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Přednosti a vlastnosti
• Přírodní receptura bohatá na vitaminy, minerály 

a antioxidanty. 
• Hloubkově hydratuje a dokonale vyživuje. 
• Okamžitě rozjasní pokožku, udržuje ji mladistvou 

a přirozeně svěží. 

Typ pokožky:  
Všechny typy pokožky včetně velmi jemné
a citlivé. 

Jak používat: 
Přiměřené množství gelu naneste na navlhčenou 
pokožku, krouživými pohyby vytvořte jemnou pěnu 
a dopřejte si osvěžující okamžiky s jedinečnou letní 
vůní. Na závěr opláchněte vodou. Pro kompletní 
péči doporučujeme kombinaci s dalšími výrobky 
z letní kolekce Strawberry&Bellis Collection.

S výtažkem z jahod 

a květu sedmikrásky!

100 % přírodní šťáva z jahod obsahuje 
velké množství minerálů, vitaminů, má silné 
antioxidační účinky, dodává Vaší pokožce 
potřebnou výživu a hydrataci.

100 % přírodní extrakt květů sedmikrásky 
sjednocuje tón pokožky, rozjasňuje 
a vyhlazuje, pomáhá pokožku udržovat 
mladistvou a přirozeně svěží. 

Pečující jahodová semínka šetrně odstraňují 
odumřelé kožní buňky a efektivně tak pomáhají 
k regeneraci pokožky, která je po aplikaci 
dokonale vyhlazená a rozzářená. 

Jedinečná letní parfemace pro dokonalé 
osvěžení a požitek smyslů.

Aktivní složky

Strawberry 
Juice  

Bellis Extract 
Pure 

Smooth-Effect 
Strawberry 
Seeds     

Aroma 
Freshness     

Věděli jste že..
Sedmikráska chudobka je odpradávna vysoce 
ceněnou bylinkou, která blahodárně působí 
na pokožku a pomáhá v boji proti stárnutí. 
Obsahuje přírodní látku známou jako L-Arbutin, 
která pokožku rozjasňuje a zanechává ji 
svěží a mladistvou. 

Osvěžující 
sprchový džem,
250 ml

SMOOTH 
EFFECT

AROMA 
FRESHNESS

STRAWBERRY 
JUICE

BELLIS 
EXTRACT PURE

Strawberry&Bellis
Collection
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8BO

7,37 €
199 Kč
33,20 zł

Luxusní tělová péče 

pro hebkou pokožku!

nr. CC6736 

Strawberry&Bellis
Shower Freshness Jam

250 ml
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Přednosti a vlastnosti
• Jedinečná letní péče s příjemným chladivým 

efektem.
• Regeneruje a prokrvuje pokožku a navrací jí 

svěží vzhled. 
• Luxusní pečující oleje hloubkově vyživují 

a zvláčňují!
• Krystalky cukru a jahodová semínka účinně 

připravují pokožku pro rovnoměrné opálení!

Typ pokožky:  
Všechny typy pokožky včetně velmi jemné 
a citlivé. 

Jak používat: 
Potřebné množství peelingu aplikujte 
na navlhčenou pokožku těla a krouživými pohyby 
lehce masírujte. Opláchněte čistou vodou 
a opakujte 1 – 2x týdně. Nepoužívat na obličej! 
Pro kompletní péči doporučujeme kombinaci s 
dalšími výrobky z letní kolekce 
Strawberry&Bellis Collection. 

100 % přírodní za studena lisovaný BIO olej 
z jahodových semínek je bohatým zdrojem 
vitaminů, minerálů a antioxidantů, efektivně 
rozjasňuje pokožku, zklidňuje ji a pomáhá 
redukovat pigmentové skvrny.

100 % přírodní extrakt květů sedmikrásky 
sjednocuje tón pokožky, rozjasňuje 
a vyhlazuje, pomáhá pokožku udržovat 
mladistvou a přirozeně svěží. 

Pečující jahodová semínka šetrně odstraňují 
odumřelé kožní buňky a efektivně tak pomáhají 
k regeneraci pokožky, která je po aplikaci 
dokonale vyhlazená a rozzářená. 

100 % přírodní BIO slunečnicový olej má 
díky vysokému obsahu vitaminu E výrazné 
zvláčňující a revitalizační účinky, zanechává 
pokožku projasněnou a hedvábně jemnou.

Mentol pokožku příjemně zklidňuje, dodává 
chladivý efekt a dokonale svěží pocit.

Jedinečná letní parfemace pro dokonalé 
osvěžení a požitek smyslů. 

Aktivní složky

Strawberry 
Oil 

Bellis Extract 
Pure 

Smooth-Effect 
Strawberry 
Seeds     

Sunflower 
Oil     

Cool 
Freshness 
Effect  

Aroma 
Freshness    

Osvěžující peelingová
tříšť na tělo, 
180 g

SMOOTH 
EFFECT

SUNFLOWER 
OIL

AROMA 
FRESHNESS

COOL FRESHNESS
EFFECTS

BELLIS 
EXTRACT PURE

STRAWBERRY 
OIL

Strawberry&Bellis
Collection
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Speciální letní peeling 

s chladivým efektem!

nr. CC6737 

Strawberry&Bellis
Body Freshness Peeling 
Crushed-Ice
180 g

12BO

11,07 €
299 Kč
49,80 zł
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Přednosti a vlastnosti
• Přírodní receptura bohatá na vitaminy, minerály a antioxidanty. 
• Luxusní pečující oleje hloubkově hydratují, vyživují a zvláčňují.
• Jedinečná letní vůně jahody a sedmikrásky
• Nezanechává pocit mastnoty. 

Typ pokožky:  
Všechny typy pokožky včetně velmi jemné 
a citlivé. 

Jak používat: 
Malé množství oleje naneste do dlaně, nebo 
aplikujte přímo na tělo a poté jemně vmasírujte. 
Neužívejte vnitřně. Pro kompletní péči doporuču-
jeme kombinaci s dalšími výrobky z letní kolekce 
Strawberry&Bellis Collection.  

Pro dokonalou letní péči 

o Vaši pokožku...

100 % přírodní za studena lisovaný BIO olej 
z jahodových semínek je bohatým zdrojem 
vitaminů, minerálů a antioxidantů, efektivně 
rozjasňuje pokožku, zklidňuje ji a pomáhá 
redukovat pigmentové skvrny.

100 % přírodní BIO slunečnicový olej má 
díky vysokému obsahu vitaminu E výrazné 
zvláčňující a revitalizační účinky, zanechává 
pokožku projasněnou a hedvábně jemnou.

Jedinečná letní parfemace pro dokonalé 
osvěžení a požitek smyslů. 

Aktivní složky

Strawberry 
Oil 

Sunflower 
Oil     

Aroma 
Freshness    

Vyživující suchý olej, 
150 ml

SUNFLOWER 
OIL

AROMA 
FRESHNESS

STRAWBERRY 
OIL

Strawberry&Bellis
Collection
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 Hýčkejte své tělo exkluzivní 

kombinací BIO olejů!

nr. CC6739 

Strawberry&Bellis
Nourishing Body Oil 
150 ml

12BO

11,07 €
299 Kč
49,80 zł
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Přednosti a vlastnosti
• Tělový sprej je ideální na léto místo klasického parfému či parfemované vody. 
• Poskytuje příjemné osvěžení kdykoli během dne. 
• Po aplikaci zůstane Vaše pokožka příjemně provoněná a svěží. 
• Lze použít i k provonění Vašich vlasů.
• Nezanechává skvrny ani lepivý pocit. 
• Unikátní letní parfemace pro maximální osvěžení. 

Typ pokožky:  
Všechny typy pokožky včetně velmi jemné a citlivé. 

Jak používat: 
Jemným stisknutím aplikátoru naneste sprej na pokožku nebo oblečení. Vyhněte se kontaktu 
s očima a nepoužívejte na podrážděnou pokožku. Pro kompletní péči doporučujeme 
kombinaci s dalšími výrobky z letní kolekce Strawberry&Bellis Collection. 

