


účinky na různé 
typy pletí

kód název výrobku popis výrobku

N0206 ČISTÍCÍ GEL SALT
čistící a zklidňující gel se solí z mrtvého moře pro všechny typy pletí, 
včetně aknózní, problematické a podrážděné

N1307 PLEŤOVÁ VODA HŘEBÍČKOVÁ
pro problematickou a aknózní pleť, má antibakteriální a analgetické 
účinky

N0905 HYDROFILNÍ OLEJ S TEA TREE mycí olej pro zánětlivou a aknózní pleť

N0207 AKNÉGEL
zklidňující a regenerační gel na aknózní a zánětlivou pleť, působí při 
akutním stavu akné i jako prevence

N0009 LEVANDULOVÝ GEL jemný gel na citlivou, poškozenou a podrážděnou pleť

N0011 MĚSÍČKOVÝ GEL
měsíčkový regenerační gel s bambuckým máslem na suchou, citlivou a 
problematickou pleť, vhodný též při mírných projevech ekzému či 
lupénky

N0006 TYMIÁNOVÝ GEL tonizační gel s bambuckým máslem na problematickou pleť

N0105 ČISTÍCÍ KRÉM TEA EXTRA
bylinný krém s tea tree a solí z mrtvého moře na aknózní a ekzematickou
pleť

N0603 OBLIČEJOVÁ MASKA S BAHNEM Z MRTVÉHO MOŘE
zklidňuje a regeneruje zejména mastnou a aknózní pleť, má 
adstringentní a čistící účinky

N0605 PRACHOVÁ MASKA ČISTÍCÍ
čistě přírodní maska k ošetření mastné a aknózní pleti absorbuje 
nadbytečné množství mazu z pokožky

N0607 FRANCOUZSKÝ JÍL ULTRAJEMNÝ
čistý zelený jíl pro všestranné použití, vyžádejte si informační list s 
doplňujícími informacemi

N0617 JEMNÝ PEELING S LÁVOVOU ZEMÍ 
pro hloubkové čištění pleti, vytváří výborně skluznou vrstvu ideální pro 
jemnou peelingovou masáž

N1602 LEDOVÝ GEL
na lokální ošetření akné, vhodný také k osvěžení při únavě, praktické roll
on balení

N1526 SÉRUM GERANIUM
antioxidační, zahřívající, podporuje prokrvení pokožky a startuje 
enzymatickou aktivitu

N1527 SÉRUM TYMIÁN
zchlazující, podporuje lymfatickou cirkulaci, spolu se Sérem Geranium 
aktivuje činnost enzymů

N1529 SÉRUM LEVANDULE zklidňuje citlivou pokožku, uvolňuje svalové i pschické napětí

N1533 SÉRUM CALENDULA
urychluje hojení a regeneraci poraněných tkání, zmírňuje podráždění 
pokožky

N0206 ČISTÍCÍ GEL SALT
čistící a zklidňující gel se solí z mrtvého moře pro všechny typy pletí, 
včetně aknózní, problematické a podrážděné

N0403 PLEŤOVÉ MLÉKO ODLIČOVACÍ
s jojobovým a pupalkovým olejem k rychlému a šetrnému odstranění 
líčidel

N1301 PLEŤOVÁ VODA LEVANDULOVÁ pro normální až velmi citlivou pleť, vhodná ke zklidňujícím obkladům

N0900 HYDROFILNÍ OLEJ NEUTRÁLNÍ
mycí olej bez éterických olejů, vhodný k odličování a šetrnému mytí 
pokožky

N0102 LEVANDULOVÝ KRÉM CHÉRE
uklidňující levandulový krém s aloe vera na problematickou pleť, 
vhodný i po opalování

N0402 DĚTSKÉ PLEŤOVÉ MLÉKO KLÁRA
ochranné pleťové mléko s heřmánkem s uklidňujícími a protialergenními 
účinky

N0219 KONOPNÝ OLEJOVÝ MULTIGEL
unikátní olejový gel s vysokým obsahem konopného oleje na mytí, 
koupel a ošetřování ekzematické pokožky a lupénky 

N0003 MĚSÍČKOVÝ KRÉM KARITÉ 
jemný krém s bambuckým máslem na citlivou, poškozenou a suchou 
pleť, vhodný také na velmi suchou, popraskanou a ekzematickou 
pokožku

N0011 MĚSÍČKOVÝ GEL
měsíčkový regenerační gel s bambuckým máslem na suchou, citlivou a 
problematickou pleť, vhodný též při mírných projevech ekzému či 
lupénky

N0227 ZKLIDŇUJÍCÍ GEL LEVANTIS
hojivý a ochranný gel na podrážděnou, poškozenou a ekzematickou 
pokožku, zmírňuje svědivost

N0403 PLEŤOVÉ MLÉKO ODLIČOVACÍ
s jojobovým a pupalkovým olejem k rychlému a šetrnému odstranění 
líčidel

N1301 PLEŤOVÁ VODA LEVANDULOVÁ pro normální až velmi citlivou pleť, vhodná ke zklidňujícím obkladům
N1313 EXKLUZIVNÍ PLEŤOVÁ VODA RŮŽOVÁ pro zralou a suchou pleť, vhodná na regenerační a zklidňující obklady

N5001 KVĚTOVÁ VODA  LEVANDULOVÁ (HYDROLÁT)
osvěžuje a zchlazuje normální, podrážděnou či zánětlivou pokožku, 
vhodná při horečce

N5004 KVĚTOVÁ VODA RŮŽOVÁ (HYDROLÁT)
pro suchou, citlivou a delikátní pokožku, regeneruje zralou pleť a navrací
jí svěžest a vitalitu

N0903 HYDROFILNÍ OLEJ LEVANDULOVÝ mycí olej pro normální a citlivou pleť

N0900 HYDROFILNÍ OLEJ NEUTRÁLNÍ
mycí olej bez éterických olejů, vhodný k odličování a šetrnému mytí 
pokožky

N0103 BALZAMICKÝ KRÉM ELIZABETH krém s aloe vera a kozí syrovátkou na normální, citlivou a suchou pleť

N0102 LEVANDULOVÝ KRÉM CHÉRE
uklidňující levandulový krém s aloe vera na problematickou pleť, 
vhodný i po opalování

N0118 RŮŽOVÝ KRÉM ROSA CANINA luxusní krém s bulharskou růží otto pro vitalitu a regeneraci každé pleti

N0003 MĚSÍČKOVÝ KRÉM KARITÉ 
jemný krém s bambuckým máslem na citlivou, poškozenou a suchou 
pleť, vhodný také na velmi suchou, popraskanou a ekzematickou 
pokožku

N0011 MĚSÍČKOVÝ GEL
měsíčkový regenerační gel s bambuckým máslem na suchou, citlivou a 
problematickou pleť, vhodný též při mírných projevech ekzému či 
lupénky

N0009 LEVANDULOVÝ GEL jemný gel na citlivou, poškozenou a podrážděnou pleť

citlivá pleť

aknózní pleť 
(uhrovitá či 

dysseborhoická)

VÝROBKY K OŠETŘENÍ NA ZÁKLADĚ ENZYMATICKÉ REGENERACE (nutné dodržovat postup ošetření):

TIP: K vnitřnímu užívání doporučujeme Posilující směs rostlinných olejů nebo konopný olej.

alergická pleť

TIP: K vnitřnímu užívání doporučujeme olej z černého kmínu
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účinky na různé 
typy pletí

kód název výrobku popis výrobku

N0203 GEL NA OČNÍ VRÁSKY RIA N
jemný gel na oční okolí zmírňuje tvorbu vrásek, vhodný pro přecitlivělou 
pleť

N1003 OBLIČEJOVÝ REGENERAČNÍ OLEJ RŮŽOVÝ zjemňuje a regeneruje citlivou a zralou pleť, působí proti vráskám

N1008 OBLIČEJOVÝ REGENERAČNÍ OLEJ LEVANDULOVÝ zjemňuje, chrání a zklidňuje citlivou a problematickou pleť

N0604 LECITINOVÁ MASKA ZKLIDŇUJÍCÍ
předchází nadměrnému vysoušení, je vhodná po opalování k regeneraci 
a zklidnění pleti

N0615 GUMOVACÍ MASKA ZJASŇUJÍCÍ
pro kosmetickou gomáž odstraňující z pleti odumřelé buňky a dodávající 
jí znovu čistotu a jas 

N0607 FRANCOUZSKÝ JÍL ULTRAJEMNÝ
čistý zelený jíl pro všestranné použití, vyžádejte si informační list s 
doplňujícími informacemi

N1802 D-PANTHENOL 10%
všestranná bioaktivní látka pro péči o pokožku, vlasy i nehty, zlepšuje 
hydrataci

N1124 TĚLOVÝ A MASÁŽNÍ OLEJ NEUTRÁLNÍ
zvláčnuje a vyživuje, dokonale se vstřebává a nezanechává pocit 
mastnoty 

N1125 TĚLOVÝ A MASÁŽNÍ OLEJ NEUTRÁLNÍ KARITÉ
s přírodním bambuckým máslem zvláčňuje a regeneruje suchou 
pokožku, vhodný po slunění

N0407 PLEŤOVÉ MLÉKO KARITÉ
zabraňuje vysoušení, podporuje regeneraci a ochranu pokožky v
každodenní péči, vhodné i po opalování

N0708 KOUPELOVÝ OLEJ LEVANDULOVÝ vhodný na uvolnění a regeneraci po zvýšené fyzické a duševní námaze

N0807 SPRCHOVÝ GEL LEVANDULOVÝ
uvolňuje napětí a stres, pomáhá zvládat emoční nerovnováhu, vhodný i 
pro děti

N1526 SÉRUM GERANIUM
antioxidační, zahřívající, podporuje prokrvení pokožky a startuje 
enzymatickou aktivitu

N1527 SÉRUM TYMIÁN
zchlazující, podporuje lymfatickou cirkulaci, spolu se Sérem Geranium 
aktivuje činnost enzymů

N1529 SÉRUM LEVANDULE zklidňuje citlivou pokožku, uvolňuje svalové i pschické napětí

N0206 ČISTÍCÍ GEL SALT
čistící a zklidňující gel se solí z mrtvého moře pro všechny typy pletí,
včetně aknózní, problematické a podrážděné

N1301 PLEŤOVÁ VODA LEVANDULOVÁ pro normální až velmi citlivou pleť, vhodná ke zklidňujícím obkladům

N0900 HYDROFILNÍ OLEJ NEUTRÁLNÍ
mycí olej bez éterických olejů, vhodný k odličování a šetrnému mytí 
pokožky

N0105 ČISTÍCÍ KRÉM TEA EXTRA
bylinný krém s tea tree a solí z mrtvého moře na aknózní a ekzematickou
pleť

N0227 ZKLIDŇUJÍCÍ GEL LEVANTIS
hojivý a ochranný gel na podrážděnou, poškozenou a ekzematickou
pokožku, zmírňuje svědivost

N0003 MĚSÍČKOVÝ KRÉM KARITÉ 
jemný krém s bambuckým máslem na citlivou, poškozenou a suchou 
pleť, vhodný také na velmi suchou, popraskanou a ekzematickou 
pokožku

N0011 MĚSÍČKOVÝ GEL
měsíčkový regenerační gel s bambuckým máslem na suchou, citlivou a 
problematickou pleť, vhodný též při mírných projevech ekzému či 
lupénky

N0219 KONOPNÝ OLEJOVÝ MULTIGEL
unikátní olejový gel s vysokým obsahem konopného oleje na mytí,
koupel a ošetřování ekzematické pokožky a lupénky 

N1000 OBLIČEJOVÝ REGENERAČNÍ OLEJ NEUTRÁLNÍ
jojobový olej se skvalenem a vitaminy pro denní i noční pěstění pleti,
neobsahuje éterické oleje ani jiné vonné složky

N0707 DĚTSKÝ KOUPELOVÝ OLEJ MANDARINKOVÝ
chrání pokožku a harmonizuje dětskou psychiku, vhodný pro děti a 
kojence od tří měsíců

N1920 LEVANDULOVÝ PUDR LEONTÝNA
odstraňuje nadměrnou vlhkost z pokožky, zmírňuje podráždění, 
zarudnutí a svědivost

N1116 MASÁŽNÍ OLEJ ŽOFIE harmonizující tělový a masážní olej pro dětské a kojenecké masáže

N1301 PLEŤOVÁ VODA LEVANDULOVÁ pro normální až velmi citlivou pleť, vhodná ke zklidňujícím obkladům

N0900 HYDROFILNÍ OLEJ NEUTRÁLNÍ
mycí olej bez éterických olejů, vhodný k odličování a šetrnému mytí 
pokožky

N0100 NEUTRÁLNÍ KRÉM jemný a lehký krém s lecitinem a vitaminy bez éterických olejů
N0103 BALZAMICKÝ KRÉM ELIZABETH krém s aloe vera a kozí syrovátkou na normální, citlivou a suchou pleť

N1000 OBLIČEJOVÝ REGENERAČNÍ OLEJ NEUTRÁLNÍ
jojobový olej se skvalenem a vitaminy pro denní i noční pěstění pleti, 
neobsahuje éterické oleje ani jiné vonné složky

N0203 GEL NA OČNÍ VRÁSKY RIA N
jemný gel na oční okolí zmírňuje tvorbu vrásek, vhodný pro přecitlivělou 
pleť

N0606
OBLIČEJOVÁ MASKA ARTERIS NA ROZŠÍŘENÉ
CÉVKY

zlepšuje pružnost drobných cév a je vhodná i na velmi citlivou pleť

N1804 ALOE VERA
změkčuje a zklidňuje pokožku, podporuje hojení, má protizánětlivé 
účinky, ošetřuje spáleniny

N0252 BAMBUCKÁ  FANTAZIE neutrální hypoalergenní bio balzám k péči o suchou a citlivou pokožku

N0206 ČISTÍCÍ GEL SALT
čistící a zklidňující gel se solí z mrtvého moře pro všechny typy pletí,
včetně aknózní, problematické a podrážděné

N0403 PLEŤOVÉ MLÉKO ODLIČOVACÍ
s jojobovým a pupalkovým olejem k rychlému a šetrnému odstranění 
líčidel

N0904 HYDROFILNÍ OLEJ MATEŘÍDOUŠKOVÝ mycí olej pro mastnou a smíšenou pleť

N0900 HYDROFILNÍ OLEJ NEUTRÁLNÍ
mycí olej bez éterických olejů, vhodný k odličování a šetrnému mytí 
pokožky

N1303 PLEŤOVÁ VODA MATEŘÍDOUŠKOVÁ pro mastnou a smíšenou pleť, vhodná k obkladům při bolestech hlavy

N1307 PLEŤOVÁ VODA HŘEBÍČKOVÁ
pro problematickou a aknózní pleť, má antibakteriální a analgetické 
účinky

N5006 KVĚTOVÁ VODA TYMIÁNOVÁ (HYDROLÁT)
má zchlazující a antibakteriální účinky, je zejména vhodná pro pleť 
mastnou, zánětlivou a aknózní

