

KOD: 342 hebká bavlna, 343 svěží prádlo, 341 čistý mošus, 340 bílé hedvábí



KRÉMY NA RUCE

CENA: 180 Kč

CENA: 180 Kč

Výživný krém má chladivé účinky a poskytuje úlevu od
únavy způsobené dlouhým stáním nebo sportovní
aktivitou. Pomáhá také proti pocitu těžkých nohou a
otokům. Díky jeho deodoračním účinkům neutralizuje
pachy a snižuje pocení nohou.

Osvěžující krém na nohy s deodorantem (100 ml)

Profesionální krém s nemastnou strukturou a velmi

příjemnou vůní, který vyhlazuje, hydratuje a zjemňuje ruce,

vyživuje rozštěpené nehty, vytváří na pokožce ochrannou

vrstvu, která neutralizuje škodlivé účinky čisticích

prostředků a působení UV záření.

Multivitamínový krém na ruce a nohy (100 ml)

Krémy z Mrtvého moře pečují o vaše ruce a nehty. 
 Zjemňují ruce a posilují zlomené a roztřepené nehty.
Obsahují UV filtr, který pokožku chrání před slunečním
zářením. Krémy neobsahují ropu a krásně se vstřebávají.

Krémy na ruce a nehty - argan, levandule,
orchidej, růže (100 ml)

Arganový krém hydratuje suché nohy a změkčuje
drsnou kůži na nohou. Pomáhá zrychlovat hojení
popraskané kůže. Uvolňuje oteklé nohy a zabraňuje
zápachu.Krém se krásně vstřebává a nezanechává
mastnou kůži.

Krém na popraskané nohy s arganovým olejem (100 ml)

KOD: 2010

KOD: 201

CENA: 180 KčKOD:204

100% přírodní máslo zlepšuje průtok krve a
neutralizuje nepříjemné pachy. Změkčuje a
zvláčňuje kůži na nohou a uvolňuje unavené
a oteklé nohy. Máslo je doporučeno pro
problémy se syndromem diabetické nohy.

Máslo na popraskané nohy s měsíčkem (100 ml)

CENA: 590 Kč
KOD: 299

CENA: 180 Kč KOD: 2041 argan, 2223 levandule, 2225 orchidej, 2222 růže

KRÉMY NA NOHY



BAHNO

CENA: 400 Kč

CENA: 450 Kč

Krém na nohy obsahuje vysoký podíl bahna z Mrtvého
moře. Jeho složení změkčuje tvrdou kůži na patách a
rychleji zaceluje popraskaná místa. Má vyšší podíl soli,
která dezinfikuje otevřená místa a zabraňuje vzniku
zánětu. Má příjemnou vůni a rychle se vstřebává.

Intenzivní bahenní krém na nohy (200 ml)

Bahno pochází z Mrtvého moře a je těženo v Izraeli. Jeho

složení obsahuje 40 minerálů, které nejsou nikde na

světě. Bahno má velice účinné čistící vlastnosti, absorbuje

mastnotu a nečistotu z pokožky. Pokožku krásně povzbudí

a osvěží. Dokáže ulevit od bolesti svalů a kloubů.

Bahno z Mrtvého moře (600 g)

Bahenní krém poskytuje úlevu při podráždění, vysušení,
hrubosti a popraskání pokožky. Pravidelným používáním
jsou výsledky patrné a pokožka je pružná, jemná a
sametově hebká. Tento krém na ruce si oblíbili především
zákazníci s ekzémem na rukou. Obsahuje UV filtr.
Neobsahuje parabeny.

Intenzivní bahenní krém na ruce a nehty 200 ml

Bahno z Mrtvého moře zmírňuje podráždění, suchost,
drsnost, zarudnutí a popraskání. Při pravidelném použití je
pokožka hydratovaná a sametově hebká. Krém je svým
složením vhodný i na ekzémy, atopické ekzémy a lupénku.
Obsahuje UV filtr. Neobsahuje parabeny.