Jedinečná letní parfemace pro dokonalé 
osvěžení a požitek smyslů. 

Jedinečné složení, které zahalí Vaše vlasy 
a tělo do neodolatelně voňavého závoje 
- osvěžujícího a lehounkého 
jako ranní letní mlha. 

Aktivní složky

Aroma 
Freshness 

MistPro+    

Vhodný na tělo i vlasy!
AROMA 

FRESHNESS

OSVĚŽUJÍCÍ TĚLOVÁ 
MLHA,
150 ml

Strawberry&Bellis
Collection
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Luxusní osvěžení s vůní 

jahody a sedmikrásky!

nr. CC6738 

Strawberry&Bellis
Body Freshness Mist 
150 ml

8BO

7,37 €
199 Kč
33,20 zł
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Strawberry&Bellis
Collection

Jak používat: 
Na ošetření pokožky rukou naneste dostatečně množství (2x3 ml) dezinfekce tak, aby pokryla celou 
plochu. Naneste na dlaně a rozetřete po celých rukou a zápěstích, zvláštní pozornost věnujte kůžičce 
kolem nehtů a záhybům v kůži. Dobře vtírejte, dokud kůže není suchá. Není nutné oplachovat. 
Nepoužívejte na dezinfekci poraněné pokožky a ran. 

V praktickém balení 

pro letní cestování!

Pohotovostní gel 
pro rychlou dezinfekci, 
50 ml

Přednosti a vlastnosti
• Registrovaný biocidní přípravek ve formě gelu na šetrnou dezinfekci rukou. 
• S příjemnou hypoalergenní parfemací Jahoda&Sedmikráska.
• Ideální pomocník v boji proti obaleným a neobaleným virům, bakteriím, plísním a kvasinkám. 
• Obsahuje 79,6 % alkoholu a glycerin pro ochranu a hydrataci pokožky. 
• Rychle se vstřebává a nezanechává pocit vysušených rukou!
• Praktické balení do kapsy či kabelky, které je možné použít kdykoli a kdekoliv, když potřebujete 

mít jistotu hygienické čistoty Vašich rukou. 
• Neobsahuje chlor.  
• Dermatologicky testováno Státním zdravotním ústavem. 

Speciální účinky:

• Virucidní podle normy EN14476.
• Baktericidní podle normy EN13727.
• Levurocidní a fungicidní podle normy EN13624.

Baktericidní, levurocidní a fungicidní účinek

Nezbytná doba působení - RUCE

1 minuta

Likviduje obalené viry do 30 sekund,
neobalené viry do 2 minut!

14



S příjemnou hypoalergenní vůní 

jahody a sedmikrásky!

nr. 6135 

Strawberry&Bellis
Emergency Disinfection Gel 
50 ml

2BO

2,56 €
69 Kč
11,50 zł

PA R FE M ACE 

HY

POALERGENNÍ  
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VIOLLAINEVIOLLAINE
LUXUSNÍ VŮNĚ

LÉTA 2021
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Dokonalá harmonie...
Neodolatelná svěží a jemně nasládlá vůně 
rozkvetlé letní přírody protkaná hřejivými 
slunečními paprsky, jejichž něžné doteky 
lákají k okamžikům přinášejících radost 
a nekonečný příval pozitivní energie... 

Nechte se unášet dechberoucí vůní stvoře-
nou horkým sluncem a jedinečnou souhrou 
půvabných letních květů s osvěžujícími 
akcenty zralého a šťavnatého ovoce.

17



Neodolatelně svěží... 

1 000 ml koncentrovaného
avivážního kondicionéru
= 8 000 ml přípravku

1 000 ml

speciální složky

us

nadňuje žehlení

EL A STINE +
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A NTI-FL ASH

ob
sa

hu

je extrakt z Aloe vera

ALOE-E XT R ACT

sta

bilizace parfém
u

P
E

R
FU

M
E  S TA BILIZATIO

N

Návod k použití:
•  Dávkujte dle návodu na obalu.

•  Dodržujte pokyny výrobců textilií.

•  Při ručním praní rozpusťte avivážní kondicionér 
v příslušném množství vody a teprve potom vložte 
do připravené lázně prádlo.

•  Mimořádně ekologický obal, který jednoduše 
roztřídíte do odpadu.

Přednosti a vlastnosti:
•  Dlouhotrvající hypoalergenní parfemace

a měkkost.

•  Neobsahuje žádná barviva.

•  Oděvy a ložní prádlo jsou „jako nové“, ručníky 
si uchovávají přirozenou savost.

•  Vůně na prádle je vysoce stabilní i po vyžehlení, 

prádlo voní několik týdnů po vyprání.

AVIVÁŽ 
S KONDICIONÉREM
8x koncentrovaná, 2 1v

Typ vůně: 
květinová, ovocná

Vonné složky:
fi alkové lístky, jahoda, fi alka, gardénie, jasmín,
mošusy, vanilka, santalové a cedrové dřevo

Aromaterapeutické účinky: 
osvěžující, harmonizační a energizační

55 x

1000 ml = 55 praní

5 ml / 5 l 18 ml / 4–5 kg

obsah
víčka =
40 ml

18



Dokonalá harmonie...
Neodolatelná svěží a jemně nasládlá vůně rozkvetlé 
letní přírody protkaná hřejivými slunečními paprsky, 
jejichž něžné doteky lákají k okamžikům 
přinášejících radost a nekonečný příval pozitivní energie... 

Nechte se unášet dechberoucí vůní stvořenou horkým 
sluncem a jedinečnou souhrou půvabných letních květů 
s osvěžujícími akcenty zralého a šťavnatého ovoce.

nr. 1215
So�  & Bright & Easy
Viollaine

1 000 ml

VIOLLAINE

PA R FE M ACE 

HY

POALERGENNÍ  

9BO

8,48 €
229 Kč
38,20 zł
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ParfémovÁ
sašetkA,

125 ml

Přednosti a vlastnosti:
•  Parfémový sáček příjemně 

osvěží Váš domov.

•  Lze ho umístit do šatníku 
nebo menších prostor,
které nádherně provoní.

Návod k použití:
•  Odstraňte pouze vnější fólii,

papírový sáček již neotvírejte.

•  Poté stačí postavit, zavěsit 
nebo položit do prostoru, 
který si přejete provonět.

nr. 1216
Aroma Sachet
Viollaine

125 ml

Něžné políbení f ialek...  

2 BO

2,56 €
69 Kč

11,50 zł
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Přednosti a vlastnosti:
• Rychle a spolehlivě neutralizuje nežádoucí pachy.

• Osvěží prostory příjemnou vůní.

• Díky praktickému dávkovači si volíte intenzitu sami.

Návod k použití:
• Podle potřeby nastříkejte do volného prostoru.

• Nepoužívejte na kůži a tělo!

nr. 3343
Air Aromaticum
Viollaine

150 ml

Vůně léta u Vás doma! 

Prostorové
aromatikum,
150 ml

PA R FE M ACE 
HY

POALERGENNÍ  

Něžné políbení f ialek...  

4BO

3,67 €
99 Kč

16,50 zł

Dokonalá harmonie ... 
Neodolatelná svěží a jemně nasládlá vůně rozkvetlé 
letní přírody protkaná hřejivými slunečními paprsky, 
jejichž něžné doteky lákají k okamžikům 
přinášejících radost a nekonečný příval pozitivní energie... 

Nechte se unášet dechberoucí vůní stvořenou horkým 
sluncem a jedinečnou souhrou půvabných letních květů 
s osvěžujícími akcenty zralého a šťavnatého ovoce.
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TEKUTÉ MÝDLO
S ALOE VERA

4x koncentrované,
400 ml

Přednosti a vlastnosti:
•  Jedinečné složení s obsahem Aloe vera 

pro hedvábně jemný pocit Vašich rukou 
bez pocitu vysušení.