N0011 MĚSÍČKOVÝ GEL
měsíčkový regenerační gel s bambuckým máslem na suchou, citlivou a 
problematickou pleť, vhodný též při mírných projevech ekzému či 
lupénky

N0006 TYMIÁNOVÝ GEL tonizační gel s bambuckým máslem na problematickou pleť
N0200 NEUTRÁLNÍ GEL lehký neutrální gel bez éterických olejů

mastná pleť 
(seborrhoická)

extrémně citlivá 
pleť

citlivá pleť

VÝROBKY K OŠETŘENÍ NA ZÁKLADĚ ENZYMATICKÉ REGENERACE (nutné dodržovat postup ošetření):

ekzémy a 
lupénka

TIP: K vnitřnímu užívání doporučujeme Čekankovou tinkturu a Posilující směs rostlinných olejů.
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účinky na různé 
typy pletí

kód název výrobku popis výrobku

N0603 OBLIČEJOVÁ MASKA S BAHNEM Z MRTVÉHO MOŘE
zklidňuje a regeneruje zejména mastnou a aknózní pleť, má 
adstringentní a čistící účinky

N0605 PRACHOVÁ MASKA ČISTÍCÍ
čistě přírodní maska k ošetření mastné a aknózní pleti absorbuje
nadbytečné množství mazu z pokožky

N0607 FRANCOUZSKÝ JÍL ULTRAJEMNÝ
čistý zelený jíl pro všestranné použití, vyžádejte si informační list s 
doplňujícími informacemi

N0123 ZPEVŇUJÍCÍ KRÉM MERCI pěstící a zpevňující krém pro dekolt a krční partie

N1526 SÉRUM GERANIUM
antioxidační, zahřívající, podporuje prokrvení pokožky a startuje 
enzymatickou aktivitu

N1527 SÉRUM TYMIÁN
zchlazující, podporuje lymfatickou cirkulaci, spolu se Sérem Geranium 
aktivuje činnost enzymů

N1528 SÉRUM ŠALVĚJ
podporuje štěpení tuků, vhodné při poruchách pigmentace, akné a 
komedonech

N1533 SÉRUM CALENDULA
urychluje hojení a regeneraci poraněných tkání, zmírňuje podráždění 
pokožky

N0403 PLEŤOVÉ MLÉKO ODLIČOVACÍ
s jojobovým a pupalkovým olejem k rychlému a šetrnému odstranění 
líčidel

N0900 HYDROFILNÍ OLEJ NEUTRÁLNÍ
mycí olej bez éterických olejů, vhodný k odličování a šetrnému mytí 
pokožky

N1301 PLEŤOVÁ VODA LEVANDULOVÁ pro normální až velmi citlivou pleť, vhodná ke zklidňujícím obkladům

N5001 KVĚTOVÁ VODA  LEVANDULOVÁ (HYDROLÁT)
osvěžuje a zchlazuje normální, podrážděnou či zánětlivou pokožku, 
vhodná při horečce

N5004 KVĚTOVÁ VODA RŮŽOVÁ (HYDROLÁT)
pro suchou, citlivou a delikátní pokožku, regeneruje zralou pleť a navrací 
jí svěžest a vitalitu

N0002 HYDRATAČNÍ KRÉM NOBELA vanilkový hydratační krém s tekutými krystaly pro suchou a normální pleť

N0103 BALZAMICKÝ KRÉM ELIZABETH krém s aloe vera a kozí syrovátkou na normální, citlivou a suchou pleť
N0202 GEL NA OČNÍ VRÁSKY RIA jemný gel na oční okolí zmírňuje tvorbu vrásek
N1009 OBLIČEJOVÝ REGENERAČNÍ OLEJ DA VINCI navrací pleti zářivost, vhodný pro denní i noční ošetření všech typů pleti

N1001 OBLIČEJOVÝ REGENERAČNÍ OLEJ MONET
projasňuje pleť a dodává jí hebkost, obsahuje vzácné oleje z jasmínu a 
neroli

N0604 LECITINOVÁ MASKA ZKLIDŇUJÍCÍ
předchází nadměrnému vysoušení, je vhodná po opalování k regeneraci 
a zklidnění pleti

N0614 PRACHOVÁ MASKA HYDRATAČNÍ
čistě přírodní maska k ošetření suché a normální pleti zajišťuje výživu, 
zvláčnění a hydrataci pokožky

N0123 ZPEVŇUJÍCÍ KRÉM MERCI pěstící a zpevňující krém pro dekolt a krční partie

N1526 SÉRUM GERANIUM
antioxidační, zahřívající, podporuje prokrvení pokožky a startuje 
enzymatickou aktivitu

N1527 SÉRUM TYMIÁN
zchlazující, podporuje lymfatickou cirkulaci, spolu se Sérem Geranium 
aktivuje činnost enzymů

N1529 SÉRUM LEVANDULE zklidňuje citlivou pokožku, uvolňuje svalové i pschické napětí

N1535 SÉRUM BAZALKA hydratuje a zlepšuje vitalitu zralé pleti, zpomaluje tvorbu vrásek

N1313 EXKLUZIVNÍ PLEŤOVÁ VODA RŮŽOVÁ pro zralou a suchou pleť, vhodná na regenerační a zklidňující obklady
N1301 PLEŤOVÁ VODA LEVANDULOVÁ pro normální až velmi citlivou pleť, vhodná ke zklidňujícím obkladům

N5001 KVĚTOVÁ VODA  LEVANDULOVÁ (HYDROLÁT)
osvěžuje a zchlazuje normální, podrážděnou či zánětlivou pokožku, 
vhodná při horečce

N5004 KVĚTOVÁ VODA RŮŽOVÁ (HYDROLÁT)
pro suchou, citlivou a delikátní pokožku, regeneruje zralou pleť a navrací 
jí svěžest a vitalitu

N0903 HYDROFILNÍ OLEJ LEVANDULOVÝ mycí olej pro normální a citlivou pleť

N1802 D-PANTHENOL 10%
všestranná bioaktivní látka pro péči o pokožku, vlasy i nehty, zlepšuje 
hydrataci

N1811 D-PANTHENOL 30% 
všestranná bioaktivní látka pro péči o pokožku, vlasy i nehty, zlepšuje 
hydrataci

N1804 ALOE VERA
změkčuje a zklidňuje pokožku, podporuje hojení, má protizánětlivé 
účinky, ošetřuje spáleniny

N0011 MĚSÍČKOVÝ GEL
měsíčkový regenerační gel s bambuckým máslem na suchou, citlivou a 
problematickou pleť, vhodný též při mírných projevech ekzému či 
lupénky

N0009 LEVANDULOVÝ GEL jemný gel na citlivou, poškozenou a podrážděnou pleť

N1319 PLEŤOVÁ VODA CITRON-GREP
s osvěžujícími, čistícími a bělícími účinky, vhodná k osvěžujícím 
obkladům

N0005 ŠALVĚJOVÝ GEL jemný gel na mastnou pleť a při poruchách pigmentace

N1526 SÉRUM GERANIUM
antioxidační, zahřívající, podporuje prokrvení pokožky a startuje 
enzymatickou aktivitu

N1527 SÉRUM TYMIÁN
zchlazující, podporuje lymfatickou cirkulaci, spolu se Sérem Geranium 
aktivuje činnost enzymů

N1528 SÉRUM ŠALVĚJ
podporuje štěpení tuků, vhodné při poruchách pigmentace, akné a 
komedonech

mastná pleť 
(seborrhoická)

podrážděná 
pokožka

poruchy 
pigmentace

VÝROBKY K OŠETŘENÍ NA ZÁKLADĚ ENZYMATICKÉ REGENERACE (nutné dodržovat postup ošetření):

VÝROBKY K OŠETŘENÍ NA ZÁKLADĚ ENZYMATICKÉ REGENERACE (nutné dodržovat postup ošetření):

normální a 
smíšená pleť

VÝROBKY K OŠETŘENÍ NA ZÁKLADĚ ENZYMATICKÉ REGENERACE (nutné dodržovat postup ošetření):

3



účinky na různé 
typy pletí

kód název výrobku popis výrobku

N2001 BIOAKTIVNÍ OMLAZUJÍCÍ KRÉM
exkluzivní lehký krém s anti-age účinkem a vzácnými BIO oleji 
zvláčňuje, chrání a vyživuje všechny typy pleti

N2002 BIOAKTIVNÍ PLEŤOVÁ MASKA
vyživuje a zvláčňuje zralou a náročnou pleť, obsahuje luxusní pěstící 
BIO oleje a přírodní látky s prokázaným anti-age účinkem

N2003 BIOAKTIVNÍ ČISTÍCÍ EMULZE
unikátní přírodní gel pro jemné šetrné čištění všech typů pleti s anti-age 
účinkem

N2004 BIOAKTIVNÍ OČNÍ SÉRUM
s výživnými BIO oleji a anti-age účinkem zmírňuje tvorbu vrásek a chrání
oční okolí před projevy stárnutí

N2005 BIOAKTIVNÍ OBNOVUJÍCÍ SÉRUM
intenzivní rostlinné sérum s anti-age účinkem zjemňuje, vyhlazuje a 
revitalizuje pleť a obnovuje její přirozené funkce

N2006 BIOAKTIVNÍ PLEŤOVÁ VODA
čistí, regeneruje, zpevňuje a revitalizuje pleť, obsahuje růži, přesličku a 
přírodní látky s prokázaným anti-age účinkem

N0252 BAMBUCKÁ  FANTAZIE neutrální hypoalergenní bio balzám k péči o suchou a citlivou pokožku
N0018 OCHRANNÝ KRÉM OLEA mastný olivový krém s pryskyřicí benzoe chrání a vyživuje pokožku

N0127 KRÉM NA RUCE S MYRHOU
vyživuje a chrání namáhanou a vysušenou pokožku, zjemňuje a 
zanechává sametově hebký pocit

N0910 HYDROFILNÍ OLEJ ARTERIS mycí olej k dennímu ošetření a čištění pleti s rozšířenými cévkami
N1315 PLEŤOVÁ VODA ARTERIS pro pleť s rozšířenými cévkami, vhodná na pročišťující obklady
N0122 KRÉM NA ROZŠÍŘENÉ CÉVKY ARTERIS bylinný krém s bioaktivními látkami pro denní i noční ošetření

N1007 OBLIČEJOVÝ REGENERAČNÍ OLEJ ARTERIS pro pleť s rozšířenými cévkami, vhodný i do mrazivého počasí
N0205 GEL NA ROZŠÍŘENÉ CÉVKY ARTERIS regenerační gel na rozšířené cévky, vhodný pro mastnou pleť
N0606

OBLIČEJOVÁ MASKA ARTERIS NA ROZŠÍŘENÉ
CÉVKY

zlepšuje pružnost drobných cév a je vhodná i na velmi citlivou pleť
N0214 KAŠTANOVÝ GEL zlepšuje pružnost cév a pomáhá při rozšířených povrchových cévkách 
N0123 ZPEVŇUJÍCÍ KRÉM MERCI pěstící a zpevňující krém pro dekolt a krční partie

N1526 SÉRUM GERANIUM
antioxidační, zahřívající, podporuje prokrvení pokožky a startuje 
enzymatickou aktivitu

N1527 SÉRUM TYMIÁN
zchlazující, podporuje lymfatickou cirkulaci, spolu se Sérem Geranium 
aktivuje činnost enzymů

N1529 SÉRUM LEVANDULE zklidňuje citlivou pokožku, uvolňuje svalové i pschické napětí
N0106 TONIZAČNÍ KRÉM VESIKA bylinný krém s mořskými řasami na zralou pleť

N0604 LECITINOVÁ MASKA ZKLIDŇUJÍCÍ
předchází nadměrnému vysoušení, je vhodná po opalování k regeneraci 
a zklidnění pleti

N0003 MĚSÍČKOVÝ KRÉM KARITÉ 
jemný krém s bambuckým máslem na citlivou, poškozenou a suchou 
pleť, vhodný také na velmi suchou, popraskanou a ekzematickou 
pokožku

N0011 MĚSÍČKOVÝ GEL
měsíčkový regenerační gel s bambuckým máslem na suchou, citlivou a 
problematickou pleť, vhodný též při mírných projevech ekzému či 
lupénky

N0123 ZPEVŇUJÍCÍ KRÉM MERCI pěstící a zpevňující krém pro dekolt a krční partie

N0403 PLEŤOVÉ MLÉKO ODLIČOVACÍ
s jojobovým a pupalkovým olejem k rychlému a šetrnému odstranění 
líčidel

N0900 HYDROFILNÍ OLEJ NEUTRÁLNÍ
mycí olej bez éterických olejů, vhodný k odličování a šetrnému mytí 
pokožky

N0913 HYDROFILNÍ OLEJ S MIMÓZOU A MEDEM mycí olej pro zralou a suchou pleť
N1313 EXKLUZIVNÍ PLEŤOVÁ VODA RŮŽOVÁ pro zralou a suchou pleť, vhodná na regenerační a zklidňující obklady

N5004 KVĚTOVÁ VODA RŮŽOVÁ (HYDROLÁT)
pro suchou, citlivou a delikátní pokožku, regeneruje zralou pleť a navrací 
jí svěžest a vitalitu

N2006 BIOAKTIVNÍ PLEŤOVÁ VODA
čistí, regeneruje, zpevňuje a revitalizuje pleť, obsahuje růži, přesličku a 
přírodní látky s prokázaným anti-age účinkem

N2003 BIOAKTIVNÍ ČISTÍCÍ EMULZE
unikátní přírodní gel pro jemné šetrné čištění všech typů pleti s anti-age 
účinkem

N0118 RŮŽOVÝ KRÉM ROSA CANINA luxusní krém s bulharskou růží otto pro vitalitu a regeneraci každé pleti
N0106 TONIZAČNÍ KRÉM VESIKA bylinný krém s mořskými řasami na zralou pleť

N0128 ARGANOVÝ KRÉM
vyhlazuje, zjemňuje a chrání pleť, má hydratační a revitalizační účinky, 
dlouhodobě chrání přirozenou hodnotu ph

N2001 BIOAKTIVNÍ OMLAZUJÍCÍ KRÉM
exkluzivní lehký krém s anti-age účinkem a vzácnými BIO oleji 
zvláčňuje, chrání a vyživuje všechny typy pleti

N0202 GEL NA OČNÍ VRÁSKY RIA jemný gel na oční okolí zmírňuje tvorbu vrásek

N2004 BIOAKTIVNÍ OČNÍ SÉRUM
s výživnými BIO oleji a anti-age účinkem zmírňuje tvorbu vrásek a chrání
oční okolí před projevy stárnutí

N1003 OBLIČEJOVÝ REGENERAČNÍ OLEJ RŮŽOVÝ zjemňuje a regeneruje citlivou a zralou pleť, působí proti vráskám

N1001 OBLIČEJOVÝ REGENERAČNÍ OLEJ MONET
projasňuje pleť a dodává jí hebkost, obsahuje vzácné oleje z jasmínu a 
neroli