Intenzivní bahenní krém na tělo (200 ml)

KOD: 2005

KOD: 2022

CENA: 250 Kč
KOD:274

100% přírodní mýdlo má mnoho využití.
Pomáhá předejít a zmírnit akné, dermatitidu,
ekzém, svědění kůže. Mýdlo má hnědou barvu
a je tvořeno minerály z Mrtvého moře. Mýdlo
je velice oblíbené u zákazníků s kožními
problémy.

Bahenní mýdlo (125 g)

CENA: 200 KčKOD: 224

CENA: 400 Kč
KOD: 2052



VÝŽIVA VLASŮ - LUPY

Maska je vhodná pro suché vlasy, který potřebují vyživovat
a hydratovat. Chrání vlasy před slunečním zářením a jejich
vysušováním. Je vhodná i na poškozené a chemicky
ošetřené vlasy. Mrkvovo-bahenní maska viditelně vyživuje
vlasy až po konečky.

Mrkvovo-bahenní maska na vlasy (250 ml)

Tento vysoce kvalitní šampon proti lupům obsahuje Aloe
vera (pro zklidnění pokožky hlavy a zmírnění svědění) a
výtažky z kopřivy a rozmarýnu. Jeho složení velmi účinně
zabraňuje vzniku lupů a jejich opakovanému výskytu. Pomáhá
proti roztřepeným konečkům a elektrizování vlasů. 

Šampon rozmarýn a kopřiva (400 ml)

KOD: 326

KOD: 306

Maska na vlasy obsahuje bahno z Mrtvého moře. Dodává

vlasům sílu, lesk a chrání jejich barvu. Je vhodná pro

všechny typy vlasů i kudrnaté nepoddajné vlasy,

poškozené a barvené vlasy a vlasy se sklonem k tvorbě

lupů. Vyživuje vlasy i vlasovou pokožku. Skvěle doplňuje

bahenní šampon.

Bahenní maska na vlasy (250 ml)

Bahenní šampon má opravdu jedinečné složení i
účinky. Podporuje proudění krve v malých cévkách na
hlavě a to pomáhá v růstu vlasů i zmírnění jejich
padání. Současně pomáhá vlas vyživovat až ke
kořínkům a navracet vlasům zdravý vzhled a objem.
Bahenní šampon je ideální i na lupenku v hlavně a pro
citlivou vlasovou pokožku. Šampon je černé barvy, ale
vlasy nebarví.

Bahenní šampon (400 ml)

KOD: 317

Kvalitní vlasový kondicionér s výtažky z rakytníku a Aloe Vera
pomáhá při rozčesávání vlasů a redukuje statickou elektřinu.
Poskytuje vlasům ochrannou vrstvu proti škodlivým vlivům a
podporuje jejich rychlejší růst. Je vhodný i na poškozené,
barvené a chemicky ošetřené vlasy se sklonem k tvorbě lupů
a při problémech s vypadáváním vlasů.

Kondicionér s rakytníkem a Aloe (400 ml)

KOD: 325

KOD: 310 CENA: 390 Kč

CENA: 390 Kč

CENA: 450 Kč

CENA: 260 Kč

CENA: 290 Kč



ARGAN NA VLASY

CENA: 620 Kč

CENA: 450 Kč

Zlepšuje vzhled a celkový stav vlasů. Je velmi vhodné pro
vlasy, které jsou chemicky ošetřeny. Sérum regeneruje
roztřepené konečky a vlasy vyživuje. Chrání je proti
klimatickým změnám, prachu a statické elektřině.
Používáním séra jsou vlasy lesklé, zdravé a pružné. Sérum
rychle se vstřebává, usnadňuje rozčesávání vlasů a
zanechává na vlasech ochranný filtr bez mastného pocitu.