•  Díky bohaté krémové konzistenci stačí jen velmi 
malé množství pro dokonalé umytí rukou.

•  Luxusní dlouhotrvající parfemace.

Aktivní složky: 
Aloe Barbadensis Pure

 Blahodárně působí na suchou pokožku,
pomáhá udržovat přirozenou vlhkost a pružnost, 
obnovuje mladistvý vzhled Vašich rukou.

Perfektní péče o Vaše ruce! 

•  Díky bohaté krémové konzistenci stačí jen velmi 
malé množství pro dokonalé umytí rukou.

•  Luxusní dlouhotrvající parfemace.

obnovuje mladistvý vzhled 

Dokonalá harmonie...
Neodolatelná svěží a jemně nasládlá vůně rozkvetlé 
letní přírody protkaná hřejivými slunečními paprsky, 
jejichž něžné doteky lákají k okamžikům 
přinášejících radost a nekonečný příval pozitivní energie... 

Nechte se unášet dechberoucí vůní stvořenou horkým 
sluncem a jedinečnou souhrou půvabných letních květů 
s osvěžujícími akcenty zralého a šťavnatého ovoce.

VIOLLAINE

22



6BO

5,89 €
159 Kč
26,50 zł

nr. 3344
Hand Soap with Aloe Vera 
Viollaine

400 ml

PA R FE M ACE 
HY

POALERGENNÍ  

Aktivní složky: 
Aloe Barbadensis Pure

 Blahodárně působí na suchou pokožku,
pomáhá udržovat přirozenou vlhkost a pružnost, 
obnovuje mladistvý vzhled Vašich rukou.

Chyťte léto do dlaní s vůní fialek, 

jahod, jasmínu, vanilky a dalších 

akcentů romantiky!
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Doporučené dávkování 
prostředku na nádobí

Dávkovací pumpičku 
stlačit cca 2–3 x dle 
potřeby.

Velmi malé množství
(stačí 1 stlačení 
dávkovací pumpičky)

PROSTŘEDEK 
NA RUČNÍ MYTÍ NÁDOBÍ

400  ml

Přednosti a vlastnosti:
•  Jedinečná receptura s hypoalergenní 

parfemací rozmanitých květinových 
a ovocných vůní.

•  Tvoří bohatou pěnu a důkladně odstraňuje 
i silnou mastnotu, připáleniny a zaschlé zbytky jídla.

•  Velmi šetrný k pokožce Vašich rukou, vhodný také 
pro suchou a citlivou pokožku.

•  Prostředek je vysoce koncentrovaný, účinkuje 
okamžitě a pro důkladné umytí stačí pouze 
velmi malé množství.

•  Příjemnou parfemaci ucítíte během 
samotného mytí, na nádobí však 
nezanechává žádné stopy.

•  Obsahuje výhradně přírodní látky šetrné 
ke zdraví i k přírodě.

Návod k ředění:
•  Můžete jej používat neředěný nebo ředěný 

v poměru 1 díl přípravku:3 dílům vody.

•  Při ředění doporučujeme přidat do 400 ml roztoku 
jednu čajovou lžičku kuchyňské soli (NaCl), která 
zlepší hustotu naředěného přípravku a zvýší lesk 
umytého nádobí.

•  Přípravek můžete aplikovat také přímo na houbičku.

Ekologický přípravek 

s výtažkem Aloe vera!

4x koncentrovaný, 2 1v
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nr. 2060
Dish & Care
Viollaine
400 ml

Ekologický přípravek 

s výtažkem Aloe vera!

5BO

4,78 €
129 Kč
21,50 zł

Pro čisté nádobí  a šetrnou 

péči o Vaše ruce...

25



1 000 ml

UNIVERZÁLNÍ
ÚKLIDOVÝ
PROSTŘEDEK, 

Přednosti a vlastnosti:
•  Lehce odstraní veškeré nečistoty včetně silné

mastnoty.

• Prostředek nezanechává žádný povlak.

•  Víceúčelový čisticí prostředek nabízí širokou
paletu využití.

• Silný, avšak šetrný i k pokožce Vašich rukou.

•  Lze jej použít na mytí všech podlah a povrchů
v domácnosti.

Návod k použití:
•  Doporučujeme naředěný roztok nanášet pomocí 

láhve s rozprašovačem nebo použít na mytí podlah 
a povrchů běžným způsobem.

•  Poměr ředění:

A/  do lahve s rozprašovačem:
20 ml prostředku:480 ml vody

B/  na použití běžným způsobem (na mytí podlah): 
10 ml prostředku do 4 litrů vody

•  Lahev s rozprašovačem na ředění EURONA
by CERNY je možno přiobjednat – obj. č. 4001.

1 000 ml = 50 x 0,5 litrová
lahev s rozprašovačem

Pro dokonalou letní atmosféru 

Vašeho domova...

20 ml

480 ml 

10 ml

4,0l

A B

vody
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nr. 3345
Universal Cleaner
Viollaine
1 000 ml

10BO

9,22 €
249 Kč
41,50 zł

nr. 3345
Universal Cleaner
Viollaine
1 000 ml

10BO

9,22 €
249 Kč
41,50 zł

PA R FE M ACE 

HY

POALERGENNÍ  
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Tyčinka JETBAR  RAW,

42 g

Ostružina & Betakaroten 

Jedinečné letní spojení šťavnaté zralé ostružiny 
a svěže nakyslé chuti černého rybízu doplněné 
o betakaroten je ideální volbou pro příjemné lehké 
osvěžení a nádherně opálenou pleť. 
Vydejte se s námi za poznáním exkluzivní chuti , 
kterou dotváří datle, extrakt z opuncie 
a kousky lyofi lizovaného rybízu.

OSTRUŽINY
• Díky procesu lyofi lizace si ostružiny zachovávají 

veškeré tělu prospěšné látky.
• Jsou bohaté na vitamin C, A, E, B3, B9, K a lutein.
• Doplní také železo, zinek, fosfor, hořčík, 

draslík i vápník. 
• Urychlují trávení, pomáhají tělu zbavit se škodlivých 

látek i přebytečného tuku.

ČERNÝ RYBÍZ
• Má pozitivní vliv na kardiovaskulární systém, srovnává 

krevní tlak a zamezuje ukládání cholesterolu.
• Je bohatým zdrojem vitaminu C a antioxidantů, 

čímž posiluje imunitní systém. 

BETAKAROTEN
• Pomáhá udržovat normální stav zraku, sliznic a pokožky. 

Zároveň příznivě ovlivňuje funkci imunitního systému.
• Významný antioxidant, který chrání i před fotooxidací 

(potlačuje negativní vliv volných kyslíkových radikálů, 
které v kůži vznikají v důsledku působení UV záření).

 

Při nákupu 

6 ks libovolných 

tyčinek z celého 

sortimentu JETBAR 

sleva v hodnotě 

1 ks tyčinky 

ZDARMA!

VEGANPRESERVATIVE
FREE

NO ADDED
SUGAR

LACTOSE
FREE

GLUTEN
FREE

KEŠU OŘECHY
• Bohaté na omega 3 nenasycené mastné kyseliny.
• Zdroj vitaminů B1, B5, B6, A, E, železa, manganu, 

selenu, zinku, draslíku a významný zdroj hořčíku 
důležitého pro správnou činnost svalů a stavbu kostí.

• Obsah antioxidantů Zea-xantinu má příznivý vliv 
na ostrost zraku.

• Posilují nervovou soustavu, zmírňují podrážděnost, 
nervozitu a snižují únavu.

EXTRAKT Z  OPUNCIE 
• Obsahují tělu prospěšné polysacharidy, které mimo 

jiné příznivě působí na žaludeční sliznici a regulují 
glukosu a inzulin v krvi.

• Extrakt se získává z dužiny listů rostliny.
• Jedna tyčinka obsahuje doporučenou denní dávku 

tj. 250 mg extraktu z opuncie. 