N2005 BIOAKTIVNÍ OBNOVUJÍCÍ SÉRUM
intenzivní rostlinné sérum s anti-age účinkem zjemňuje, vyhlazuje a 
revitalizuje pleť a obnovuje její přirozené funkce

stárnoucí a zralá 
pleť

rozpraskaná pleť

rozšířené žilky

VÝROBKY K OŠETŘENÍ NA ZÁKLADĚ ENZYMATICKÉ REGENERACE (nutné dodržovat postup ošetření):

snížená elasticita

prevence stárnutí
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účinky na různé 
typy pletí

kód název výrobku popis výrobku

N0602 REGENERAČNÍ MASKA Z MOŘSKÝCH ŘAS 
tonizační a regenerační maska pro zralou a zánětlivou pleť, omezuje
tvorbu vrásek

N0604 LECITINOVÁ MASKA ZKLIDŇUJÍCÍ
předchází nadměrnému vysoušení, je vhodná po opalování k regeneraci 
a zklidnění pleti

N2002 BIOAKTIVNÍ PLEŤOVÁ MASKA
vyživuje a zvláčňuje zralou a náročnou pleť, obsahuje luxusní pěstící 
BIO oleje a přírodní látky s prokázaným anti-age účinkem

N1526 SÉRUM GERANIUM
antioxidační, zahřívající, podporuje prokrvení pokožky a startuje 
enzymatickou aktivitu

N1527 SÉRUM TYMIÁN
zchlazující, podporuje lymfatickou cirkulaci, spolu se Sérem Geranium 
aktivuje činnost enzymů

N1535 SÉRUM BAZALKA hydratuje a zlepšuje vitalitu zralé pleti, zpomaluje tvorbu vrásek

N1530 SÉRUM SANTAL
zlepšuje elasticitu a oddaluje předčasné stárnutí pleti, zlepšuje stav jizev 
a novotvarů

N0403 PLEŤOVÉ MLÉKO ODLIČOVACÍ
s jojobovým a pupalkovým olejem k rychlému a šetrnému odstranění 
líčidel

N0900 HYDROFILNÍ OLEJ NEUTRÁLNÍ
mycí olej bez éterických olejů, vhodný k odličování a šetrnému mytí 
pokožky

N1301 PLEŤOVÁ VODA LEVANDULOVÁ pro normální až velmi citlivou pleť, vhodná ke zklidňujícím obkladům
N1313 EXKLUZIVNÍ PLEŤOVÁ VODA RŮŽOVÁ pro zralou a suchou pleť, vhodná na regenerační a zklidňující obklady

N5001 KVĚTOVÁ VODA  LEVANDULOVÁ (HYDROLÁT)
osvěžuje a zchlazuje normální, podrážděnou či zánětlivou pokožku, 
vhodná při horečce

N5004 KVĚTOVÁ VODA RŮŽOVÁ (HYDROLÁT)
pro suchou, citlivou a delikátní pokožku, regeneruje zralou pleť a navrací
jí svěžest a vitalitu

N0002 HYDRATAČNÍ KRÉM NOBELA vanilkový hydratační krém s tekutými krystaly pro suchou a normální pleť

N0103 BALZAMICKÝ KRÉM ELIZABETH krém s aloe vera a kozí syrovátkou na normální, citlivou a suchou pleť

N0106 TONIZAČNÍ KRÉM VESIKA bylinný krém s mořskými řasami na zralou pleť

N0128 ARGANOVÝ KRÉM
vyhlazuje, zjemňuje a chrání pleť, má hydratační a revitalizační účinky, 
dlouhodobě chrání přirozenou hodnotu ph

N1006
OBLIČEJOVÝ REGENERAČNÍ OLEJ CAROTINO S 
ALOE VERA

pro udržení jemné a pružné pleti, regeneruje po opalování, vhodný pro 
problematickou a smíšenou pleť

N1009 OBLIČEJOVÝ REGENERAČNÍ OLEJ DA VINCI navrací pleti zářivost, vhodný pro denní i noční ošetření všech typů pleti

N1000 OBLIČEJOVÝ REGENERAČNÍ OLEJ NEUTRÁLNÍ
jojobový olej se skvalenem a vitaminy pro denní i noční pěstění pleti, 
neobsahuje éterické oleje ani jiné vonné složky

N1001 OBLIČEJOVÝ REGENERAČNÍ OLEJ MONET
projasňuje pleť a dodává jí hebkost, obsahuje vzácné oleje z jasmínu a 
neroli

N0202 GEL NA OČNÍ VRÁSKY RIA jemný gel na oční okolí zmírňuje tvorbu vrásek

N0604 LECITINOVÁ MASKA ZKLIDŇUJÍCÍ
předchází nadměrnému vysoušení, je vhodná po opalování k regeneraci 
a zklidnění pleti

N0614 PRACHOVÁ MASKA HYDRATAČNÍ
čistě přírodní maska k ošetření suché a normální pleti zajišťuje výživu, 
zvláčnění a hydrataci pokožky

N0616 JEMNÝ PEELING S JOJOBOVÝMI ESTERY
čistí, ošetřuje i chrání, vytváří ideální skluznou vrstvu pro jemnou 

 peelingovou masáž

N1802 D-PANTHENOL 10%
všestranná bioaktivní látka pro péči o pokožku, vlasy i nehty, zlepšuje 
hydrataci

N1811 D-PANTHENOL 30% 
všestranná bioaktivní látka pro péči o pokožku, vlasy i nehty, zlepšuje 
hydrataci

N1125 TĚLOVÝ A MASÁŽNÍ OLEJ NEUTRÁLNÍ KARITÉ
s přírodním bambuckým máslem zvláčňuje a regeneruje suchou 
pokožku, vhodný po slunění

N0252 BAMBUCKÁ  FANTAZIE neutrální hypoalergenní bio balzám k péči o suchou a citlivou pokožku

N0405 PĚSTÍCÍ PLEŤOVÁ EMULZE
unikátní přírodní alternativa pleťových mlék účinně vyživuje, hydratuje a 
zjemňuje pokožku

N0407 PLEŤOVÉ MLÉKO KARITÉ
zabraňuje vysoušení, podporuje regeneraci a ochranu pokožky v 
každodenní péči, vhodné i po opalování

N1526 SÉRUM GERANIUM
antioxidační, zahřívající, podporuje prokrvení pokožky a startuje 
enzymatickou aktivitu

N1527 SÉRUM TYMIÁN
zchlazující, podporuje lymfatickou cirkulaci, spolu se Sérem Geranium 
aktivuje činnost enzymů

N1535 SÉRUM BAZALKA hydratuje a zlepšuje vitalitu zralé pleti, zpomaluje tvorbu vrásek

N1530 SÉRUM SANTAL
zlepšuje elasticitu a oddaluje předčasné stárnutí pleti, zlepšuje stav jizev 
a novotvarů

N0127 KRÉM NA RUCE S MYRHOU
vyživuje a chrání namáhanou a vysušenou pokožku, zjemňuje a 
zanechává sametově hebký pocit

N0018 OCHRANNÝ KRÉM OLEA mastný olivový krém s pryskyřicí benzoe chrání a vyživuje pokožku
krémy na ruce

stárnoucí a zralá 
pleť

VÝROBKY K OŠETŘENÍ NA ZÁKLADĚ ENZYMATICKÉ REGENERACE (nutné dodržovat postup ošetření):

suchá pleť

VÝROBKY K OŠETŘENÍ NA ZÁKLADĚ ENZYMATICKÉ REGENERACE (nutné dodržovat postup ošetření):
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účinky na 
psychiku

kód název výrobku popis výrobku

N1130 TĚLOVÝ A MASÁŽNÍ OLEJ TANTRA
smyslný a euforizující, otevírá prostor intuici a hravosti, podporuje spojen
se svými pocity 

N1133 TĚLOVÝ A MASÁŽNÍ OLEJ IMUNITA
zvyšuje odolnost organizmu, má výrazné protivirové a antibakteriální 
působení

N0250 ČOKOLÁDOVÁ FANTAZIE
luxusní čokoládový bio balzám k všestrannému použití při pěstění 
pokožky a k exotickým masážím

N0253 TĚLOVÝ KRÉM NEROLI
zjemňuje, zvláčňuje a chrání pokožku celého těla a dodává jí sametově 
hebký pocit

N0405 PĚSTÍCÍ PLEŤOVÁ EMULZE
unikátní přírodní alternativa pleťových mlék účinně vyživuje, hydratuje a 
zjemňuje pokožku

N1011 JASMÍN V JOJOBOVÉM OLEJI
významný olej s antidepresivními účinky, působí proti strachu a úzkosti, 
není vhodný v těhotenství

N1017 VANILKA V JOJOBOVÉM OLEJI
působí antidepresivně, zklidňuje při úzkosti a nervozitě, pomáhá při 
nechutenství

N1019 SANTAL V JOJOBOVÉM OLEJI antidepresivum, zklidňuje a ukotvuje mysl, otevírá vnitřní prostor

N0612 KOKOSOVÝ PEELING S GARDENIÍ
luxusní tělový a obličejový peeling s bio kokosovým olejem zjemňuje a 
dokonale hydratuje pleť

N0714 KOUPELOVÝ OLEJ RŮŽOVÝ  harmonizuje, povznáší, navozuje pocit pohody a romantiky

N0810 SPRCHOVÝ GEL YLANG-YLANG
navozuje duševní klid, působí afrodiziakálně, povznáší a harmonizuje 
psychiku

N0913 HYDROFILNÍ OLEJ S MIMÓZOU A MEDEM mycí olej pro zralou a suchou pleť

E2006 SMĚS ÉTERICKÝCH OLEJŮ TANTRA
má afrodiziakální a euforizující účinky, otevírá prostor intuici, podporuje 
hluboké prožitky 

E2009 SMĚS ÉTERICKÝCH OLEJŮ IMUNITA
zvyšuje odolnost organizmu, má výrazné protivirové a antibakteriální 
působení

N5004 KVĚTOVÁ VODA RŮŽOVÁ (HYDROLÁT)
pro suchou, citlivou a delikátní pokožku, regeneruje zralou pleť a navrací 
jí svěžest a vitalitu

N1001 OBLIČEJOVÝ REGENERAČNÍ OLEJ MONET
projasňuje pleť a dodává jí hebkost, obsahuje vzácné oleje z jasmínu a 
neroli

N1003 OBLIČEJOVÝ REGENERAČNÍ OLEJ RŮŽOVÝ zjemňuje a regeneruje citlivou a zralou pleť, působí proti vráskám

N1127 TĚLOVÝ A MASÁŽNÍ OLEJ RADOST ZE ŽIVOTA povznášející a uvolňující, ulevuje při depresi, přináší radost a optimismus

N1128 TĚLOVÝ A MASÁŽNÍ OLEJ UVOLNĚNÍ
uvolňující a posilující při stresu, přepracovanosti, úzkosti a nervovém 
vyčerpání

N1131 TĚLOVÝ A MASÁŽNÍ OLEJ PŘÍLIV ENERGIE
posilující a povzbuzující, pomáhá při únavě a slabosti, podporuje 
proudění energie v těle

N1132 TĚLOVÝ A MASÁŽNÍ OLEJ ZKLIDNĚNÍ
zklidňující a relaxační, stabilizuje emoce, napomáhá klidnému spánku, 
harmonizuje element Ohně

N1133 TĚLOVÝ A MASÁŽNÍ OLEJ IMUNITA
zvyšuje odolnost organizmu, má výrazné protivirové a antibakteriální 
působení

N0253 TĚLOVÝ KRÉM NEROLI
zjemňuje, zvláčňuje a chrání pokožku celého těla a dodává jí sametově 
hebký pocit

N0405 PĚSTÍCÍ PLEŤOVÁ EMULZE
unikátní přírodní alternativa pleťových mlék účinně vyživuje, hydratuje a 
zjemňuje pokožku

N1010 RŮŽE V JOJOBOVÉM OLEJI výrazně harmonizuje psychiku a ošetřuje ženské menstruační potíže

N1011 JASMÍN V JOJOBOVÉM OLEJI
významný olej s antidepresivními účinky, působí proti strachu a úzkosti, 
není vhodný v těhotenství

N1012 NEROLI V JOJOBOVÉM OLEJI 
uklidňující a harmonizující olej, účinný proti melancholii a velmi oblíbený 
u dětí

N1015 MEDUŇKA V JOJOBOVÉM OLEJI
má výrazné zklidňující účinky, pomáhá při nespavosti, harmonizuje 
zažívání

N1017 VANILKA V JOJOBOVÉM OLEJI
působí antidepresivně, zklidňuje při úzkosti a nervozitě, pomáhá při 
nechutenství

N1019 SANTAL V JOJOBOVÉM OLEJI antidepresivum, zklidňuje a ukotvuje mysl, otevírá vnitřní prostor

N0612 KOKOSOVÝ PEELING S GARDENIÍ
luxusní tělový a obličejový peeling s bio kokosovým olejem zjemňuje a 
dokonale hydratuje pleť

N0714 KOUPELOVÝ OLEJ RŮŽOVÝ  harmonizuje, povznáší, navozuje pocit pohody a romantiky
N0913 HYDROFILNÍ OLEJ S MIMÓZOU A MEDEM mycí olej pro zralou a suchou pleť

E2005 SMĚS ÉTERICKÝCH OLEJŮ RADOST ZE ŽIVOTA povznáší a uvolňuje, ulevuje při depresi, přináší radost a optimismus

E2007 SMĚS ÉTERICKÝCH OLEJŮ UVOLNĚNÍ
uvolňující a posilující při stresu, přepracovanosti, úzkosti a nervovém 
vyčerpání

E2004 SMĚS ÉTERICKÝCH OLEJŮ PŘÍLIV ENERGIE
posiluje a povzbuzuje, pomáhá při únavě a slabosti, podporuje proudění 
energie v těle

E2008 SMĚS ÉTERICKÝCH OLEJŮ ZKLIDNĚNÍ zklidňující a relaxační, stabilizuje emoce a napomáhá klidnému spánku

E2009 SMĚS ÉTERICKÝCH OLEJŮ IMUNITA
zvyšuje odolnost organizmu, má výrazné protivirové a antibakteriální 
působení

afrodiziakum

deprese
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účinky na 
psychiku

kód název výrobku popis výrobku

N2001 BIOAKTIVNÍ OMLAZUJÍCÍ KRÉM
exkluzivní lehký krém s anti-age účinkem a vzácnými BIO oleji zvláčňuje,
chrání a vyživuje všechny typy pleti

N2002 BIOAKTIVNÍ PLEŤOVÁ MASKA
vyživuje a zvláčňuje zralou a náročnou pleť, obsahuje luxusní pěstící BIO 
oleje a přírodní látky s prokázaným anti-age účinkem

N2003 BIOAKTIVNÍ ČISTÍCÍ EMULZE
unikátní přírodní gel pro jemné šetrné čištění všech typů pleti s anti-age 
účinkem

N2004 BIOAKTIVNÍ OČNÍ SÉRUM
s výživnými BIO oleji a anti-age účinkem zmírňuje tvorbu vrásek a chrání
oční okolí před projevy stárnutí