Sérum na vlasy s arganovým olejem (50 ml)

Arganový krém podporuje zdravý vzhled vln a zároveň
je vhodný i pro uhlazený vzhled rovných vlasů. Krém je
bezoplachový a nahrazuje kondicionér. Vlasy vyživuje,
dodává jim lesk a zaceluje roztřepené konečky. Je
vhodný i na závěrečný styling do suchých vlasů po
fénování.

Krém na vlasy s arganovým olejem (400 ml)

KOD: 318

KOD: 315

Arganová maska je vhodná pro suché a poškozené vlasy.

Chrání konečky před jejich třepením a vlasy před

následky chemického ošetření. Obsahuje UV filtr.

Výsledkem jsou krásné, zdravé, pružné a lesklé vlasy,

které se snadno rozčesávají. Neobsahuje silikony.

Maska na vlasy a arganovým olejem (250 ml)

CENA: 390 Kč
KOD:303

Vyživující šampon pro poškozené, suché,
roztřepené vlasy. Obsahuje vysokou koncentraci
arganového oleje a proteinů, které obnovují
zdravý vzhled vlasů. Díky tomuto jedinečnému
složení jsou vlasy zdravé,vyživené a
krásné. Obsahuje UV filtr.

Šampon s arganovým olejem (400 ml)

CENA: 260 Kč KOD: 330



KERATIN

CENA: 720 Kč

CENA: 450 Kč

Sérum je doplňující péčí o vlasy, které jsou upravovány
různými tepelnými metodami. Zvyšuje odolnost vlasů proti
narušení tepelnou úpravou (žehlení, fénování), udržuje vlasy
déle narovnané a jemné, obnovuje konečky při třepení a
vytváří lesk.

Keratinové sérum pro hladké vlasy (50 ml)

Keratinový šampon je vhodný pro vlasy, které
jsou vyhlazovány žehličkou či jinými metodami. 
 Vlasy nejsou vysušené a nelámají se. Šampon
vlasy vyživuje, regeneruje a omezuje jejich
roztřepenost. Po použití jsou vlasy zářivější, jemnější,
zdravější. Šampon obsahuje čistý keratin.

Vyhlazující šampon s keratinem (400 ml)

Krém vyživuje vlasy od kořínků až po konečky. Vlasy krásně
hydratuje a dodává jim lesk. Krém pomáhá zabraňovat
rozštěpení silikonu, který se drží v konečkách a vysiluje vlas.
Tento krém je vhodný pro kudrnaté vlasy, jelikož odděluje
kudrlinky a dodává vlasům přirozený a zdravý vzhled plný
života.

Keratinový krém na vlasy (400 ml)

KOD: 307

KOD: 308

Keratinová maska vyhlazuje vlasy a chrání je

před třepením. Je vhodná pro vlasy, které jsou

často upravovány fénováním a zahřívány. Po

použití jsou vlasy jemnější, zdravější a snadno

upravitelné. Maska neobsahuje silikony.

Vyživující vlasová maska s keratinem (500 ml)

CENA: 590 KčKOD:311

Keratinový sprej s krásnou vůní vám  hydratuje a dodá jim
lesk. Je zvlášť vhodný pro barvené, žehlené a suché
vlasy. Sceluje roztřepené konečky. Sprej také neutralizuje
statickou elektřinu. Keratin pokrývá vnější vrstvu vlasu a
vytváří na nich ochranný vnější povlak, který vlas obklopuje a
vyhlazuje. Sprej je vhodný na dovolenou, kdy jsou vlasy
namáčené v moři a vystaveny slunci.

Keratinový sprej na vlasy (200 ml)

CENA: 550 KčKOD: 312

CENA: 450 Kč KOD: 332



MASKY NA VLASY

Olivová maska chrání vlasy proti vlhkosti a urychluje jejich
regeneraci. Je také obohacena o macadamiový olej a
arganový olej,  které dodávají vlasům zvýšenou hydrataci.
 Maska chrání jvlasy před chemickými úpravami, jako je
foukání, žehlení a barvení. Je také vhodná pro barvené vlasy.
Maska je obohacena o keratin a neobsahuje SLS.