Na 100 g 1 portion / 1 porce / 
1 porcia 42 g*

Vitamín C 95 mg 40 mg (50 %) **
Betakaroten 24 mg 10 mg 
Extrakt z opuncie 595 mg 250 mg

*Denní dávka  **Referenční hodnota příjmu / *Daily dose 
**Income reference value / *Denná dávka **Referenčná hodnota príjmu

Obsah vitaminů a minerálů:

Doplněk stravy. Složení: datle, ostružiny lyofi lizované 6,5 %,
kešu ořechy, kešu ořechová pasta (100 % nepražená 
jádra kešu), černý rybíz lyofi lizovaný 4,5 %, hrachový 
protein, opuncie extrakt 0,5 % (Opuntia Ficus Indica), 
kyselina L-askorbová, beta-karoten.
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Šťavnaté letní  

osvěžení!

nr. PB1029

RAW Blackberry 
& Betacarotene

42 g

Věděli jste, že...

proces lyofi lizace znamená 
sušení ovoce při nízkých teplotách, 

při kterých si zachovává svoji 
strukturu a chutnost. 

2 BO

2,19 €
59 Kč
9,90 zł
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Tyčinka JETBAR  RAW, 

42 g

Mango & Směs proteinů  

Vydejte ze sebe maximum s exkluzivní ovocnou tyčinkou  
s kombinací proteinů na podporou energie. Zdroj bílkovin 
oceníte nejen při sportování, ale také při aktivním rodinném 
výletu. Postupné uvolňování energie zajišťuje ideální  poměr 
proteinů  a nukleotidů, které zároveň přispívají  ke správné 
činnosti svalů, energetického metabolismu a regeneraci svalo-
vých vláken. Potřebná a chutná dávka energie  a vitaminů 
v jediném balení!

NUKLEOTIDY 
• Zajišťují ty nejzákladnější životní procesy a správné 

fungování všech tkání a orgánů.
• Užívají se pro regeneraci tkání a při rekonvalescenci.
• Podporují činnost ve svalech a zároveň regenerují 

poškozené svalové buňky během námahy. 
• Pozitivní vliv na energetickou zátěž těla nastává zhruba 

za půl hodiny, proto je tyčinku vhodné snít před zátěži 
nebo po ní k doplnění nejen nukleotidů, ale i minerálů 
a vitaminů.

• Jejich pravidelný přísun působí blahodárně na celý 
organismus a podporuje obranyschopnost. 

HRACHOVÝ A RÝŽOVÝ PROTEIN
• Zdroj bílkovin 100% rostlinného původu.
• Vhodné pro celiaky, vegany, vegetariány a osoby 

s intolerancí na jiné bílkoviny.

MANGO
• Betakaroten, měď a mangan obsažený v mangu 

přispívá ke zdravé barvě pleti.
• Díky obsahu vitaminu A přispívá k obnově buněk a před-

chází stárnutí pokožky, zároveň zabraňuje vzniku akné. 
• Vysoký obsah draslíku reguluje vodní režim těla díky 

kterému pomáhá přirozeně pročišťovat organismus. 

Přednosti a vlastnosti tyčinky:
• podporuje správnou funkci imunitního systému 1 3

• obsahuje antioxidanty, které pomáhají chránit buňky 
před oxidativním stresem 1 2 3

• přispívá k normálnímu metabolismu makroživin a tím 
zajišťuje zdravý stav organismu 3

• přispívá k normální syntéze bílkovin 3 4

• přispívá k normální činnosti svalů 4

• zajišťuje uvolňování a spotřebu energie 1 4 5 6

• přispívá k iontovým vyrovnávaným poměrům 4

• přispívá ke snížení míry únavy a vyčerpání 7 4 1 6 5

• zajišťuje uvolňování a spotřebu energie 6 4 5

PRESERVATIVE
FREE

LACTOSE
FREE

GLUTEN
FREE

VEGAN

Stopové prvky 100 g 1 portion / 1 porce /
1 porcia = 42 g

Vitamín C1 95 mg 40 mg (50 %) **
Vitamín E2 14 mg 6 mg (50 %) **
Niacin6 19 mg 8 mg (50 %) **
Kyselina pantothenová5 7 mg 3 mg (50 %) **
Kyselina listová7 238 µg 100 µg (50 %) **
Hořčík4 223,2 mg 93,8 mg (25 %) **
Zinek3 12 mg 5 mg (50 %) **
Ribocare® (směs nukleotidů) 357 mg 150 mg

* Daily dose / Denní dávka / Denná dávka, ** Income reference value /
Referenční hodnota příjmu / Referenčná hodnota príjmu 

Obsah vitaminů a minerálů:

Při nákupu 

6 ks libovolných 

tyčinek z celého 

sortimentu JETBAR 

sleva v hodnotě 

1 ks tyčinky 

ZDARMA!

Doplněk stravy. Složení: datle, mango 19 %, rýžový protein 8 %,
čekankový sirup (extrakt z kořene čekanky), mandlová pasta, 
isomaltulóza*, hrachový protein 4,5 %, kakaové máslo, citrát 
hořečnatý, Ribocare® (směs nukleotidů), kyselina L-askorbová, 
glukonan zinečnatý, DL-alfa-tokoferol-acetát, nikotinamid,
D-panthotenan vápenatý, kyselina pteroylmonoglutamová, 
přírodní aroma.
* Isomaltulóza je zdrojem fruktózy a glukózy
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Potřebná dávka energie 

v jediném balení!

V prodeji od 21. 6.!

nr. PB1030

RAW Mango 
& Protein Mix

42 g

Věděli jste, že...

 Jetbar RAW Mango & Protein mix
je obohacená o vitaminy

C, E, B3, B5, B9, 
hořčík a zinek.

2 BO

2,19 €
59 Kč
9,90 zł
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nr. PB4004 
500 ml

ACTIVE RECOVERY

nr. PB4002
500 ml

ACTIVE IMMUNITY
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nr. PB4005 
500 ml

ACTIVE DETOX

nr. PB4003 
500 ml

ACTIVE ENERGYPURE POWER

nr. PB4001
500 ml

Zcela výjimečné
receptury!

NUTRITION WITH PURE PHILOSOPHY

429 Kč 

15,89 € 
17 BO
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NANI LEINANI LEI
Přeneste se do samého srdce 

         tropického ráje .. .

nr. 3324

Universal Cleaner
Nani Lei

500 ml

7BO

6,63 €
179 Kč
29,80 zł

nr. 2058

Dish & Care
Nani Lei

400 ml

5BO

4,78 €
129 Kč
21,50 zł
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nr. 1207

So�  & Bright & Easy
Nani Lei

1 000 ml

9BO

8,48 €
229 Kč
38,20 zł

Vznešená krása přírody. . .

Nechte se unášet na vlnách luxusu, 
okuste živoucí atmosféru nedotknutelně křehké krásy 
v nesmírné pestrosti barev a melodií přírody, 
vychutnejte si dokonalou harmonii hřejivé energie 
a svěžesti ve vůni vzácných květů a ovocných plodů 
políbených paprsky letního slunce.

nr. 3323

Air Aromaticum
Nani Lei

150 ml

4BO

3,67 €
99 Kč

16,50 zł

nr. 1208

Aroma Sachet
Nani Lei

125 ml

2 BO

2,56 €
69 Kč

11,50 zł
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5 PLUSOVÝCH ÚČINKŮ

+ Účinná ochrana proti UVA a UVB záření!
+ Prevence vzniku vrásek a pigmentových skvrn!
+ Hloubková hydratace a výživa pokožky celého těla!
+ Rychlá vstřebatelnost bez pocitu mastnoty!
+ Příjemná vůně exotické papáji a ananasu!