N2005 BIOAKTIVNÍ OBNOVUJÍCÍ SÉRUM
intenzivní rostlinné sérum s anti-age účinkem zjemňuje, vyhlazuje a 
revitalizuje pleť a obnovuje její přirozené funkce

N2006 BIOAKTIVNÍ PLEŤOVÁ VODA
čistí, regeneruje, zpevňuje a revitalizuje pleť, obsahuje růži, přesličku a 
přírodní látky s prokázaným anti-age účinkem

N1009 OBLIČEJOVÝ REGENERAČNÍ OLEJ DA VINCI navrací pleti zářivost, vhodný pro denní i noční ošetření všech typů pleti

N1129 TĚLOVÝ A MASÁŽNÍ OLEJ DOTEK JARA
osvěžující, vyrovnává emoční výkyvy, uvolňuje při starostech a frustraci, 
harmonizuje element Dřeva

N1132 TĚLOVÝ A MASÁŽNÍ OLEJ ZKLIDNĚNÍ
zklidňující a relaxační, stabilizuje emoce, napomáhá klidnému spánku, 
harmonizuje element Ohně

N0709 KOUPELOVÝ OLEJ MANDARINKOVÝ ulevuje při stresu a napětí, přináší radost a optimizmus

N0714 KOUPELOVÝ OLEJ RŮŽOVÝ  harmonizuje, povznáší, navozuje pocit pohody a romantiky

N0810 SPRCHOVÝ GEL YLANG-YLANG
navozuje duševní klid, působí afrodiziakálně, povznáší a harmonizuje 
psychiku

N0808 SPRCHOVÝ GEL CITRUSOVÝ povzbuzuje, zlepšuje náladu, osvěžuje a projasňuje myšlení

N0913 HYDROFILNÍ OLEJ S MIMÓZOU A MEDEM mycí olej pro zralou a suchou pleť

E2001 SMĚS ÉTERICKÝCH OLEJŮ DOTEK JARA osvěžuje, harmonizuje emoční výkyvy, uvolňuje při starostech a frustraci

E2008 SMĚS ÉTERICKÝCH OLEJŮ ZKLIDNĚNÍ zklidňující a relaxační, stabilizuje emoce a napomáhá klidnému spánku

N1313 EXKLUZIVNÍ PLEŤOVÁ VODA RŮŽOVÁ pro zralou a suchou pleť, vhodná na regenerační a zklidňující obklady

N1301 PLEŤOVÁ VODA LEVANDULOVÁ pro normální až velmi citlivou pleť, vhodná ke zklidňujícím obkladům

N5004 KVĚTOVÁ VODA RŮŽOVÁ (HYDROLÁT)
pro suchou, citlivou a delikátní pokožku, regeneruje zralou pleť a navrací 
jí svěžest a vitalitu

N5001 KVĚTOVÁ VODA  LEVANDULOVÁ (HYDROLÁT)
osvěžuje a zchlazuje normální, podrážděnou či zánětlivou pokožku, 
vhodná při horečce

N1008 OBLIČEJOVÝ REGENERAČNÍ OLEJ LEVANDULOVÝ zjemňuje, chrání a zklidňuje citlivou a problematickou pleť

N1132 TĚLOVÝ A MASÁŽNÍ OLEJ ZKLIDNĚNÍ
zklidňující a relaxační, stabilizuje emoce, napomáhá klidnému spánku, 
harmonizuje element Ohně

N1014 HEŘMÁNEK MODRÝ V JOJOBOVÉM OLEJI olej s protizánětlivým působením, účinně snižuje bolesti, uvolňuje křeče

N1016 HELICHRYSUM V JOJOBOVÉM OLEJI uvolňuje křeče, pomáhá při zánětech, zabraňuje městnání krve

N1015 MEDUŇKA V JOJOBOVÉM OLEJI
má výrazné zklidňující účinky, pomáhá při nespavosti, harmonizuje 
zažívání

N1019 SANTAL V JOJOBOVÉM OLEJI antidepresivum, zklidňuje a ukotvuje mysl, otevírá vnitřní prostor

N0704 KOUPELOVÝ OLEJ MEDUŇKOVÝ uvolňuje napětí a je vhodný při únavě a neklidném spánku

N0708 KOUPELOVÝ OLEJ LEVANDULOVÝ vhodný na uvolnění a regeneraci po zvýšené fyzické a duševní námaze

N0807 SPRCHOVÝ GEL LEVANDULOVÝ
uvolňuje napětí a stres, pomáhá zvládat emoční nerovnováhu, vhodný i 
pro děti

E2008 SMĚS ÉTERICKÝCH OLEJŮ ZKLIDNĚNÍ zklidňující a relaxační, stabilizuje emoce a napomáhá klidnému spánku

N5001 KVĚTOVÁ VODA  LEVANDULOVÁ (HYDROLÁT)
osvěžuje a zchlazuje normální, podrážděnou či zánětlivou pokožku, 
vhodná při horečce

N5004 KVĚTOVÁ VODA RŮŽOVÁ (HYDROLÁT)
pro suchou, citlivou a delikátní pokožku, regeneruje zralou pleť a navrací 
jí svěžest a vitalitu

N1301 PLEŤOVÁ VODA LEVANDULOVÁ pro normální až velmi citlivou pleť, vhodná ke zklidňujícím obkladům

N1313 EXKLUZIVNÍ PLEŤOVÁ VODA RŮŽOVÁ pro zralou a suchou pleť, vhodná na regenerační a zklidňující obklady

N1303 PLEŤOVÁ VODA MATEŘÍDOUŠKOVÁ pro mastnou a smíšenou pleť, vhodná k obkladům při bolestech hlavy

N1319 PLEŤOVÁ VODA CITRON-GREP
s osvěžujícími, čistícími a bělícími účinky, vhodná k osvěžujícím 
obkladům

N1001 OBLIČEJOVÝ REGENERAČNÍ OLEJ MONET
projasňuje pleť a dodává jí hebkost, obsahuje vzácné oleje z jasmínu a 
neroli

N1003 OBLIČEJOVÝ REGENERAČNÍ OLEJ RŮŽOVÝ zjemňuje a regeneruje citlivou a zralou pleť, působí proti vráskám

N1008 OBLIČEJOVÝ REGENERAČNÍ OLEJ LEVANDULOVÝ zjemňuje, chrání a zklidňuje citlivou a problematickou pleť

N1009 OBLIČEJOVÝ REGENERAČNÍ OLEJ DA VINCI navrací pleti zářivost, vhodný pro denní i noční ošetření všech typů pleti

nervové napětí

harmonizace 
psychických 

pochodů

neklidný spánek
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účinky na 
psychiku

kód název výrobku popis výrobku

N2001 BIOAKTIVNÍ OMLAZUJÍCÍ KRÉM
exkluzivní lehký krém s anti-age účinkem a vzácnými BIO oleji zvláčňuje,
chrání a vyživuje všechny typy pleti

N2002 BIOAKTIVNÍ PLEŤOVÁ MASKA
vyživuje a zvláčňuje zralou a náročnou pleť, obsahuje luxusní pěstící BIO 
oleje a přírodní látky s prokázaným anti-age účinkem

N2003 BIOAKTIVNÍ ČISTÍCÍ EMULZE
unikátní přírodní gel pro jemné šetrné čištění všech typů pleti s anti-age 
účinkem

N2004 BIOAKTIVNÍ OČNÍ SÉRUM
s výživnými BIO oleji a anti-age účinkem zmírňuje tvorbu vrásek a chrání
oční okolí před projevy stárnutí

N2005 BIOAKTIVNÍ OBNOVUJÍCÍ SÉRUM
intenzivní rostlinné sérum s anti-age účinkem zjemňuje, vyhlazuje a 
revitalizuje pleť a obnovuje její přirozené funkce

N2006 BIOAKTIVNÍ PLEŤOVÁ VODA
čistí, regeneruje, zpevňuje a revitalizuje pleť, obsahuje růži, přesličku a 
přírodní látky s prokázaným anti-age účinkem

N1128 TĚLOVÝ A MASÁŽNÍ OLEJ UVOLNĚNÍ
uvolňující a posilující při stresu, přepracovanosti, úzkosti a nervovém 
vyčerpání

N1132 TĚLOVÝ A MASÁŽNÍ OLEJ ZKLIDNĚNÍ
zklidňující a relaxační, stabilizuje emoce, napomáhá klidnému spánku, 
harmonizuje element Ohně

N1129 TĚLOVÝ A MASÁŽNÍ OLEJ DOTEK JARA
osvěžující, vyrovnává emoční výkyvy, uvolňuje při starostech a frustraci, 
harmonizuje element Dřeva

N1127 TĚLOVÝ A MASÁŽNÍ OLEJ RADOST ZE ŽIVOTA povznášející a uvolňující, ulevuje při depresi, přináší radost a optimismus

N1012 NEROLI V JOJOBOVÉM OLEJI 
uklidňující a harmonizující olej, účinný proti melancholii a velmi oblíbený 
u dětí

N1016 HELICHRYSUM V JOJOBOVÉM OLEJI uvolňuje křeče, pomáhá při zánětech, zabraňuje městnání krve

N1019 SANTAL V JOJOBOVÉM OLEJI antidepresivum, zklidňuje a ukotvuje mysl, otevírá vnitřní prostor

N0807 SPRCHOVÝ GEL LEVANDULOVÝ
uvolňuje napětí a stres, pomáhá zvládat emoční nerovnováhu, vhodný i 
pro děti

N0909 HYDROFILNÍ OLEJ ŘEBŘÍČKOVÝ
mycí a regenerační olej při menstruačních potížích, bolestech a 
nachlazení 

N0913 HYDROFILNÍ OLEJ S MIMÓZOU A MEDEM mycí olej pro zralou a suchou pleť

N0903 HYDROFILNÍ OLEJ LEVANDULOVÝ mycí olej pro normální a citlivou pleť

N0709 KOUPELOVÝ OLEJ MANDARINKOVÝ ulevuje při stresu a napětí, přináší radost a optimizmus

N0704 KOUPELOVÝ OLEJ MEDUŇKOVÝ uvolňuje napětí a je vhodný při únavě a neklidném spánku

N0708 KOUPELOVÝ OLEJ LEVANDULOVÝ vhodný na uvolnění a regeneraci po zvýšené fyzické a duševní námaze

E2001 SMĚS ÉTERICKÝCH OLEJŮ DOTEK JARA osvěžuje, harmonizuje emoční výkyvy, uvolňuje při starostech a frustraci

E2005 SMĚS ÉTERICKÝCH OLEJŮ RADOST ZE ŽIVOTA povznáší a uvolňuje, ulevuje při depresi, přináší radost a optimismus

E2007 SMĚS ÉTERICKÝCH OLEJŮ UVOLNĚNÍ
uvolňující a posilující při stresu, přepracovanosti, úzkosti a nervovém 
vyčerpání

E2008 SMĚS ÉTERICKÝCH OLEJŮ ZKLIDNĚNÍ zklidňující a relaxační, stabilizuje emoce a napomáhá klidnému spánku

N1001 OBLIČEJOVÝ REGENERAČNÍ OLEJ MONET
projasňuje pleť a dodává jí hebkost, obsahuje vzácné oleje z jasmínu a 
neroli

N1008 OBLIČEJOVÝ REGENERAČNÍ OLEJ LEVANDULOVÝ zjemňuje, chrání a zklidňuje citlivou a problematickou pleť

N1127 TĚLOVÝ A MASÁŽNÍ OLEJ RADOST ZE ŽIVOTA povznášející a uvolňující, ulevuje při depresi, přináší radost a optimismus

N1128 TĚLOVÝ A MASÁŽNÍ OLEJ UVOLNĚNÍ
uvolňující a posilující při stresu, přepracovanosti, úzkosti a nervovém 
vyčerpání

N1129 TĚLOVÝ A MASÁŽNÍ OLEJ DOTEK JARA
osvěžující, vyrovnává emoční výkyvy, uvolňuje při starostech a frustraci, 
harmonizuje element Dřeva

N0253 TĚLOVÝ KRÉM NEROLI
zjemňuje, zvláčňuje a chrání pokožku celého těla a dodává jí sametově 
hebký pocit

N1015 MEDUŇKA V JOJOBOVÉM OLEJI
má výrazné zklidňující účinky, pomáhá při nespavosti, harmonizuje 
zažívání

N0708 KOUPELOVÝ OLEJ LEVANDULOVÝ vhodný na uvolnění a regeneraci po zvýšené fyzické a duševní námaze

E2005 SMĚS ÉTERICKÝCH OLEJŮ RADOST ZE ŽIVOTA povznáší a uvolňuje, ulevuje při depresi, přináší radost a optimismus

E2007 SMĚS ÉTERICKÝCH OLEJŮ UVOLNĚNÍ
uvolňující a posilující při stresu, přepracovanosti, úzkosti a nervovém 
vyčerpání

E2001 SMĚS ÉTERICKÝCH OLEJŮ DOTEK JARA osvěžuje, harmonizuje emoční výkyvy, uvolňuje při starostech a frustraci

N1126 TĚLOVÝ A MASÁŽNÍ OLEJ DRUHÝ DECH
pročišťující a projasňující, posiluje a uvolňuje dýchací systém, dodává 
sebedůvěru, harmonizuje element Kovu

N1128 TĚLOVÝ A MASÁŽNÍ OLEJ UVOLNĚNÍ
uvolňující a posilující při stresu, přepracovanosti, úzkosti a nervovém 
vyčerpání

N1131 TĚLOVÝ A MASÁŽNÍ OLEJ PŘÍLIV ENERGIE
posilující a povzbuzující, pomáhá při únavě a slabosti, podporuje 
proudění energie v těle

N1133 TĚLOVÝ A MASÁŽNÍ OLEJ IMUNITA
zvyšuje odolnost organizmu, má výrazné protivirové a antibakteriální 
působení

N0253 TĚLOVÝ KRÉM NEROLI
zjemňuje, zvláčňuje a chrání pokožku celého těla a dodává jí sametově 
hebký pocit

nervové napětí

nervozita 

psychická 
vyčerpanost
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účinky na 
psychiku

kód název výrobku popis výrobku

N0405 PĚSTÍCÍ PLEŤOVÁ EMULZE
unikátní přírodní alternativa pleťových mlék účinně vyživuje, hydratuje a 
zjemňuje pokožku

N0709 KOUPELOVÝ OLEJ MANDARINKOVÝ ulevuje při stresu a napětí, přináší radost a optimizmus

N0708 KOUPELOVÝ OLEJ LEVANDULOVÝ vhodný na uvolnění a regeneraci po zvýšené fyzické a duševní námaze

N0807 SPRCHOVÝ GEL LEVANDULOVÝ
uvolňuje napětí a stres, pomáhá zvládat emoční nerovnováhu, vhodný i 
pro děti

N0913 HYDROFILNÍ OLEJ S MIMÓZOU A MEDEM mycí olej pro zralou a suchou pleť

N0903 HYDROFILNÍ OLEJ LEVANDULOVÝ mycí olej pro normální a citlivou pleť

E2002 SMĚS ÉTERICKÝCH OLEJŮ DRUHÝ DECH
pročišťuje a projasňuje, posiluje a uvolňuje dýchací systém, dodává 
sebedůvěru