Maska na vlasy oliva a med pro suché a barvené vlasy
(200 ml)

KOD: 344

Kokosová maska hloubkově vyživuje vlasy a obnovuje jejich

pevnost. Výtažky z kokosového oleje zlepšují zdraví a vzhled

vlasů. Maska obsahuje keratin a UV filtr, který vlasy chrání

před sluníčkem. Používání masky snižuje roztřepení a

pomáhá předcházet vzniku lupů. Neobsahuje SLS.

Maska na vlasy s kokosem pro silné a vyživené vlasy
(200 ml)

KOD: 347

Rakytníková maska pomáhá udržovat barvu a lesk  
barvených vlasů. Je obohacena o vitamíny B5,
vitamín E. Maska vlasy vyživuje a dodává jim
potřebné vitamíny. Pomáhá zacelovat roztřepené
konečky vlasů. Vlasy jsou po použití jemnější a
lépe se rozčesávají. Neobsahuje SLS.

Maska na vlasy s rakytníkem pro obnovu a výživu vlasů
(200 ml)

KOD: 345

ŠAMPONY
Tento jedinečný šampon poskytuje ochranu a výživu
barveným vlasům. Obsahuje výtažky z rakytníkového
oleje,proteiny (které obnovují zdravý vzhled vlasů), vonné
oleje, vitamin E, provitamin B5, UV filtr (chránící vlasy před
slunečním zářením) a minerály z Mrtvého moře, které
zabraňují blednutí barvy.

Rakytníkový šampon (780 ml, 400 ml)

KOD: 319 KOD: 324

Šampon olivový olej a med (780 ml, 400 ml)

Olivový šampon je vhodný pro suché vlasy bez lesku. Šampon
je obohacen o olivový olej, med, arganový olej, rakytníkový
olej, jojobový olej a hroznový olej, které vlasy přirozeně
chrání před vysušením a oslabením.

KOD: 320 KOD: 323

CENA: 320 Kč

CENA: 320 Kč

CENA: 390 Kč CENA: 260 Kč

CENA: 390 Kč CENA: 260 Kč

CENA: 320 Kč



INTIMNÍ HYGIENA

CENA: 350 Kč

CENA: 220 Kč

Bylinkové mýdlo je 100% přírodní a je ručně vyráběno v
Izraeli. Obsahuje bylinky, která mají protizánětlivé a
dezinfekční účinky. Pro svoje přírodní složení dokáže
pomoci při problémech s hemeroidy a análními trhlinami.
Mnoho našich zákaznic si ho chválí pro účinky na intimní
oblast.

Léčivé bylinkové mýdlo (100 g)

100% přírodní sůl do koupele s vysokým obsahem
magnesia. Sůl pochází z Mrtvého moře a je jedinečná
tím, že je mnohonásobně více koncentrovaná než
ostatní mořské soli. Obsahuje více než 40 druhů
minerálů a je vhodná pro intimní čistotu a prevenci
zánětů močových cest.

Sůl z Mrtvého moře bílá (500 g)

KOD: 260

KOD: 2018

Intimní gel pomáhá vyrovnat hladinu pH v intimní

oblasti a příjemně chladí. Vyrovnaná hladina pH je

důležitá k zamezení výskytu bakterií a kvasinek.

Obsahuje unikátní složku PACS, která je

extrahovaná z červených brusinek. Tato složka

účinně předchází zánětu močových cest a infekcím.

Gel je vhodný k dennímu použití, zejména během

cyklu, po porodu a případech podráždění a

rozběhlých infekcí. 

Gel na intimní hygienu pH 4,5 (250 ml)

CENA: 350 KčKOD: 2204

100% přírodní mýdlo má mnoho využití i na
intimní hygienu. Je vynikající na ošetření
výtoků, plísní a infekcí pohlavních
orgánů (velmi dobře funguje na vaginální
mykózu). Poskytuje také úlevu při zarudnutí
kůže a je velmi prospěšné po porodu. Jeho
každodenní použití je skvělá prevence.
Rakytníkové mýdlo je snad v každé objednávce
našich zákazníků.