 ORIGINAL CLINICAL SPECIALISTs

• MINERAL SUN PROTECTION 25 SPF
speciální komplex minerálních fi ltrů poskytuje střední stupeň ochrany proti UVA a UVB záření

• ANTI-AGE VITALITY COMPLEX
přírodní komplex zabraňuje procesu pigmentace melaninu a předčasnému stárnutí pokožky

• LUXURY+ OIL COMPLEX
luxusní pečující komplex s rýžovým a kokosovým olejem vyživuje a regeneruje pokožku

• ALOE BARBADENSIS PURE 
100% přírodní extrakt Aloe vera pro zklidnění pokožky a hloubkovou hydrataci

• CARICA PAPAYA PURE
100% přírodní extrakt z papáji má jedinečné antioxidační, vitalizační a posilující účinky

• SUMMER CONDITION COMPLEX
přírodní komplex pro ochranu a regeneraci pokožky namáhané sluncem

Přednosti a vlastnosti:
• Unikátní receptura na bázi přírodních složek.
• Obsahuje blahodárné přírodní extrakty a oleje.
• Minerální UV fi ltry vytváří ochranný fi lm na povrchu pokožky.
• Střední stupeň ochrany proti škodlivým účinkům slunečního záření.
• Podporuje zdravé opálení a intenzivně pečuje o pokožku namáhanou sluncem.
• Zabraňuje předčasnému stárnutí pokožky a tvorbě pigmentových skvrn.
• Hedvábná textura pro příjemnou aplikaci bez pocitu mastnoty.
• Dermatologicky testováno Státním zdravotním ústavem.
• Hypoalergenní parfemace a šetrné složení vhodné i pro citlivou pokožku.
• Neobsahuje nanočástice ani chemické UV fi ltry, které pronikají do pokožky. 
• Je určený pro dospělé a děti od 3 let.
• Přípravek je voděodolný.

PŘÍRODNÍ OCHRANNÝ  
KRÉM NA OPALOVÁNÍ 25 SPF, 
100 ml

Návod k použití: 
Před opalováním naneste krém v dostatečném 
množství na pokožku a pečlivě rozetřete. 
K udržení ochrany aplikaci opakujte, 
zejména po koupání nebo osušení ručníkem.

MINERÁLNÍ 
UV FILTRY

CHEMICKÉ
UV FILTRY

ODRÁŽÍ 
UV ZÁŘENÍ

ABSORBUJE UV ZÁŘENÍ
A POTENCIÁLNĚ NEBEZPEČNÉ 

CHEMICKÉ LÁTKY

vrstvy pokožky

Voděodolný s hypoalergenní    

parfemací!
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nr. 6078
Summer Condition
SunCream 25 SPF

100 ml

Věděli jste, že...

FOR KIDS WATERPROOF MINERAL FILTERS

19BO

18,03 €
487 Kč
81,20 zł

Voděodolný s hypoalergenní    

parfemací!

UVA záření proniká do hlubokých vrstev epidermis 
i přes mraky či sklo, poškozuje kožní buňky 
a způsobuje urychlení procesu stárnutí pokožky... 
Vhodnou prevencí je používání krémů 
s ochranným faktorem nejen při pobytu 
na přímém slunci. 

39



PŘÍRODNÍ OCHRANNÝ 
BALZÁM PO OPALOVÁNÍ,
100 ml

5 PLUSOVÝCH ÚČINKŮ

+ Intenzivní regenerace pokožky namáhané sluncem!
+ Lehký chladivý efekt osvěžuje a mírní nepříjemné pocity!
+ Zklidnění a hloubková hydratace podrážděné pokožky!
+ Rychlá vstřebatelnost bez pocitu mastnoty!
+ Příjemná vůně exotické papáji a ananasu!

ORIGINAL CLINICAL SPECIALISTs

• SOOTH & RENEW COMPLEX
aktivní komplex s panthenolem a alantoinem zklidňuje a harmonizuje pokožku, podporuje 
proces buněčné obnovy

• ANTI-AGE VITALITY COMPLEX
přírodní komplex zabraňuje procesu pigmentace melaninu a předčasnému stárnutí pokožky

• INSTANT COOL EFFECT
jemný chladivý efekt zmírňuje nepříjemné pocity po dlouhodobém pobytu na přímém slunci

• LUXURY+ OIL COMPLEX
luxusní pečující komplex s rýžovým a kokosovým olejem vyživuje a regeneruje pokožku

• ALOE BARBADENSIS PURE
100% přírodní extrakt Aloe vera pro zklidnění pokožky a hloubkovou hydrataci

• CARICA PAPAYA PURE
100% přírodní extrakt z papáji má jedinečné antioxidační, vitalizační a posilující účinky

• SUMMER CONDITION COMPLEX
přírodní komplex pro ochranu a regeneraci pokožky namáhané sluncem

Přednosti a vlastnosti:
• Unikátní receptura na bázi přírodních složek.

• Bohaté složení s vysokým obsahem aktivních látek, přírodních olejů a extraktů. 

• Zklidňuje, hydratuje a hloubkově regeneruje pokožku podrážděnou sluněním.

• Zabraňuje předčasnému stárnutí pokožky a podporuje proces buněčné obnovy.

• Hedvábná textura pro příjemnou aplikaci bez pocitu mastnoty.
• Dermatologicky testováno Státním zdravotním ústavem.

• Hypoalergenní parfemace a šetrné složení vhodné i pro citlivou pokožku.

• Vhodný pro všechny typy pokožky. 

• Určený pro dospělé a děti od 3 let.

Návod k použití: 
Bezprostředně po opalování naneste balzám na čistou pokožku a pečlivě rozetřete. 
Dle potřeby aplikaci opakujte. 

Okamžitý pocit úlevy 

a hloubková regenerace! 
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nr. 6079
Summer Condition
A� erSun Balm

100 ml

Věděli jste, že...
pro intenzivnější chladivý efekt je možné 
balzám uchovávat v chladničce. . .

16BO

14,33 €
387 Kč
64,50 zł

SENSITIVEFOR KIDS
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PŘÍRODNÍ OCHRANNÝ 
SPRCHOVÝ GEL,
250 ml

5 PLUSOVÝCH ÚČINKŮ

+ Jemné mytí pokožky namáhané sluncem!
+ Zklidňuje, osvěžuje a mírní nepříjemné pocity!
+ Posiluje, vyživuje a hloubkově hydratuje!
+ Napomáhá rychlé regeneraci pokožky!
+ Příjemná vůně exotické papáji a ananasu!
 

ORIGINAL CLINICAL SPECIALISTs

• SOOTH & RENEW COMPLEX
aktivní komplex s panthenolem a alantoinem zklidňuje a harmonizuje pokožku, 
podporuje proces buněčné obnovy

• VITAL BEAUTY+ COMPLEX
přírodní zkrášlující komplex s rýžovým proteinem pomáhá zlepšit texturu a elasticitu pokožky, 
zanechává ji sametově jemnou a vláčnou

• ALOE BARBADENSIS PURE
100% přírodní extrakt Aloe vera pro zklidnění pokožky a hloubkovou hydrataci

• CARICA PAPAYA PURE
100% přírodní extrakt z papáji má jedinečné antioxidační, vitalizační a posilující účinky

• SUMMER CONDITION COMPLEX
přírodní komplex pro ochranu a regeneraci pokožky namáhané sluncem

Přednosti a vlastnosti:
• Unikátní receptura na bázi přírodních složek.

• Obohacený množstvím blahodárných aktivních látek a přírodních extraktů. 

• Zklidňuje, hydratuje a posiluje pokožku podrážděnou sluněním.

• Zanechá pokožku čistou, příjemně osvěženou, jemnou a vláčnou.
• Dermatologicky testováno Státním zdravotním ústavem.

• Hypoalergenní parfemace a šetrné složení vhodné i pro citlivou pokožku.

• Bez SLS/SLES, parabenů, alergenů a syntetických barviv.

• Vhodný pro všechny typy pokožky. 

• Určený pro dospělé a děti od 3 let.

Návod k použití: 
Naneste na vlhkou pokožku, krouživými pohyby vytvořte jemnou pěnu a dopřejte si jedinečné okamžiky 
relaxace a osvěžení s vůní exotických plodů. Na závěr opláchněte čistou vodou.