E2007 SMĚS ÉTERICKÝCH OLEJŮ UVOLNĚNÍ
uvolňující a posilující při stresu, přepracovanosti, úzkosti a nervovém 
vyčerpání

E2004 SMĚS ÉTERICKÝCH OLEJŮ PŘÍLIV ENERGIE
posiluje a povzbuzuje, pomáhá při únavě a slabosti, podporuje proudění 
energie v těle

E2009 SMĚS ÉTERICKÝCH OLEJŮ IMUNITA
zvyšuje odolnost organizmu, má výrazné protivirové a antibakteriální 
působení

N5001 KVĚTOVÁ VODA  LEVANDULOVÁ (HYDROLÁT)
osvěžuje a zchlazuje normální, podrážděnou či zánětlivou pokožku, 
vhodná při horečce

N5004 KVĚTOVÁ VODA RŮŽOVÁ (HYDROLÁT)
pro suchou, citlivou a delikátní pokožku, regeneruje zralou pleť a navrací 
jí svěžest a vitalitu

N1003 OBLIČEJOVÝ REGENERAČNÍ OLEJ RŮŽOVÝ zjemňuje a regeneruje citlivou a zralou pleť, působí proti vráskám

N1128 TĚLOVÝ A MASÁŽNÍ OLEJ UVOLNĚNÍ
uvolňující a posilující při stresu, přepracovanosti, úzkosti a nervovém 
vyčerpání

N1132 TĚLOVÝ A MASÁŽNÍ OLEJ ZKLIDNĚNÍ
zklidňující a relaxační, stabilizuje emoce, napomáhá klidnému spánku, 
harmonizuje element Ohně

N0807 SPRCHOVÝ GEL LEVANDULOVÝ
uvolňuje napětí a stres, pomáhá zvládat emoční nerovnováhu, vhodný i 
pro děti

N0913 HYDROFILNÍ OLEJ S MIMÓZOU A MEDEM mycí olej pro zralou a suchou pleť

N1126 TĚLOVÝ A MASÁŽNÍ OLEJ DRUHÝ DECH
pročišťující a projasňující, posiluje a uvolňuje dýchací systém, dodává 
sebedůvěru, harmonizuje element Kovu

E2002 SMĚS ÉTERICKÝCH OLEJŮ DRUHÝ DECH
pročišťuje a projasňuje, posiluje a uvolňuje dýchací systém, dodává 
sebedůvěru

E1036 SMĚS ÉTERICKÝCH OLEJŮ SAUNA napomáhá očistě a detoxikaci, podporuje komunikaci a pozvedá náladu

N1603 AROMA OLEJ OSVĚŽUJÍCÍ účinně pomáhá při únavě, povzbuzuje a osvěžuje, praktické roll-on balení

N1602 LEDOVÝ GEL
na lokální ošetření akné, vhodný také k osvěžení při únavě, praktické roll-
on balení

N1131 TĚLOVÝ A MASÁŽNÍ OLEJ PŘÍLIV ENERGIE
posilující a povzbuzující, pomáhá při únavě a slabosti, podporuje 
proudění energie v těle

N1129 TĚLOVÝ A MASÁŽNÍ OLEJ DOTEK JARA
osvěžující, vyrovnává emoční výkyvy, uvolňuje při starostech a frustraci, 
harmonizuje element Dřeva

N0808 SPRCHOVÝ GEL CITRUSOVÝ povzbuzuje, zlepšuje náladu, osvěžuje a projasňuje myšlení

N0704 KOUPELOVÝ OLEJ MEDUŇKOVÝ uvolňuje napětí a je vhodný při únavě a neklidném spánku

S2000 SOJOVÝ LECITIN
granulovaný lecitin vhodný pro celkovou regeneraci, při únavě a 
zapomnětlivosti, reguluje hladinu cholesterolu

E2004 SMĚS ÉTERICKÝCH OLEJŮ PŘÍLIV ENERGIE
posiluje a povzbuzuje, pomáhá při únavě a slabosti, podporuje proudění 
energie v těle

E2001 SMĚS ÉTERICKÝCH OLEJŮ DOTEK JARA osvěžuje, harmonizuje emoční výkyvy, uvolňuje při starostech a frustraci

N1001 OBLIČEJOVÝ REGENERAČNÍ OLEJ MONET
projasňuje pleť a dodává jí hebkost, obsahuje vzácné oleje z jasmínu a 
neroli

N1128 TĚLOVÝ A MASÁŽNÍ OLEJ UVOLNĚNÍ
uvolňující a posilující při stresu, přepracovanosti, úzkosti a nervovém 
vyčerpání

N1127 TĚLOVÝ A MASÁŽNÍ OLEJ RADOST ZE ŽIVOTA povznášející a uvolňující, ulevuje při depresi, přináší radost a optimismus

N1131 TĚLOVÝ A MASÁŽNÍ OLEJ PŘÍLIV ENERGIE
posilující a povzbuzující, pomáhá při únavě a slabosti, podporuje 
proudění energie v těle

N1133 TĚLOVÝ A MASÁŽNÍ OLEJ IMUNITA
zvyšuje odolnost organizmu, má výrazné protivirové a antibakteriální 
působení

N1010 RŮŽE V JOJOBOVÉM OLEJI výrazně harmonizuje psychiku a ošetřuje ženské menstruační potíže

N1011 JASMÍN V JOJOBOVÉM OLEJI
významný olej s antidepresivními účinky, působí proti strachu a úzkosti, 
není vhodný v těhotenství

N0714 KOUPELOVÝ OLEJ RŮŽOVÝ  harmonizuje, povznáší, navozuje pocit pohody a romantiky

E2007 SMĚS ÉTERICKÝCH OLEJŮ UVOLNĚNÍ
uvolňující a posilující při stresu, přepracovanosti, úzkosti a nervovém 
vyčerpání

E2005 SMĚS ÉTERICKÝCH OLEJŮ RADOST ZE ŽIVOTA povznáší a uvolňuje, ulevuje při depresi, přináší radost a optimismus

E2004 SMĚS ÉTERICKÝCH OLEJŮ PŘÍLIV ENERGIE
posiluje a povzbuzuje, pomáhá při únavě a slabosti, podporuje proudění 
energie v těle

E2009 SMĚS ÉTERICKÝCH OLEJŮ IMUNITA
zvyšuje odolnost organizmu, má výrazné protivirové a antibakteriální 
působení

zapomnětlivost S2000 SOJOVÝ LECITIN
granulovaný lecitin vhodný pro celkovou regeneraci, při únavě a 
zapomnětlivosti, reguluje hladinu cholesterolu

úzkost

psychická 
vyčerpanost

stres

tréma

únava po 
psychickém 
vyčerpání
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fyzické účinky kód název výrobku popis výrobku

N0220 ZUBNÍ GEL FYTODENT jemný gel na čištění zubů s třezalkou a koenzymem Q10 pro denní použití

N0225 ZUBNÍ GEL DENTILIT
protizánětlivý gel na čištění zubů s ultrajemným zeleným jílem, vhodný jako 
prevence proti paradontóze

N0607 FRANCOUZSKÝ JÍL ULTRAJEMNÝ
čistý zelený jíl pro všestranné použití, vyžádejte si informační list s 
doplňujícími informacemi

E0123 GRAPEFRUITOVÉ JÁDRO

S2000 SOJOVÝ LECITIN
granulovaný lecitin vhodný pro celkovou regeneraci, při únavě a 
zapomnětlivosti, reguluje hladinu cholesterolu

N0216 ARNIKOVÝ GEL protizánětlivý zklidňující gel na pohmožděniny, proleženiny a hematomy 

N0218 ARTROGEL
bylinný gel při artróze a bolestech kloubů s protizánětlivými a analgetickými 
účinky

N0703 KOUPELOVÝ OLEJ BOROVICOVÝ posiluje a je vhodný při nachlazení a dýchacích obtížích

N1532 SÉRUM KORIANDR tonizuje pokožku, uvolňuje bolesti, svalové spazmy a stagnaci energie

N1534 SÉRUM ROZMARÝN
zlepšuje prokrvení a látkovou výměnu, prohřívá, uvolňuje bolesti a 
energetické blokády

N0021 TERPENOVÝ BIO BALZÁM
zmírňuje bolesti, napomáhá prokrvení v okolí ztuhlých kloubů, zlepšuje 
pohyblivost

N1134 TĚLOVÝ A MASÁŽNÍ OLEJ STIMULACE SVALŮ
připravuje před fyzickým výkonem a zahřívá pohybové ústrojí před zvýšenou 
fyzickou zátěží

N1806 TŘEZALKOVÝ OLEJ
má čistící, protizánětlivé a antiseptické účinky, ošetřuje spáleniny, uvolňuje 
svalové a energetické blokády

bolesti bříška N1919 MASÁŽNÍ OLEJ AMÁLKA zmírňuje dětské bolesti bříška, uvolňuje křeče a napomáhá vyprazdňování

N1136 TĚLOVÝ A MASÁŽNÍ OLEJ PÉČE PŘI MIGRÉNĚ
ulevuje při bolesti hlavy, pomáhá nervovému zklidnění a zmírňuje napětí šíje 
a ramen

N1604 AROMA OLEJ MIGRÉNA
ulevuje při bolestech hlavy, zmírňuje napětí a zklidňuje, praktické roll-on 
balení

E2003 SMĚS ÉTERICKÝCH OLEJŮ PÉČE PRI MIGRÉNĚ
ulevuje při bolesti hlavy, pomáhá nervovému zklidnění, zmírňuje napětí a 
stres

N1303 PLEŤOVÁ VODA MATEŘÍDOUŠKOVÁ pro mastnou a smíšenou pleť, vhodná k obkladům při bolestech hlavy

N1313 EXKLUZIVNÍ PLEŤOVÁ VODA RŮŽOVÁ pro zralou a suchou pleť, vhodná na regenerační a zklidňující obklady

N0909 HYDROFILNÍ OLEJ ŘEBŘÍČKOVÝ mycí a regenerační olej při menstruačních potížích, bolestech a nachlazení 

N0708 KOUPELOVÝ OLEJ LEVANDULOVÝ vhodný na uvolnění a regeneraci po zvýšené fyzické a duševní námaze

N0903 HYDROFILNÍ OLEJ LEVANDULOVÝ mycí olej pro normální a citlivou pleť

N5001 KVĚTOVÁ VODA  LEVANDULOVÁ (HYDROLÁT)
osvěžuje a zchlazuje normální, podrážděnou či zánětlivou pokožku, vhodná 
při horečce

N5004 KVĚTOVÁ VODA RŮŽOVÁ (HYDROLÁT)
pro suchou, citlivou a delikátní pokožku, regeneruje zralou pleť a navrací jí 
svěžest a vitalitu

N1013 HEŘMÁNEK ŘÍMSKÝ V JOJOBOVÉM OLEJI silně protizánětlivý olej s analgetickými, protialergenními a hojivýmí účinky

N1014 HEŘMÁNEK MODRÝ V JOJOBOVÉM OLEJI olej s protizánětlivým působením, účinně snižuje bolesti, uvolňuje křeče

N1016 HELICHRYSUM V JOJOBOVÉM OLEJI uvolňuje křeče, pomáhá při zánětech, zabraňuje městnání krve

N0112 TERMOAKTIVNÍ KRÉM TERMAL
skořicový prohřívací krém při bolestech zad a šíje, účinný na zábaly proti 
celulitidě

N1532 SÉRUM KORIANDR tonizuje pokožku, uvolňuje bolesti, svalové spazmy a stagnaci energie

N1534 SÉRUM ROZMARÝN
zlepšuje prokrvení a látkovou výměnu, prohřívá, uvolňuje bolesti a 
energetické blokády

N0021 TERPENOVÝ BIO BALZÁM
zmírňuje bolesti, napomáhá prokrvení v okolí ztuhlých kloubů, zlepšuje 
pohyblivost

N1319 PLEŤOVÁ VODA CITRON-GREP s osvěžujícími, čistícími a bělícími účinky, vhodná k osvěžujícím obkladům

N0112 TERMOAKTIVNÍ KRÉM TERMAL
skořicový prohřívací krém při bolestech zad a šíje, účinný na zábaly proti 
celulitidě

N1532 SÉRUM KORIANDR tonizuje pokožku, uvolňuje bolesti, svalové spazmy a stagnaci energie

N1534 SÉRUM ROZMARÝN
zlepšuje prokrvení a látkovou výměnu, prohřívá, uvolňuje bolesti a 
energetické blokády

N1134 TĚLOVÝ A MASÁŽNÍ OLEJ STIMULACE SVALŮ
připravuje před fyzickým výkonem a zahřívá pohybové ústrojí před zvýšenou 
fyzickou zátěží

N1132 TĚLOVÝ A MASÁŽNÍ OLEJ ZKLIDNĚNÍ
zklidňující a relaxační, stabilizuje emoce, napomáhá klidnému spánku, 
harmonizuje element Ohně

N1128 TĚLOVÝ A MASÁŽNÍ OLEJ UVOLNĚNÍ
uvolňující a posilující při stresu, přepracovanosti, úzkosti a nervovém 
vyčerpání

N1131 TĚLOVÝ A MASÁŽNÍ OLEJ PŘÍLIV ENERGIE
posilující a povzbuzující, pomáhá při únavě a slabosti, podporuje proudění 
energie v těle

N0708 KOUPELOVÝ OLEJ LEVANDULOVÝ vhodný na uvolnění a regeneraci po zvýšené fyzické a duševní námaze

N1307 PLEŤOVÁ VODA HŘEBÍČKOVÁ pro problematickou a aknózní pleť, má antibakteriální a analgetické účinky

N1013 HEŘMÁNEK ŘÍMSKÝ V JOJOBOVÉM OLEJI silně protizánětlivý olej s analgetickými, protialergenními a hojivýmí účinky

N0225 ZUBNÍ GEL DENTILIT
protizánětlivý gel na čištění zubů s ultrajemným zeleným jílem, vhodný jako 
prevence proti paradontóze

bolesti zad

bolesti zubů

blokády

bolesti hlavy, 
migrény

bolesti šíje

bolesti zad

afty

TIP! Potíráme postižená místa dýňovým olejem.

artróza

TIP! K vnitřnímu užívání doporučujeme brutnákový olej.
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fyzické účinky kód název výrobku popis výrobku

N1137 TĚLOVÝ A MASÁŽNÍ OLEJ CELULITIDA
odbourává podkožní tuk, zlepšuje prokrvení pokožky a činnost podkožního 
vaziva

N1139 TĚLOVÝ A MASÁŽNÍ OLEJ LYMFA
podporuje činnost lymfatického systému, detoxikuje a odvádí zplodiny 
látkové výměny, harmonizuje element Země

N0206 ČISTÍCÍ GEL SALT
čistící a zklidňující gel se solí z mrtvého moře pro všechny typy pletí, včetně 
aknózní, problematické a podrážděné

N1301 PLEŤOVÁ VODA LEVANDULOVÁ pro normální až velmi citlivou pleť, vhodná ke zklidňujícím obkladům