Rakytníkové mýdlo (125 g)

CENA: 200 Kč

KOD: 228



MUŽI

Balzám po holení ihned zklidňuje zarudnutí a
podráždění pokožky. Rychle se vstřebává
a zanechává pleť vláčnou, pružnou a svěží s
krásnou vůní. Pomáhá při prevenci vrásek a
nahradí pleťový krém. Jeho vůně je velice
příjemná a svěží. Obsahuje také ochranný UV filtr.

Balzám po holení (150 ml)

Pánský krém se rychle vstřebává do pokožky.

Pomáhá zabránit vzniku vrásek, dodává jí

hydrataci a poskytuje ochranu před

slunečními paprsky. Účinně působí i na oční

okolí.

Pleťový krém proti vráskám pro muže (50 ml)

CENA: 490 Kč

CENA: 450 Kč

KOD: 135

KOD: 123

Šampon a sprchový gel v jednom je u mužů velice
oblíbený. Je obohacen o minerály z Mrtvého moře,
Aloe vera a heřmánek pro celkovou relaxaci. Chrání
pokožku a vlasy před vysoušením a poskytuje jim
hydrataci, pocit čistoty a nádhernou vůni. Má
praktické balení s pumpičkou a stačí jedno zmáčknutí
na celé tělo. Jeho vůni si chválí i zákaznice.

Sprchový gel a šampon v jednom (780 ml)

CENA: 550 Kč
KOD: 328

CENA: 350 Kč

Gel má nemastnou texturu a snadno se používá. Je
obohacen o extrakt jojoby, který vyživuje vlasy a
zanechává lesk. Gel dává vlasům mokrý, stylový vzhled a
umožňuje je tvarovat. Dává tvar i jinak netvarovatelným
vlasům. Nezanechává žádné zbytky ve vlasech a má
skvělou vůni.

Extra silný jojobový gel na vlasy pro muže (200 ml)

KOD: 2020



CENA: 350 Kč

Výživný krém s chladivým efektem poskytuje
úlevu od únavy  a těžkých nohou způsobené
dlouhým stáním nebo sportovní aktivitou.
Neutralizuje pachy, snižuje pocení nohou a
snižuje otoky. Neobsahuje parabeny.

Osvěžující krém na nohy pro muže (200 ml)

Krém pečuje o ruce a poskytuje ochranu pro kůži a
nehty. Zjemňuje ruce a posiluje zlomené a
roztřepené nehty. Nezanechává mastný pocit rukou.
Má krásnou svěží vůni a velký obsah minerálů z
Mrtvého moře.

Krém na ruce a nehty pro muže (200 ml)

CENA: 350 Kč
KOD: 1206

KOD: 1203

Příjemný pánský šampon vlasy regeneruje,
posiluje a vyživuje. Je vhodný i na vysušené,
lámavé vlasy se sklonem k řídnutí. Obsahuje
proteiny, které napravují vzhled vlasů, vitamín E,
provitamín B5 a ochranné UV filtry.

Vyživující šampon pro muže (400 ml)

CENA: 350 KčKOD: 313

CENA: 490 Kč

Balzám obsahuje výtažky z kaviáru a kyseliny
hyaluronové, které účinně působí na vrásky a zpomalení
jejich výskytu. Tento balzám má velice jemné složení,
které pokožku nemastí a krásně se vstřebává. Díky Aloe
vera a heřmánku zklidňuje pleť po holení. Kyselina
hyaluronovádlouhodobě hydratuje pokožku a dodává jí
jemnost. Balzám obsahuje UV filtr, který chrání pleť před
slunečním zářením.

Balzám po holení s kaviárem (150 ml)

KOD: 1230
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