Jemná zklidňující péče 

s vůní exotiky! 
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nr. 6080
Summer Condition
A� erSun Shower Gel

250 ml

8 BO

7,37 €
199 Kč
33,20 zł

SENSITIVEFOR KIDS
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PŘÍRODNÍ OCHRANNÁ 
PLEŤOVÁ MASKA,
2 x 30 g

Návod k použití: 
10 g prášku smíchejte s 30 ml vody (cca 2 polévkové lžíce) a důkladně promíchejte, až vytvoříte hladkou pastu 
s konzistencí hustého gelu. Naneste silnější vrstvu masky na vyčištěnou a suchou pleť a nechte 10–15 minut působit.
Vyhněte se oblasti kolem očí. Po zaschnutí jemně odstraňte masku od krajů a zbytky dočistěte navlhčeným kosme-
tickým tamponem. Neoplachujte. Jedno balení vystačí na 3 aplikace. Viditelný efekt se dostaví ihned 
po první aplikaci. Pro optimální výsledek používejte 1–2x týdně. 

5 PLUSOVÝCH ÚČINKŮ

+ Intenzivní hydratace, zklidnění a obnova pleti!
+ Hloubkově vyživuje, zpevňuje, omlazuje a rozjasňuje!
+ Stimuluje tvorbu kolagenu a vyhlazuje drobné vrásky!
+ Harmonizuje rovnováhu pleti a redukuje černé tečky!
+ Příjemná vůně exotické papáji a ananasu!
 

ORIGINAL CLINICAL SPECIALISTs

• ALGAE MINERAL COMPLEX
přírodní komplex na bázi alginátů z mořských řas s vysokým obsahem minerálů podporuje správnou 
funkci pleti, vyživuje, hydratuje a viditelně obnovuje pleť

• ANTI-AGE VITALITY COMPLEX
přírodní komplex zabraňuje procesu pigmentace melaninu a předčasnému stárnutí pokožky

• ANANAS SATIVUS PURE
100% přírodní extrakt z ananasu pro zářivou a hedvábně jemnou pleť

• CARICA PAPAYA PURE
100% přírodní extrakt z papáji má jedinečné antioxidační, vitalizační a posilující účinky

• SUMMER CONDITION COMPLEX
přírodní komplex pro ochranu a regeneraci pokožky namáhané sluncem

• INSTANT RENEW EFFECT
aktivní složky stimulují tvorbu kolagenu, podporují proces buněčné obnovy a omlazení pleti

• CLEAR & REFRESH EFFECT
jedinečné složení pomáhá regulovat produkci kožního mazu, redukuje černé tečky, 
harmonizuje rovnováhu pleti, navrací jí přirozenou svěžest

• EASY PEEL-OF FORMULA
masku po aplikaci necháte zaschnout a jednoduše sloupnete

• Přednosti a vlastnosti:
• Unikátní receptura na bázi přírodních složek.
• Obsahuje jedinečné přírodní extrakty s bohatým obsahem vitaminů a minerálů. 
• Blahodárně působí na pleť namáhanou sluněním.
• Regeneruje, posiluje, chrání proti působení volných radikálů a vnějších vlivů.
• Zabraňuje předčasnému stárnutí pleti a podporuje proces buněčné obnovy.
• Zanechává pleť vyhlazenou, odpočatou a zářivě svěží.
• Obnovující účinky jsou viditelné již po první aplikaci masky.
• Pro efektivní ochranu pleti a prevenci tvorby vrásek používejte pravidelně 1–2x týdně.
• Dermatologicky testováno Státním zdravotním ústavem.
• Šetrné složení vhodné i pro citlivou pleť.
• Vhodný pro všechny typy pleti. 

Luxusní obnovující péče 

o pleť namáhanou sluncem! 
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nr. 6081
Summer Condition 
A� erSun Face Mask
2 x 30 g

Luxusní obnovující péče 

o pleť namáhanou sluncem! 

12BO

11,07 €
299 Kč
49,80 zł

SENSITIVE
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Letní opalování
bez obav

Minerální UV fi ltry
Minerální neboli fyzikální fi ltry jsou čistě přírodní 
minerální pigmenty ve formě velmi jemného 
prášku. Na rozdíl od chemických fi ltrů se nevstře-
bávají do pokožky, ale vytváří tenký fi lm na jejím 
povrchu, který odráží UV záření jako zrcadlo. 
Mezi nejčastěji používané minerální fi ltry patří 
oxid titaničitý a oxid zinečnatý, které v optimální 
kombinaci odráží celé spektrum UVA i UVB 
záření. Tyto fi ltry jsou pro naše zdraví nejbez-
pečnější volbou bez rizika.

K letním měsícům neodmyslitelně patří opalování. Slunce nám zlepšuje náladu a je pro nás také hlav-
ním zdrojem vitaminu D. Sluneční paprsky však představují i jistá rizika pro naše zdraví. Následkem 
nadměrného vystavení slunečním paprskům může být kromě méně závažných obtíží i rakovina kůže.
Proto je zcela zásadní nepodcenit prevenci a dodržovat důležité zásady bezpečného opalování
i při běžných venkovních aktivitách.

Co je dobré vědět
pro bezpečné opalování a proč se chránit?

POUŽÍVÁNÍ PŘÍPRAVKŮ
S MINERÁLNÍMI FILTRY NENESE 
ŽÁDNÁ ZDRAVOTNÍ RIZIKA:

+  Působí okamžitě po aplikaci.

+  Vhodné i pro citlivou pokožku.

+  Hypoalergenní složení.

DESATERO BEZPEČNÉHO OPALOVÁNÍ:

Zvolte optimální stupeň ochrany pro svůj 
fototyp a klimatické pásmo, ve kterém se 
nacházíte. Pro většinu lidí s výjimkou fo-
totypu 1 je při pobytu v ČR vhodný střed-
ní stupen ochrany SPF 25. 

Vždy použijte dostatečné množství opa-
lovacího prostředku a rovnoměrně ro-
zetřete.

Aplikaci během dne opakujte, zvláště 
po koupání, utírání ručníkem nebo pocení.

Pamatujte, že žádný opalovací prostře-
dek neposkytuje 100% ochranu.

Chraňte se pokrývkou hlavy a slunečními 
brýlemi. 

Při pobytu na slunci nezapomínejte pít 
dostatečné množství tekutin.

V době od 11-15 hod. minimalizujte po-
byt na přímém slunci.

Pozor dejte zvláště na děti, nevystavujte je 
nadměrnému slunění a dbejte na důklad-
nou ochranu.

Po opalování ošetřete pokožku zklidňu-
jícím balzámem pro rychlou regeneraci.

Zvýšenou pozornost věnujte péči o pleť 
a dekolt, abyste zabránili předčasnému 
stárnutí pokožky, ztrátě elasticity a vzniku 
pigmentových skvrn.

1. 6.

7.

8.

9.

10.

2.

3.
4.

5.
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+  Hypoalergenní složení.

47BO

50,80 €
1 372 Kč
228,70 zł

43,43 €
1 173 Kč
185,50 zł • Přírodní ochranný krém na opalování 25 SPF, 100 ml 

• Přírodní ochranný balzám po opalování, 100 ml 
• Přírodní ochranná pleťová maska, 2 x 30 g 
• Přírodní ochranný sprchový gel, 250 ml ZDARMA

nr. 69237

Jemná péče s vůní exotiky! 

ZDARMA!
  Přírodní ochranný 

sprchový gel, 250 ml 

za 199 Kč
7,37 €
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Zázrak stvořený 
přírodou! 