N5001 KVĚTOVÁ VODA  LEVANDULOVÁ (HYDROLÁT)
osvěžuje a zchlazuje normální, podrážděnou či zánětlivou pokožku, vhodná 
při horečce

N0900 HYDROFILNÍ OLEJ NEUTRÁLNÍ mycí olej bez éterických olejů, vhodný k odličování a šetrnému mytí pokožky

N0903 HYDROFILNÍ OLEJ LEVANDULOVÝ mycí olej pro normální a citlivou pleť
N0905 HYDROFILNÍ OLEJ S TEA TREE mycí olej pro zánětlivou a aknózní pleť

N0105 ČISTÍCÍ KRÉM TEA EXTRA bylinný krém s tea tree a solí z mrtvého moře na aknózní a ekzematickou pleť

N0227 ZKLIDŇUJÍCÍ GEL LEVANTIS
hojivý a ochranný gel na podrážděnou, poškozenou a ekzematickou 
pokožku, zmírňuje svědivost

N0003 MĚSÍČKOVÝ KRÉM KARITÉ 
jemný krém s bambuckým máslem na citlivou, poškozenou a suchou pleť, 
vhodný také na velmi suchou, popraskanou a ekzematickou pokožku

N0011 MĚSÍČKOVÝ GEL
měsíčkový regenerační gel s bambuckým máslem na suchou, citlivou a 
problematickou pleť, vhodný též při mírných projevech ekzému či lupénky

N0219 KONOPNÝ OLEJOVÝ MULTIGEL
unikátní olejový gel s vysokým obsahem konopného oleje na mytí, koupel a 
ošetřování ekzematické pokožky a lupénky 

N1000 OBLIČEJOVÝ REGENERAČNÍ OLEJ NEUTRÁLNÍ
jojobový olej se skvalenem a vitaminy pro denní i noční pěstění pleti, 
neobsahuje éterické oleje ani jiné vonné složky

N1533 SÉRUM CALENDULA
urychluje hojení a regeneraci poraněných tkání, zmírňuje podráždění 
pokožky

N0700 KOUPELOVÝ OLEJ NEUTRÁLNÍ pro zvláčnění pokožky nebo k míchání s libovolnými éterickými oleji

N0708 KOUPELOVÝ OLEJ LEVANDULOVÝ vhodný na uvolnění a regeneraci po zvýšené fyzické a duševní námaze

N3112 PŘÍRODNÍ MYCÍ KRÉM
jemný a hustě pěnící prostředek na mytí rukou i celého těla, obsahuje pěstící 
jojobový olej

N0252 BAMBUCKÁ  FANTAZIE neutrální hypoalergenní bio balzám k péči o suchou a citlivou pokožku

N0407 PLEŤOVÉ MLÉKO KARITÉ
zabraňuje vysoušení, podporuje regeneraci a ochranu pokožky v každodenní 
péči, vhodné i po opalování

N0405 PĚSTÍCÍ PLEŤOVÁ EMULZE
unikátní přírodní alternativa pleťových mlék účinně vyživuje, hydratuje a 
zjemňuje pokožku

N1801 VITAMIN E 30% koncentrát pro profesionální kosmetickou praxi, zlepšuje ochranu pokožky

N1008 OBLIČEJOVÝ REGENERAČNÍ OLEJ LEVANDULOVÝ zjemňuje, chrání a zklidňuje citlivou a problematickou pleť

N5001 KVĚTOVÁ VODA  LEVANDULOVÁ (HYDROLÁT)
osvěžuje a zchlazuje normální, podrážděnou či zánětlivou pokožku, vhodná 
při horečce

R1054 ŠÍPKOVÝ OLEJ výživa pleti, při pravidelném používání účinný proti vráskám a na jizvy

N1804 ALOE VERA
změkčuje a zklidňuje pokožku, podporuje hojení, má protizánětlivé účinky, 
ošetřuje spáleniny

N5004 KVĚTOVÁ VODA RŮŽOVÁ (HYDROLÁT)
pro suchou, citlivou a delikátní pokožku, regeneruje zralou pleť a navrací jí 
svěžest a vitalitu

N0704 KOUPELOVÝ OLEJ MEDUŇKOVÝ uvolňuje napětí a je vhodný při únavě a neklidném spánku

N0708 KOUPELOVÝ OLEJ LEVANDULOVÝ vhodný na uvolnění a regeneraci po zvýšené fyzické a duševní námaze

N0903 HYDROFILNÍ OLEJ LEVANDULOVÝ mycí olej pro normální a citlivou pleť

N1128 TĚLOVÝ A MASÁŽNÍ OLEJ UVOLNĚNÍ
uvolňující a posilující při stresu, přepracovanosti, úzkosti a nervovém 
vyčerpání

N1131 TĚLOVÝ A MASÁŽNÍ OLEJ PŘÍLIV ENERGIE
posilující a povzbuzující, pomáhá při únavě a slabosti, podporuje proudění 
energie v těle

N1133 TĚLOVÝ A MASÁŽNÍ OLEJ IMUNITA
zvyšuje odolnost organizmu, má výrazné protivirové a antibakteriální 
působení

E2007 SMĚS ÉTERICKÝCH OLEJŮ UVOLNĚNÍ
uvolňující a posilující při stresu, přepracovanosti, úzkosti a nervovém 
vyčerpání

E2009 SMĚS ÉTERICKÝCH OLEJŮ IMUNITA
zvyšuje odolnost organizmu, má výrazné protivirové a antibakteriální 
působení

E2004 SMĚS ÉTERICKÝCH OLEJŮ PŘÍLIV ENERGIE
posiluje a povzbuzuje, pomáhá při únavě a slabosti, podporuje proudění 
energie v těle

N0909 HYDROFILNÍ OLEJ ŘEBŘÍČKOVÝ mycí a regenerační olej při menstruačních potížích, bolestech a nachlazení 

N0121 ZKLIDŇUJÍCÍ GEL HEMOROL
účinný zklidňující prostředek při hemoroidech s bylinnými extrakty a 
antiseptickým působením

N1526 SÉRUM GERANIUM
antioxidační, zahřívající, podporuje prokrvení pokožky a startuje 
enzymatickou aktivitu

N1527 SÉRUM TYMIÁN
zchlazující, podporuje lymfatickou cirkulaci, spolu se Sérem Geranium 
aktivuje činnost enzymů

N1535 SÉRUM BAZALKA hydratuje a zlepšuje vitalitu zralé pleti, zpomaluje tvorbu vrásek

R1054 ŠÍPKOVÝ OLEJ čistý rostlinný olej, lisovaný za studena

hemoroidy

jizvy keloidní 
(zbytnělé tuhé 

vystouplé jizvy)

VÝROBKY K OŠETŘENÍ NA ZÁKLADĚ ENZYMATICKÉ REGENERACE (nutné dodržovat postup ošetření):

ekzematická 
pokožka a 
lupénka

TIP: K vnitřnímu užívání doporučujeme Čekankovou tinkturu a Posilující směs rostlinných olejů.

erytém 
(zarudnutí 
obličeje)

fyzická 
vyčerpanost

celulitida

TIP! Před cvičením doporučujeme potřít problémové partie termoaktivním krémem Termal, tenkou vrstvu.
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fyzické účinky kód název výrobku popis výrobku

N0903 HYDROFILNÍ OLEJ LEVANDULOVÝ mycí olej pro normální a citlivou pleť

N0905 HYDROFILNÍ OLEJ S TEA TREE mycí olej pro zánětlivou a aknózní pleť

N0003 MĚSÍČKOVÝ KRÉM KARITÉ 
jemný krém s bambuckým máslem na citlivou, poškozenou a suchou pleť, 
vhodný také na velmi suchou, popraskanou a ekzematickou pokožku

N1008 OBLIČEJOVÝ REGENERAČNÍ OLEJ LEVANDULOVÝ zjemňuje, chrání a zklidňuje citlivou a problematickou pleť

N0252 BAMBUCKÁ  FANTAZIE neutrální hypoalergenní bio balzám k péči o suchou a citlivou pokožku

N1526 SÉRUM GERANIUM
antioxidační, zahřívající, podporuje prokrvení pokožky a startuje 
enzymatickou aktivitu

N1527 SÉRUM TYMIÁN
zchlazující, podporuje lymfatickou cirkulaci, spolu se Sérem Geranium 
aktivuje činnost enzymů

N1529 SÉRUM LEVANDULE zklidňuje citlivou pokožku, uvolňuje svalové i pschické napětí

N1533 SÉRUM CALENDULA
urychluje hojení a regeneraci poraněných tkání, zmírňuje podráždění 
pokožky

N1535 SÉRUM BAZALKA hydratuje a zlepšuje vitalitu zralé pleti, zpomaluje tvorbu vrásek

N0218 ARTROGEL
bylinný gel při artróze a bolestech kloubů s protizánětlivými a analgetickými 
účinky

N0215 KOSTIVALOVÝ GEL
tradiční bylinný prostředek k rekonvalescenci po úrazech, vhodný na ošetření
pohmožděnin

N0021 TERPENOVÝ BIO BALZÁM
zmírňuje bolesti, napomáhá prokrvení v okolí ztuhlých kloubů, zlepšuje 
pohyblivost

N0125 SPORTKRÉM krém s hořčičným olejem a skořicí do vlhka a deště
N0126 HŘEJIVÁ MAST mast se zázvorem, kafrem a skořicí do extrémního chladu

N1532 SÉRUM KORIANDR tonizuje pokožku, uvolňuje bolesti, svalové spazmy a stagnaci energie

N1534 SÉRUM ROZMARÝN
zlepšuje prokrvení a látkovou výměnu, prohřívá, uvolňuje bolesti a 
energetické blokády

N0909 HYDROFILNÍ OLEJ ŘEBŘÍČKOVÝ mycí a regenerační olej při menstruačních potížích, bolestech a nachlazení 

N1303 PLEŤOVÁ VODA MATEŘÍDOUŠKOVÁ pro mastnou a smíšenou pleť, vhodná k obkladům při bolestech hlavy

N0206 ČISTÍCÍ GEL SALT
čistící a zklidňující gel se solí z mrtvého moře pro všechny typy pletí, včetně 
aknózní, problematické a podrážděné

N0222 ZVLÁČŇUJÍCÍ GEL přípravný kosmetický gel před hloubkovým čištěním pleti

N0107 MATEŘÍDOUŠKOVÝ KRÉM MARIKA krém s mandlovým olejem na smíšenou, mastnou a zánětlivou pleť

N0105 ČISTÍCÍ KRÉM TEA EXTRA bylinný krém s tea tree a solí z mrtvého moře na aknózní a ekzematickou pleť

E0123 GRAPEFRUITOVÉ JÁDRO

N1526 SÉRUM GERANIUM
antioxidační, zahřívající, podporuje prokrvení pokožky a startuje 
enzymatickou aktivitu

N1527 SÉRUM TYMIÁN
zchlazující, podporuje lymfatickou cirkulaci, spolu se Sérem Geranium 
aktivuje činnost enzymů

N1528 SÉRUM ŠALVĚJ
podporuje štěpení tuků, vhodné při poruchách pigmentace, akné a 
komedonech

E1005 SMĚS ÉTERICKÝCH OLEJŮ UNIVERS
má antiseptické účinky při štípnutí hmyzem, pomáhá regeneraci tkáně při 
spáleninách

E0123 GRAPEFRUITOVÉ JÁDRO

N1532 SÉRUM KORIANDR tonizuje pokožku, uvolňuje bolesti, svalové spazmy a stagnaci energie

N1013 HEŘMÁNEK ŘÍMSKÝ V JOJOBOVÉM OLEJI silně protizánětlivý olej s analgetickými, protialergenními a hojivýmí účinky

N1132 TĚLOVÝ A MASÁŽNÍ OLEJ ZKLIDNĚNÍ
zklidňující a relaxační, stabilizuje emoce, napomáhá klidnému spánku, 
harmonizuje element Ohně

N0704 KOUPELOVÝ OLEJ MEDUŇKOVÝ uvolňuje napětí a je vhodný při únavě a neklidném spánku

N1138 TĚLOVÝ A MASÁŽNÍ OLEJ KŘEČOVÉ ŽÍLY má čistící účinky na oběhovou soustavu a odstraňuje únavu dolních končetin

N1016 HELICHRYSUM V JOJOBOVÉM OLEJI uvolňuje křeče, pomáhá při zánětech, zabraňuje městnání krve

N0918 REGENERAČNÍ ŠAMPON
se zeleným čajem na jemné a snadno se mastící vlasy dodává vlasům 

 pružnost a lesk

N6006 POSILUJÍCÍ ŠAMPON 
na podporu růstu vlasů je šetrný k vlasům a pokožce, regeneruje, vyživuje a 
chrání před vysušením, omezuje tvorbu lupů

N1301 PLEŤOVÁ VODA LEVANDULOVÁ pro normální až velmi citlivou pleť, vhodná ke zklidňujícím obkladům

N1139 TĚLOVÝ A MASÁŽNÍ OLEJ LYMFA
podporuje činnost lymfatického systému, detoxikuje a odvádí zplodiny 
látkové výměny, harmonizuje element Země

N1137 TĚLOVÝ A MASÁŽNÍ OLEJ CELULITIDA
odbourává podkožní tuk, zlepšuje prokrvení pokožky a činnost podkožního 
vaziva

N1526 SÉRUM GERANIUM
antioxidační, zahřívající, podporuje prokrvení pokožky a startuje 
enzymatickou aktivitu

N1527 SÉRUM TYMIÁN
zchlazující, podporuje lymfatickou cirkulaci, spolu se Sérem Geranium 
aktivuje činnost enzymů

N1536 SÉRUM TÚJE
stimuluje tok lymfy a odvod tekutin, příznivě ovlivňuje otoky a má detoxikační 
účinky

lymfatická 
drenáž

VÝROBKY K OŠETŘENÍ NA ZÁKLADĚ ENZYMATICKÉ REGENERACE (nutné dodržovat postup ošetření):

křeče

křečové žíly

TIP! K vnitřnímu užívání doporučujeme dýňový olej a postižená místa potíráme třezalkovým extraktem v olivovém oleji.

lupy

klouby - bolesti, 
ztuhlost

komedomy

VÝROBKY K OŠETŘENÍ NA ZÁKLADĚ ENZYMATICKÉ REGENERACE (nutné dodržovat postup ošetření):

kousnutí 
hmyzem

TIP! Postižené místo potíráme tamanu olejem s levandulí úzkolistou.

jizvy - špatná 
hojivost

VÝROBKY K OŠETŘENÍ NA ZÁKLADĚ ENZYMATICKÉ REGENERACE (nutné dodržovat postup ošetření):

TIP! K potírání dále doporučujeme rostlinné oleje šípkový nebo tamanu.
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fyzické účinky kód název výrobku popis výrobku

N0909 HYDROFILNÍ OLEJ ŘEBŘÍČKOVÝ mycí a regenerační olej při menstruačních potížích, bolestech a nachlazení 

N1010 RŮŽE V JOJOBOVÉM OLEJI výrazně harmonizuje psychiku a ošetřuje ženské menstruační potíže

N1013 HEŘMÁNEK ŘÍMSKÝ V JOJOBOVÉM OLEJI silně protizánětlivý olej s analgetickými, protialergenními a hojivýmí účinky

N0714 KOUPELOVÝ OLEJ RŮŽOVÝ  harmonizuje, povznáší, navozuje pocit pohody a romantiky

N0906 HYDROFILNÍ OLEJ FEMA mycí a regenerační olej pro intimní hygienu s antiseptickými účinky

N0210 GEL PRO INTIMNÍ HYGIENU FEMA zklidňující a lubrikační gel s antiseptickými účinky pro intimní hygienu

N5001 KVĚTOVÁ VODA  LEVANDULOVÁ (HYDROLÁT)
osvěžuje a zchlazuje normální, podrážděnou či zánětlivou pokožku, vhodná 
při horečce

N0404 EUKALYPTOVÝ BIO BALZÁM účinně ulevuje při nachlazení a dýchacích potížích, posiluje imunitu

N1921 DĚTSKÝ EUKALYPTOVÝ BIO BALZÁM
zmírňuje suchý dráždivý kašel, ulevuje při zahlenění, posiluje imunitu a 
snižuje riziko komplikací

E1004 SMĚS ÉTERICKÝCH OLEJŮ RESPIRANT
uvolňuje dýchací cesty při nachlazení a zahlenění, posiluje při únavě, čistí a 
detoxikuje

E2002 SMĚS ÉTERICKÝCH OLEJŮ DRUHÝ DECH
pročišťuje a projasňuje, posiluje a uvolňuje dýchací systém, dodává 
sebedůvěru

N0204 NOSNÍ GEL FORTE uvolňuje dýchací cesty při rýmě a zahlenění a ošetřuje nosní sliznici 

N1119 JEMNÝ NOSNÍ OLEJ
účinně ošetřuje nosní sliznici při rýmě a nachlazení, uvolňuje dýchací cesty, 
vhodný pro děti

N0703 KOUPELOVÝ OLEJ BOROVICOVÝ posiluje a je vhodný při nachlazení a dýchacích obtížích

N0909 HYDROFILNÍ OLEJ ŘEBŘÍČKOVÝ mycí a regenerační olej při menstruačních potížích, bolestech a nachlazení 

N1126 TĚLOVÝ A MASÁŽNÍ OLEJ DRUHÝ DECH
pročišťující a projasňující, posiluje a uvolňuje dýchací systém, dodává 
sebedůvěru, harmonizuje element Kovu

N4001 OSVĚŽOVAČ VZDUCHU S EUKALYPTEM
vhodný jako prevence i účinná pomoc při dýchacích potížích, nachlazení a 
virózách

N4004 OSVĚŽOVAČ VZDUCHU PRO MIMINKO  s bio silicemi na klidné dýchání.

N1313 EXKLUZIVNÍ PLEŤOVÁ VODA RŮŽOVÁ pro zralou a suchou pleť, vhodná na regenerační a zklidňující obklady

N1301 PLEŤOVÁ VODA LEVANDULOVÁ pro normální až velmi citlivou pleť, vhodná ke zklidňujícím obkladům

N5004 KVĚTOVÁ VODA RŮŽOVÁ (HYDROLÁT)
pro suchou, citlivou a delikátní pokožku, regeneruje zralou pleť a navrací jí 
svěžest a vitalitu

N5001 KVĚTOVÁ VODA  LEVANDULOVÁ (HYDROLÁT)
osvěžuje a zchlazuje normální, podrážděnou či zánětlivou pokožku, vhodná 
při horečce

N1132 TĚLOVÝ A MASÁŽNÍ OLEJ ZKLIDNĚNÍ
zklidňující a relaxační, stabilizuje emoce, napomáhá klidnému spánku, 
harmonizuje element Ohně

E2008 SMĚS ÉTERICKÝCH OLEJŮ ZKLIDNĚNÍ zklidňující a relaxační, stabilizuje emoce a napomáhá klidnému spánku

N0807 SPRCHOVÝ GEL LEVANDULOVÝ
uvolňuje napětí a stres, pomáhá zvládat emoční nerovnováhu, vhodný i pro 
děti

N0704 KOUPELOVÝ OLEJ MEDUŇKOVÝ uvolňuje napětí a je vhodný při únavě a neklidném spánku

N0708 KOUPELOVÝ OLEJ LEVANDULOVÝ vhodný na uvolnění a regeneraci po zvýšené fyzické a duševní námaze

N1532 SÉRUM KORIANDR tonizuje pokožku, uvolňuje bolesti, svalové spazmy a stagnaci energie

N1806 TŘEZALKOVÝ OLEJ
má čistící, protizánětlivé a antiseptické účinky, ošetřuje spáleniny, uvolňuje 
svalové a energetické blokády

N0231 OČNÍ VODA EUPHRASIA
zklidňující oční voda s výtažkem z fenyklu a světlíku lékařského na unavené 
a podrážděné oči

N0230 OČNÍ GEL EUPHRASIA světlíkový gel na unavené a podrážděné oči s extraktem zeleného čaje

N5002 KVĚTOVÁ VODA HEŘMÁNKOVÁ (HYDROLÁT)
hojí podrážděnou a poškozenou pokožku, zmírňuje záněty, ideální pro 
novorozence a malé dět

N5004 KVĚTOVÁ VODA RŮŽOVÁ (HYDROLÁT)
pro suchou, citlivou a delikátní pokožku, regeneruje zralou pleť a navrací jí 
svěžest a vitalitu

N1313 EXKLUZIVNÍ PLEŤOVÁ VODA RŮŽOVÁ pro zralou a suchou pleť, vhodná na regenerační a zklidňující obklady

N0301 POMÁDA NA OPARY gelová pomáda na rty s liliovým extraktem, vhodná k ošetřní oparů

E0123 GRAPEFRUITOVÉ JÁDRO

N0307 OCHRANNÁ POMÁDA NA RTY
z přírodních olejů a vosků zvláčňuje, vyživuje a chrání rty a má antiseptické 
účinky 

N1920 LEVANDULOVÝ PUDR LEONTÝNA
odstraňuje nadměrnou vlhkost z pokožky, zmírňuje podráždění, zarudnutí a 
svědivost

N0227 ZKLIDŇUJÍCÍ GEL LEVANTIS
hojivý a ochranný gel na podrážděnou, poškozenou a ekzematickou 
pokožku, zmírňuje svědivost

N1116 MASÁŽNÍ OLEJ ŽOFIE harmonizující tělový a masážní olej pro dětské a kojenecké masáže

N0018 OCHRANNÝ KRÉM OLEA mastný olivový krém s pryskyřicí benzoe chrání a vyživuje pokožku

N5006 KVĚTOVÁ VODA TYMIÁNOVÁ (HYDROLÁT)
má zchlazující a antibakteriální účinky, je zejména vhodná pro pleť mastnou, 
zánětlivou a aknózní

N5002 KVĚTOVÁ VODA HEŘMÁNKOVÁ (HYDROLÁT)
hojí podrážděnou a poškozenou pokožku, zmírňuje záněty, ideální pro 
novorozence a malé dět

N1536 SÉRUM TÚJE
stimuluje tok lymfy a odvod tekutin, příznivě ovlivňuje otoky a má detoxikační 
účinky

N0214 KAŠTANOVÝ GEL zlepšuje pružnost cév a pomáhá při rozšířených povrchových cévkách 

N0223 UVOLŇUJÍCÍ GEL NA SVALY na uvolnění svalstva po fyzickém výkonu a k prevenci svalových bolestí

N0216 ARNIKOVÝ GEL protizánětlivý zklidňující gel na pohmožděniny, proleženiny a hematomy 

N0215 KOSTIVALOVÝ GEL
tradiční bylinný prostředek k rekonvalescenci po úrazech, vhodný na ošetření
pohmožděnin

opary

opruzeniny

otoky

nachlazení a 
respirační 
problémy

neklidný spánek

neuralgické 
bolesti

oči - podráždění, 
únava

menstruační 
potíže

mykotická 
onemocnění 

děložní sliznice
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fyzické účinky kód název výrobku popis výrobku

N0225 ZUBNÍ GEL DENTILIT
protizánětlivý gel na čištění zubů s ultrajemným zeleným jílem, vhodný jako 
prevence proti paradontóze

N0220 ZUBNÍ GEL FYTODENT jemný gel na čištění zubů s třezalkou a koenzymem Q10 pro denní použití

N1118 ANTIMYKOTICKÝ GEL MYKOSAN účinně působí proti plísni pokožky a zmírňuje podráždění

R1061 TAMANU OLEJ čistý rostlinný olej, lisovaný za studena

N2100 DEODORANT RŮŽE
s unikátním pozvolným účinkem, vhodný pro ženy, uvolňuje napětí a posiluje 
vnímání ženskosti

N2101 DEODORANT CEDR-SANTAL
s unikátním pozvolným účinkem má uklidňující vůni, která dodává dodává 
oporu a klid

N2102 DEODORANT ŠALVĚJ
s unikátním pozvolným účinkem je vhodný při nadměrném pocení, má 
povznášející osvěžující vůni

N6004 PŘÍRODNÍ DEODORANT PRO MUŽE
s unikátním pozvolným účinkem uvolňuje éterické oleje v závislosti na 
tělesné teplotě

N3003 DEODORAČNÍ PUDR ŠALVĚJ
chrání před potem, pomáhá absorbovat nadbytečnou vlhkost z pokožky, 
zmírňuje podráždění

N1920 LEVANDULOVÝ PUDR LEONTÝNA
odstraňuje nadměrnou vlhkost z pokožky, zmírňuje podráždění, zarudnutí a 
svědivost

N0005 ŠALVĚJOVÝ GEL jemný gel na mastnou pleť a při poruchách pigmentace

N1526 SÉRUM GERANIUM
antioxidační, zahřívající, podporuje prokrvení pokožky a startuje 
enzymatickou aktivitu

N1527 SÉRUM TYMIÁN
zchlazující, podporuje lymfatickou cirkulaci, spolu se Sérem Geranium 
aktivuje činnost enzymů

N1528 SÉRUM ŠALVĚJ
podporuje štěpení tuků, vhodné při poruchách pigmentace, akné a 
komedonech

N0215 KOSTIVALOVÝ GEL
tradiční bylinný prostředek k rekonvalescenci po úrazech, vhodný na ošetření
pohmožděnin

N0216 ARNIKOVÝ GEL protizánětlivý zklidňující gel na pohmožděniny, proleženiny a hematomy 

N0223 UVOLŇUJÍCÍ GEL NA SVALY na uvolnění svalstva po fyzickém výkonu a k prevenci svalových bolestí

N1016 HELICHRYSUM V JOJOBOVÉM OLEJI uvolňuje křeče, pomáhá při zánětech, zabraňuje městnání krve

N1804 ALOE VERA
změkčuje a zklidňuje pokožku, podporuje hojení, má protizánětlivé účinky, 
ošetřuje spáleniny

N1802 D-PANTHENOL 10%
všestranná bioaktivní látka pro péči o pokožku, vlasy i nehty, zlepšuje 
hydrataci

N1811 D-PANTHENOL 30% 
všestranná bioaktivní látka pro péči o pokožku, vlasy i nehty, zlepšuje 
hydrataci

E0035 LEVANDULE ÚZKOLISTÁ 100% éterický olej

R1054 ŠÍPKOVÝ OLEJ čistý rostlinný olej, lisovaný za studena

E1005 SMĚS ÉTERICKÝCH OLEJŮ UNIVERS
má antiseptické účinky při štípnutí hmyzem, pomáhá regeneraci tkáně při 
spáleninách

N0252 BAMBUCKÁ  FANTAZIE neutrální hypoalergenní bio balzám k péči o suchou a citlivou pokožku

N1923 MASÁŽNÍ OLEJ LITAI
podporuje laktaci, navozuje pocit pohody a uvolnění, regeneruje pokožku 
prsou

N1319 PLEŤOVÁ VODA CITRON-GREP s osvěžujícími, čistícími a bělícími účinky, vhodná k osvěžujícím obkladům

N0005 ŠALVĚJOVÝ GEL jemný gel na mastnou pleť a při poruchách pigmentace

N1526 SÉRUM GERANIUM
antioxidační, zahřívající, podporuje prokrvení pokožky a startuje 
enzymatickou aktivitu

N1527 SÉRUM TYMIÁN
zchlazující, podporuje lymfatickou cirkulaci, spolu se Sérem Geranium 
aktivuje činnost enzymů

N1528 SÉRUM ŠALVĚJ
podporuje štěpení tuků, vhodné při poruchách pigmentace, akné a 
komedonech

potničky N1920 LEVANDULOVÝ PUDR LEONTÝNA
odstraňuje nadměrnou vlhkost z pokožky, zmírňuje podráždění, zarudnutí a 
svědivost

N5001 KVĚTOVÁ VODA  LEVANDULOVÁ (HYDROLÁT)
osvěžuje a zchlazuje normální, podrážděnou či zánětlivou pokožku, vhodná 
při horečce

N5002 KVĚTOVÁ VODA HEŘMÁNKOVÁ (HYDROLÁT)
hojí podrážděnou a poškozenou pokožku, zmírňuje záněty, ideální pro 
novorozence a malé dět

N0227 ZKLIDŇUJÍCÍ GEL LEVANTIS
hojivý a ochranný gel na podrážděnou, poškozenou a ekzematickou 
pokožku, zmírňuje svědivost

N0605 PRACHOVÁ MASKA ČISTÍCÍ
čistě přírodní maska k ošetření mastné a aknózní pleti absorbuje nadbytečné 
množství mazu z pokožky

N1536 SÉRUM TÚJE
stimuluje tok lymfy a odvod tekutin, příznivě ovlivňuje otoky a má detoxikační 
účinky

N0304 ZVLÁČŇUJÍCÍ POMÁDA NA RTY
z přírodních olejů a vosků a s jemnou vůní přírodní vanilky zvláčňuje a 
regeneruje suché rty

N0307 OCHRANNÁ POMÁDA NA RTY
z přírodních olejů a vosků zvláčňuje, vyživuje a chrání rty a má antiseptické 
účinky 

N0252 BAMBUCKÁ  FANTAZIE neutrální hypoalergenní bio balzám k péči o suchou a citlivou pokožku

N1119 JEMNÝ NOSNÍ OLEJ
účinně ošetřuje nosní sliznici při rýmě a nachlazení, uvolňuje dýchací cesty, 
vhodný pro děti

N0204 NOSNÍ GEL FORTE uvolňuje dýchací cesty při rýmě a zahlenění a ošetřuje nosní sliznici 
rýma

poruchy 
pigmentace

VÝROBKY K OŠETŘENÍ NA ZÁKLADĚ ENZYMATICKÉ REGENERACE (nutné dodržovat postup ošetření):

rosacea 
(růžovka)

rty - suché, 
popraskané

popáleniny

TIP! Postižená místa potírám levandulí úzkolistou v šípkovém nebo mandlovém oleji.

popraskané 
prsní bradavky 

při kojení
TIP! K promazávání dále doporučujeme brutnákový nebo pupalkový olej.

plíseň pokožky

pocení, zvýšené 
pocení

VÝROBKY K OŠETŘENÍ NA ZÁKLADĚ ENZYMATICKÉ REGENERACE (nutné dodržovat postup ošetření):

pohmožděniny

paradentóza
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fyzické účinky kód název výrobku popis výrobku

N1126 TĚLOVÝ A MASÁŽNÍ OLEJ DRUHÝ DECH
pročišťující a projasňující, posiluje a uvolňuje dýchací systém, dodává 
sebedůvěru, harmonizuje element Kovu

E1004 SMĚS ÉTERICKÝCH OLEJŮ RESPIRANT
uvolňuje dýchací cesty při nachlazení a zahlenění, posiluje při únavě, čistí a 
detoxikuje

N4004 OSVĚŽOVAČ VZDUCHU PRO MIMINKO  s bio silicemi na klidné dýchání.