• Aviváž s kondicionérem - Černý hrozen, 1 000 ml
• Parfémová sašetka - Černý hrozen, 125 ml
• Prostorové aromatikum - Černý hrozen, 150 ml
• Tekuté mýdlo s Aloe vera - Černý hrozen, 400 ml
• Tekutý prací prostředek 2v1 - Černý hrozen, 1 000 ml
•  Cestovní pohotovostní žehlička - Zelená, 500 ml ZDARMA

nr. 19416

ZDARMA!
  Cestovní pohotovostní 

žehlička - Zelená, 
500 ml

za 149 Kč
5,52 €

34BO

37,57 €
1014 Kč
169,10 zł

32,05 €
865 Kč
144,30 zł
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Speciální péče 

o Vaše prádlo! 

34BO

35,78 €
966 Kč
161,10 zł

31,49 €
850 Kč
141,80 zł

SLEVA

12%
na set

• Tekutý prostředek na praní softshellových oděvů, 250 ml 
• Tekutý prací prostředek na sportovní oblečení, 250 ml
• Tekutý prací prostředek na jeansové a denimové oblečení, 250 ml
• Tekutý prací prostředek na praní všech druhů prádla, 1 000 ml
• SLEVA 12% NA SET

nr. 19415
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Pomocníci v boji 

proti skvrnám... proti skvrnám... 

•  Tekutý prací prostředek na praní bílého a jemného 
světlého prádla, 1 000 ml

• Aviváž s kondicionérem - Sunraya, 1 000 ml
• Bio-aktivní odstraňovač skvrn na prádlo, 1 000 ml
• Předpírkový sprej na skvrny, 500 ml ZDARMA  

nr. 19417

ZDARMA!
Předpírkový sprej 
na skvrny, 500 ml

za 149 Kč
5,52 €

33BO

35,78 €
966 Kč

161,00 zł

30,26 €
817 Kč

136,20  zł
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Vyberte si 

5 různých výrobků 
z nabídky a sestavte si set 

SE SLEVOU 15 %
Při odečtu slevy se poníží 

body i katalogová cena 
Vaší objednávky.

•  Tekutý prací prostředek na praní bílého a jemného 
světlého prádla, 1 000 ml

• Aviváž s kondicionérem - Sunraya, 1 000 ml
• Bio-aktivní odstraňovač skvrn na prádlo, 1 000 ml
• Předpírkový sprej na skvrny, 500 ml ZDARMA  

4BO

4,04 €
109 Kč
18,20 zł

5BO

4,78 €
129 Kč
21,50 zł

4BO

3,67 €
99 Kč

16,50 zł

3BO

2,93 €
79 Kč

13,20 zł

4BO

3,67 €
99 Kč

16,50 zł

4BO

3,67 €
99 Kč

16,50 zł

4BO

3,67 €
99 Kč

16,50 zł

4BO

3,67 €
99 Kč

16,50 zł

nr. 1030
Tekutý prací prostředek
na praní a na cesty,
250 ml

nr. 1064
Pohotovostní sprej 
na skvrny,
50 ml

nr. 3017
Diskrétní čistič
WC sedátek,
30 ml

nr. 3033
Čistič brýlí 
s protizamlžovacím 
efektem,
30 ml

nr. 1103
Pohotovostní žehlička
s vůní Green,
100 ml

nr. 6088
Pohotovostní sprej
pro rychlou dezinfekci,
100 ml

nr. 6094
Pohotovostní gel
pro rychlou dezinfekci,
100 ml

nr. 3223
Univerzální sprej
pro snadné 
čištění obuvi,
100 ml
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Láskyplná péče 
o Vaše miminko...

ZDARMA!
  Jemný dětský sprej 
proti bubákům a noč-
ním děsům, 150 ml

za 189 Kč
7 €

• Pure Mimi - Jemný šampon na tělo a vlásky, 250 ml
• Pure Mimi - Jemný masážní olej, 150 ml
• Pure Mimi - Jemná dětská pasta pro péči od prvních zoubků, 50 ml
•  Pure Mimi - Jemný dětský sprej proti bubákům a nočním 

děsům, 150 ml ZDARMA

nr. 69239

30BO

34,88 €
942 Kč

156,90 zł

27,88 €
753 Kč
125,40 zł
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Jedinečná 
vůně jahod... 
Jedinečná 
vůně jahod... 

Pro malé 
rošťáky! 

vůně jahod... vůně jahod... vůně jahod... 

rošťáky!

21BO

26,52 €
716 Kč
119,40 zł

19,15 €
517 Kč
86,20 zł

ZDARMA!
  Ochranný sprchový 

šampon - Go Spunky!, 
250 ml

za 199 Kč
7,37 €

• Aviváž s kondicionérem - Go Spunky!, 1 000 ml 
• Tělový sprej pro malé uličníky - Go Spunky!, 150 ml
• Tekuté mýdlo s Aloe vera - Go Spunky!, 400 ml
• Ochranný sprchový šampon 2v1 - Go Spunky!,  250 ml ZDARMA 

nr. 69244

nr. 69243

ZDARMA!
  Hydratační sprchový  
a koupelový gel pro 
malé slečny, 250 ml

za 139 Kč
5,15 €

• Aviváž s kondicionérem - Pinky Frou, 1 000 ml
• Tělový sprej pro malé slečny - Pinky Frou, 150 ml
•  Ochranný šampon s Aloe vera a vitamínem E pro malé slečny - Pinky Frou 250 ml
•  Hydratační sprchový a koupelový gel pro malé slečny - Pinky Frou, 

250 ml ZDARMA  

23BO

26,15 €
706 Kč
117,80 zł

21,00 €
567 Kč
94,60  zł
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Neocenitelní 
pomocníci! 
Neocenitelní 
pomocníci! pomocníci! 

18BO

26,45 €
714 Kč

119,00 zł

22,78 €
615 Kč

102,50 zł
• S.O.S. Condition! Aloe vera 90% sprej, 250 ml 
• S.O.S. Condition! 100% Tea tree ROLL‘N‘GO!, 5 ml
• S.O.S. Condition! Repelentní náramek proti hmyzu, 1,3 x 27 cm
•  S.O.S. Condition! Ochranné náplasti s polštářkem,                

20 ks ZDARMA

nr. 69242

ZDARMA!
  Ochranné 

náplasti s polštářkem 
S.O.S. Condition!, 18ks

za 99 Kč
3,67 €
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Vůně jedinečné 
něžnosti... 

SLEVA

15%
na set

32BO

35,07 €
947 Kč

157,90 zł

29,81 €
805 Kč
134,20 zł

• EYOS - Eau de Toilette, 50 ml
• EYOS - Deodorant pro ženy, 50 ml
• EYOS - Sprchový gel pro ženy, 250 ml
• SLEVA 15% NA SET

nr. 69238

55



Dokonale čistá 
domácnost! domácnost! 

26BO

30,52 €
824 Kč
137,40 zł

23,71 €
640 Kč

106,70 zł

ZDARMA!
  Univerzální čisticí 

prostředek s ochrannou 
funkcí, 250 ml

za 184 Kč
6,81 €

• Leštěnka na nábytek, 250 ml 
• Čisticí krém, 250 ml
•  Čisticí a pečující prostředek na plovoucí a laminátové podlahy, 500 ml
•  Čisticí a pečující prostředek na dlažby, 500 ml
•  Univerzální čisticí prostředek s ochrannou funkcí,                    

250 ml ZDARMA 

nr. 38006
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Maximálně účinné! 

19BO

23,67 €
639 Kč

106,50 zł

18,41 €
497 Kč
82,80 zł

ZDARMA!
  Čistič na trouby 

a grily, 250 ml

za 142 Kč
5,26 €

• Čistič plastů, 500 ml 
• Gel na ruční mytí nádobí s Aloe vera - Lesní plody, 1 000 ml
• Pohlcovač pachů do chladničky, 50 ml
• Čistič na trouby a grily, 250 ml ZDARMA

nr. 38005
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Brilantně čistý 
automobil! 

ZDARMA!
  Odstraňovač hmyzu, 

250 ml

za 159 Kč
5,89  €

• Autošampon, 500 ml
• Univerzální leštěnka na karoserie, 500 ml
• Čisticí prostředek na interiéry aut, 250 ml
• Odstraňovač hmyzu, 250 ml 

nr. 5571

28BO

31,22 €
843 Kč

140,70 zł

25,33 €
684 Kč
114,20 zł
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Péče o Váš trávník! 