N4001 OSVĚŽOVAČ VZDUCHU S EUKALYPTEM
vhodný jako prevence i účinná pomoc při dýchacích potížích, nachlazení a 
virózách

N1802 D-PANTHENOL 10%
všestranná bioaktivní látka pro péči o pokožku, vlasy i nehty, zlepšuje 
hydrataci

N1811 D-PANTHENOL 30% 
všestranná bioaktivní látka pro péči o pokožku, vlasy i nehty, zlepšuje 
hydrataci

N1804 ALOE VERA
změkčuje a zklidňuje pokožku, podporuje hojení, má protizánětlivé účinky, 
ošetřuje spáleniny

N1808 VITAMIN E 10% koncentrát pro profesionální kosmetickou praxi, zlepšuje ochranu pokožky

N1801 VITAMIN E 30% koncentrát pro profesionální kosmetickou praxi, zlepšuje ochranu pokožky

N1806 TŘEZALKOVÝ OLEJ
má čistící, protizánětlivé a antiseptické účinky, ošetřuje spáleniny, uvolňuje 
svalové a energetické blokády

E0035 LEVANDULE ÚZKOLISTÁ 100% éterický olej

R1054 ŠÍPKOVÝ OLEJ čistý rostlinný olej, lisovaný za studena

N1125 TĚLOVÝ A MASÁŽNÍ OLEJ NEUTRÁLNÍ KARITÉ
s přírodním bambuckým máslem zvláčňuje a regeneruje suchou pokožku, 
vhodný po slunění

N0407 PLEŤOVÉ MLÉKO KARITÉ
zabraňuje vysoušení, podporuje regeneraci a ochranu pokožky v každodenní 
péči, vhodné i po opalování

N1529 SÉRUM LEVANDULE zklidňuje citlivou pokožku, uvolňuje svalové i pschické napětí

N0102 LEVANDULOVÝ KRÉM CHÉRE
uklidňující levandulový krém s aloe vera na problematickou pleť, vhodný i po 
opalování

N0103 BALZAMICKÝ KRÉM ELIZABETH krém s aloe vera a kozí syrovátkou na normální, citlivou a suchou pleť

N5001 KVĚTOVÁ VODA  LEVANDULOVÁ (HYDROLÁT)
osvěžuje a zchlazuje normální, podrážděnou či zánětlivou pokožku, vhodná 
při horečce

N5004 KVĚTOVÁ VODA RŮŽOVÁ (HYDROLÁT)
pro suchou, citlivou a delikátní pokožku, regeneruje zralou pleť a navrací jí 
svěžest a vitalitu

N1140 TĚLOVÝ A MASÁŽNÍ OLEJ PÉČE PŘI STRIÍCH
zlepšuje pružnost pokožky, přispívá k hojení i prevenci strií při změnách 
tělesné hmotnosti

N0253 TĚLOVÝ KRÉM NEROLI
zjemňuje, zvláčňuje a chrání pokožku celého těla a dodává jí sametově 
hebký pocit

N0223 UVOLŇUJÍCÍ GEL NA SVALY na uvolnění svalstva po fyzickém výkonu a k prevenci svalových bolestí

N0218 ARTROGEL
bylinný gel při artróze a bolestech kloubů s protizánětlivými a analgetickými 
účinky

N0021 TERPENOVÝ BIO BALZÁM
zmírňuje bolesti, napomáhá prokrvení v okolí ztuhlých kloubů, zlepšuje 
pohyblivost

N1532 SÉRUM KORIANDR tonizuje pokožku, uvolňuje bolesti, svalové spazmy a stagnaci energie

N1534 SÉRUM ROZMARÝN
zlepšuje prokrvení a látkovou výměnu, prohřívá, uvolňuje bolesti a 
energetické blokády

N1134 TĚLOVÝ A MASÁŽNÍ OLEJ STIMULACE SVALŮ
připravuje před fyzickým výkonem a zahřívá pohybové ústrojí před zvýšenou 
fyzickou zátěží

N1142 HŘEJIVÝ OLEJ
se zázvorem a černým pepřem udržuje svaly a klouby v teple při chladném 
počasí  

N0704 KOUPELOVÝ OLEJ MEDUŇKOVÝ uvolňuje napětí a je vhodný při únavě a neklidném spánku

N1001 OBLIČEJOVÝ REGENERAČNÍ OLEJ MONET projasňuje pleť a dodává jí hebkost, obsahuje vzácné oleje z jasmínu a neroli

N0227 ZKLIDŇUJÍCÍ GEL LEVANTIS
hojivý a ochranný gel na podrážděnou, poškozenou a ekzematickou 
pokožku, zmírňuje svědivost

N0011 MĚSÍČKOVÝ GEL
měsíčkový regenerační gel s bambuckým máslem na suchou, citlivou a 
problematickou pleť, vhodný též při mírných projevech ekzému či lupénky

N5002 KVĚTOVÁ VODA HEŘMÁNKOVÁ (HYDROLÁT)
hojí podrážděnou a poškozenou pokožku, zmírňuje záněty, ideální pro 
novorozence a malé dět

N5001 KVĚTOVÁ VODA  LEVANDULOVÁ (HYDROLÁT)
osvěžuje a zchlazuje normální, podrážděnou či zánětlivou pokožku, vhodná 
při horečce

N5004 KVĚTOVÁ VODA RŮŽOVÁ (HYDROLÁT)
pro suchou, citlivou a delikátní pokožku, regeneruje zralou pleť a navrací jí 
svěžest a vitalitu

N1529 SÉRUM LEVANDULE zklidňuje citlivou pokožku, uvolňuje svalové i pschické napětí

N1533 SÉRUM CALENDULA
urychluje hojení a regeneraci poraněných tkání, zmírňuje podráždění 
pokožky

N1014 HEŘMÁNEK MODRÝ V JOJOBOVÉM OLEJI olej s protizánětlivým působením, účinně snižuje bolesti, uvolňuje křeče

N1920 LEVANDULOVÝ PUDR LEONTÝNA
odstraňuje nadměrnou vlhkost z pokožky, zmírňuje podráždění, zarudnutí a 
svědivost

N1802 D-PANTHENOL 10%
všestranná bioaktivní látka pro péči o pokožku, vlasy i nehty, zlepšuje 
hydrataci

N1811 D-PANTHENOL 30% 
všestranná bioaktivní látka pro péči o pokožku, vlasy i nehty, zlepšuje 
hydrataci

strie

TIP! K promazávání dále doporučujeme Třezalkový extrakt v olivovém oleji nebo šípkový olej.

svaly - bolesti, 
ztuhlost

svědění

TIP! K potírání dále doporučujeme rostlinný olej mandlový.

rýma

spálená pokožka 
od slunce

TIP! Postižená místa potírám levandulí úzkolistou v šípkovém nebo mandlovém oleji.
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fyzické účinky kód název výrobku popis výrobku

špatné prokrvení N0112 TERMOAKTIVNÍ KRÉM TERMAL
skořicový prohřívací krém při bolestech zad a šíje, účinný na zábaly proti 
celulitidě

N1131 TĚLOVÝ A MASÁŽNÍ OLEJ PŘÍLIV ENERGIE
posilující a povzbuzující, pomáhá při únavě a slabosti, podporuje proudění 
energie v těle

N1134 TĚLOVÝ A MASÁŽNÍ OLEJ STIMULACE SVALŮ
připravuje před fyzickým výkonem a zahřívá pohybové ústrojí před zvýšenou 
fyzickou zátěží

N1526 SÉRUM GERANIUM
antioxidační, zahřívající, podporuje prokrvení pokožky a startuje 
enzymatickou aktivitu

S2000 SOJOVÝ LECITIN
granulovaný lecitin vhodný pro celkovou regeneraci, při únavě a 
zapomnětlivosti, reguluje hladinu cholesterolu

N0223 UVOLŇUJÍCÍ GEL NA SVALY na uvolnění svalstva po fyzickém výkonu a k prevenci svalových bolestí

N0704 KOUPELOVÝ OLEJ MEDUŇKOVÝ uvolňuje napětí a je vhodný při únavě a neklidném spánku

N1131 TĚLOVÝ A MASÁŽNÍ OLEJ PŘÍLIV ENERGIE
posilující a povzbuzující, pomáhá při únavě a slabosti, podporuje proudění 
energie v těle

N1133 TĚLOVÝ A MASÁŽNÍ OLEJ IMUNITA
zvyšuje odolnost organizmu, má výrazné protivirové a antibakteriální 
působení

N1134 TĚLOVÝ A MASÁŽNÍ OLEJ STIMULACE SVALŮ
připravuje před fyzickým výkonem a zahřívá pohybové ústrojí před zvýšenou 
fyzickou zátěží

N1138 TĚLOVÝ A MASÁŽNÍ OLEJ KŘEČOVÉ ŽÍLY má čistící účinky na oběhovou soustavu a odstraňuje únavu dolních končetin

N1135 TĚLOVÝ A MASÁŽNÍ OLEJ PÉČE O LEDVINY
posiluje činnost ledvin, mírně prohřívá a tonizuje celý organizmus, 
harmonizuje element Vody

E2004 SMĚS ÉTERICKÝCH OLEJŮ PŘÍLIV ENERGIE
posiluje a povzbuzuje, pomáhá při únavě a slabosti, podporuje proudění 
energie v těle

E2009 SMĚS ÉTERICKÝCH OLEJŮ IMUNITA
zvyšuje odolnost organizmu, má výrazné protivirové a antibakteriální 
působení

N1132 TĚLOVÝ A MASÁŽNÍ OLEJ ZKLIDNĚNÍ
zklidňující a relaxační, stabilizuje emoce, napomáhá klidnému spánku, 
harmonizuje element Ohně

N0704 KOUPELOVÝ OLEJ MEDUŇKOVÝ uvolňuje napětí a je vhodný při únavě a neklidném spánku

N0708 KOUPELOVÝ OLEJ LEVANDULOVÝ vhodný na uvolnění a regeneraci po zvýšené fyzické a duševní námaze

N0903 HYDROFILNÍ OLEJ LEVANDULOVÝ mycí olej pro normální a citlivou pleť

E2008 SMĚS ÉTERICKÝCH OLEJŮ ZKLIDNĚNÍ zklidňující a relaxační, stabilizuje emoce a napomáhá klidnému spánku

N0220 ZUBNÍ GEL FYTODENT jemný gel na čištění zubů s třezalkou a koenzymem Q10 pro denní použití

N0225 ZUBNÍ GEL DENTILIT
protizánětlivý gel na čištění zubů s ultrajemným zeleným jílem, vhodný jako 
prevence proti paradontóze

N5002 KVĚTOVÁ VODA HEŘMÁNKOVÁ (HYDROLÁT)
hojí podrážděnou a poškozenou pokožku, zmírňuje záněty, ideální pro 
novorozence a malé děti

N1013 HEŘMÁNEK ŘÍMSKÝ V JOJOBOVÉM OLEJI silně protizánětlivý olej s analgetickými, protialergenními a hojivýmí účinky

E0123 GRAPEFRUITOVÉ JÁDRO

N0215 KOSTIVALOVÝ GEL
tradiční bylinný prostředek k rekonvalescenci po úrazech, vhodný na ošetření
pohmožděnin

N0216 ARNIKOVÝ GEL protizánětlivý zklidňující gel na pohmožděniny, proleženiny a hematomy 

N0252 BAMBUCKÁ  FANTAZIE neutrální hypoalergenní bio balzám k péči o suchou a citlivou pokožku

N1115 ZMĚKČUJÍCÍ KRÉM CUTIS bylinný krém změkčuje ztvrdlou kůži chodidel, rukou, loktů a kolen 

zánět dásní

TIP! Potírat dásně tea tree olejem, u malých dětí potírat dásně Heřmánkem římským v jojobovém oleji.

zlomeniny

ztvrdlá kůže

špatné prokrvení

TIP! K promazávání dále doporučujeme Třezalkový extrakt v olivovém oleji, hořčičný olej nebo tamanu olej.

únava po 
fyzickém výkonu

vysoký krevní 
tlak

TIP! Doporučujeme brutnákový olej k vnitřnímu užívání a levandulový olej k inhalaci.
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Nobilis Tilia je česká společnost, která se zabývá vývojem, výrobou a prodejem čistě 
přírodní léčebné i pěstící aromaterapeutické kosmetiky. Přírodní kosmetika Nobilis Tilia 
podporuje cestu k sobě a objevení vlastní jedinečnosti. Naše zásady vyjadřují osobitost 
v přístupu a rovnováhu mezi filozofií a obchodem. Styl naší práce nám umožňuje 
harmonicky růst a kvést

Nobilis Tilia s.r.o., laboratoře přírodní kosmetiky,  
tel.: 412 383 421, 777 111 434, , www.nobilis.cz

Vlèí Hora 147, 407 46 Krásná Lípa
e-mail: nobilis@nobilis.cz

Kvalitou (čistě přírodních produktů)

Tradicí (české aromaterapie) 

Spokojeností (našich zákazníků i zaměstnanců)

Eticky (vztahy i ekologií výroby)

Vzděláním (odborností a profesionalitou)

bio suroviny   certifikovaná přírodní kosmetika a bio kosmetika    
bez konzervantů a syntetických látek   obaly z tmavě fialového skla  

aromaterapie jako cesta k harmonii, zdraví a kráse   poradenství
vyváženost kvality a ceny   flexibilita   vzdělávací programy   

podpora neziskovych organizaci a projektů   
nejširší sortiment certifikovaných výrobků   nejdelší působení na trhu   
   

česká společnost

originální terapeutické postupy   odborníci na aromaterapii   vlastní vývoj
moderní výzkum    unikátní produkty   historické zkušenosti

kořenová čistička odpadních vod   recyklace odpadu   využití recyklovaných   
a ekologicky odbouratelných materiálů   bez živočišných surovin

V Í C N E Ž J E N K O S M E T I K A

Stejně jako každá rostlina 
vyjadřuje květem plné rozvinutí 
vlastní jedinečnosti, originality, 
krásy a harmonie, je vizí naší 
společnosti podporovat růst 

a rozkvět jedinečnosti a krásy 
každého z nás.
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