35,22 €
951 Kč
158,50 zł

33BO

30,07 €
812 Kč

135,30 zł

ZDARMA!
  Tekuté hnojivo pro 
balkónové květiny, 

500 ml

za 139 Kč
5,15 €

35,22 €
951 Kč
158,50 zł

• Trávníkové hnojivo s dlouhodobě ochrannou funkcí, 2 500 g 
• Univerzální organické hnojivo, 1 000 ml
• Královská listová péče o orchideje, 250 ml
• Tekuté hnojivo pro balkónové květiny, 500 ml ZDARMA

nr. 7820
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Žijte v harmonii 
s domácími mazlíčky! 

ZDARMA!
Přírodní regenerační 

balzám na tlapky, 50 ml

za 199 Kč
7,37  €

• Přírodní šampon pro psy s antibakteriální přísadou, 250 ml
• Přírodní pohlcovač pachů, 250 ml
• Přírodní multifunkční čistič, 250 ml
•  Přírodní regenerační balzám na tlapky - Šťastná tlapka,      

50 ml ZDARMA 

nr. 69241

24BO

28,74 €
776 Kč

129,40 zł

21,37 €
577 Kč
96,20 zł
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Žijte v harmonii 
s domácími mazlíčky! 

Exkluzivní 
krmivo z lososa 
atlantského! 

19BO

20,26 €
547 Kč
91,20 zł

18,23 €
492 Kč
82,10 zł

SLEVA

10%
na set

• Královská pochoutka pro Vaše mazlíčky - 100% losos, 400 g 
• Královská pochoutka pro Vaše mazlíčky - losos a kuře, 400 g
• Královská pochoutka pro Vaše mazlíčky - 100% losos, 185 g
• SLEVA 10% NA SET

nr. 69240
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Special Collection 2021

Summer Collection 2021

Exkluzivní letní limitované kolekce – nabídka platí do vyprodání zásob. 

VIOLLAINE
č. str. obj. č. Název výrobku - originál Název výrobku KC EUR PLN BO

16-17 1215 Soft & Bright & Easy - VIOLLAINE, 1 000 ml Aviváž a kondicionér - VIOLLAINE, 1 000 ml 229 8,48 38,20 9

18-19 1216 Aroma Sachet - VIOLLAINE, 125 ml Parfémová sašetka - VIOLLAINE, 125 ml 69 2,56 11,50 2

18-19 3343 Air Aromaticum - VIOLLAINE, 150 ml Prostorové aromatikum - VIOLLAINE, 150 ml 99 3,67 16,50 4

20-21 3344 Hand Soap with Aloe Vera - VIOLLAINE, 400 ml Tekuté mýdlo s Aloe Vera - VIOLLAINE, 400 ml 159 5,89 26,50 6

22-23 2060 2 in 1 Dish & Care - VIOLLAINE, 400 ml
Prostředek na ruční mytí nádobí - VIOLLAINE, 
400 ml

129 4,78 21,50 5

24-25 3345 Universal Cleaner - VIOLLAINE, 1 000 ml
Univerzální úklidový prostředek - VIOLLAINE, 
1 000 ml

249 9,22 41,50 10

STRAWBERRY&BELLIS
č. str. obj. č. Název výrobku - originál Název výrobku KC EUR PLN BO

4-5 CC6736 Strawberry&Bellis - Shower Freshness Jam, 250 ml
Osvěžující sprchový džem 
- Jahoda&Sedmikráska, 250 ml

199 7,37 33,20 8

6-7 CC6737
Strawberry&Bellis - Body Freshness Peeling Crushed-Ice, 
180 g 

Osvěžující peelingová tříšť na tělo 
- Jahoda&Sedmikráska, 180 g

299 11,07 49,80 12

8-9 CC6739 Strawberry&Bellis - Nourishing Body Oil, 150 ml Vyživující suchý olej - Jahoda&Sedmikráska, 150 ml 299 11,07 49,80 12

10-11 CC6738 Strawberry&Bellis - Body Freshness Mist, 150 ml
Osvěžující tělová mlha - Jahoda&Sedmikráska, 
150 ml

199 7,37 33,20 8

12-13 6135 Strawberry&Bellis - Emergency Disinfection gel, 50 ml
Pohotovostní gel pro rychlou dezinfekci 
- Jahoda&Sedmikráska, 50 ml

69 2,56 11,50 2

Special Collection 2020SUMMER CONDITION
č. str. obj. č. Název výrobku - originál Název výrobku KC EUR PLN BO

36-37 6078 Summer Condition SunCream 25 SPF, 100 ml
Přírodní ochranný krém na opalování 25 SPF, 
100 ml

487 18,03 81,20 19

38-39 6079 Summer Condition AfterSun Balm, 100 ml Přírodní ochranný balzám po opalování, 100 ml 387 14,33 64,50 16

40-41 6080 Summer Condition AfterSun Shower Gel, 250 ml Přírodní ochranný sprchový gel, 250 ml 199 7,37 33,20 8

42-43 6081 Summer Condition AfterSun Face Mask, 2 x 30 g Přírodní ochranná pleťová maska, 2 x 30 g 299 11,07 49,80 12

Summer Collection 2020NANI LEI
č. str. obj. č. Název výrobku - originál Název výrobku KC EUR PLN BO

32-33 1207 Soft & Bright & Easy  - Nani Lei, 1 000 ml Aviváž a kondicionér - Nani Lei, 1 000 ml 229 8,48 38,20 9

32-33 1208 Aroma Sachet - Nani Lei, 125 ml Parfémová sašetka - Nani Lei, 125 ml 69 2,56 11,50 2

32-33 3323 Air Aromaticum - Nani Lei, 150 ml Prostorové aromatikum - Nani Lei, 150 ml 99 3,67 16,50 4

32-33 2058 2 in 1 Dish & Care with Aloe Vera - Nani Lei, 400 ml
Gel na ruční mytí nádobí s Aloe Vera - Nani Lei, 
400 ml

129 4,78 21,50 5

32-33 3324 Universal Cleaner - Nani Lei, 500 ml
Univerzální úklidový prostředek - Nani Lei, 
500 ml

179 6,63 29,80 7

BOHEMIAN PURE BAR 
č. str. obj. č. Název výrobku - originál Název výrobku KC EUR PLN BO

26-27 PB1029 RAW Blackberry&Betacarotene, 42 g Tyčinka JetBar RAW Ostružina & Betakaroten, 42 g 59 2,19 9,90 2

28-29 PB1030 RAW Mango&Protein Mix, 42 g Tyčinka JetBar RAW Mango & směs proteinů, 42 g 59 2,19 9,90 2
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PA R FE M ACE 

HY

POALERGENNÍ  

nr. 9485

www.euronabycerny.com

Výrobky EURONA by CERNY jsou baleny 

do recyklovatelných materiálů s velkým důrazem

na ochranu životního prostředí.

Použité fotografi e jsou pouze ilustrační.

Eurona si vzhledem k limitovanému množství dárků v průběhu akce
vyhrazuje možnost náhrady za jiný ve stejné hodnotě.

Ceny výrobků jsou uvedeny včetně DPH. 

Cena katalogu je 22 Kč/0,81 €/3,70 zł. Platnost od 1. 6. 2021

od 12 h. do 1. 9. 2021 do 10 h. nebo do vyprodání zásob.

Katalog je možné objednat pod číslem nr. 9485.

EURONA s.r.o.
Lhota za Červeným Kostelcem 261, 549 41 Červený Kostelec

Po – Pá: 8:00 – 16:00 hod.

Symboly,
které naleznete
v katalogu
a na výrobcích
EURONA by CERNY:

Váš poradce

Jméno:

Adresa:

Telefon:

HHHHH

STRAWBERRY & BELLIS COLLECTION


