
LUXURY COSMETIC
COLD PRESSED OILS

Probuďte přirozenou krásu

Vaší pokožky…





Oleje vždy používejte na vlhkou pleť, aby se lépe 
vstřebaly do všech jejích vrstev a udržely ji déle 
hydratovanou. Pravidelným používáním docílíte 
zdravé a zářivé pleti, zredukujete vrásky a tmavé 
skvrny v očním okolí. 

Kosmetické oleje doporučujeme používat ráno
i večer, kdy se pleť přirozeně vysušuje. Ráno 
bude Vaše pleť krásně rozzářená a připravená 
na nanesení make-upu. Večer bude pleť po odlí-
čení vyživená a připravená k noční  regeneraci. 
Zároveň je můžete kombinovat s  pleťovými kré-
my z  řady New Genea a New Uniqua, se kterými 
se skvěle doplňují. 

Proč jsou oleje pro naši pleť tak pros-
pěšné? Obsahují směs nasycených
a nenasycených mastných kyselin a kro-
mě nich přirozeně obsahují vitamin E, 
což se promí tá  ve vý jimeč ný ch vý ž ivo-
vý ch, ale také  peč ují cí ch schopnostech 
olejů . 

TAJEMSTVÍ ZDRAVÍ A KRÁSY UKRYTÉ
V OLEJÍCH CERNY COSMETIX…  

Správnou aplikací k dokonale
hydratované pleti

• Napomáhají hydratovat pleť 
• Dodávají pleti potřebnou péči
• Regenerují a zvláčňují
• Redukují drobné vrásky 

Proč si vybrat kosmetické oleje
jako péči o Vaši pleť



Certifi kát zaručuje, že jsou oleje vyráběny 
šetrnou metodou lisování za studena
bez použití syntetických a škodlivých látek
a jsou zároveň vyráběny s úctou k přírodě. 

Označení BIO v certifi kaci zaručuje, že semena,
která jsme při výrobě olejů použili, pocházejí z ekolo-
gického zemědělství. 

Naše za studena lisované oleje získaly ocenění CPK BIO 
neboli Certifi kovaná přírodní kosmetika

Certifikace CPK BIO 

Věděli jste, že...

Program certifi kace
CPK BIO vznikl v roce 2007

a jeho účelem je udělovat
certifi kace kosmetickým 

přípravkům, které jsou vyráběny 
z přírodních a ekologických 

surovin. 

  
Bez parabenů

 Bez silikonů 

 Bez konzervantů a barviv 

BIO QUALITY 
Garantujeme pečlivě vybraná certifi kovaná 
semena pěstovaná výhradně v BIO kvalitě. 

ECO PROCESSING 
Certifi kace jsou dokladem a zárukou toho,
že semena pro výrobu našich olejů jsou pěsto-
vána výhradně šetrným a ekologickým způsobem, 
bez použití pesticidů a insekticidů. 

ANTIOXIDANTANTIOXIDANT
PROTECTIONPROTECTION

SENSITIVESENSITIVE

SENSITIVE 
Díky pečujícím vlastnostem
přírodních olejů se skvěle hodí
i pro extrémně citlivou pleť. 

DEEP DEEP 
HYDRATATIONHYDRATATION

DEEP HYDRATATION 
Hloubková hydratace všech 
vrstev pleti, díky které zůstane 
pleť vláčná, pružná a same-
tově hebká.

ANTIOXIDANT PROTECTION 
Vitamin E podporuje zdravý 
vzhled pleti a chrání ji
před volnými radikály. 

VEGAN
Produkty s tímto logem jsou bez obsahu živo-
čišných složek, a jsou tak vhodné pro vegany. 

BIOBIO
QUALITYQUALITY

Co musí splňovat výrobek, 
který nese označení CPK BIO? 
Neobsahuje: 
• Synteticky získané parfémy.
•  Ropné látky typu minerálního oleje, parafínu

nebo vazelíny.
• Syntetické konzervační složky.
• Syntetická barviva.
• Vybrané tenzidy.
•  Živočišné složky.
•  Suroviny vyrobené pomocí geneticky

modifi kovaných organismů.
• Chemické UV fi ltry.
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JAK VYRÁBÍME KVALITNÍ, ZA STUDENA 
LISOVANÉ, KOSMETICKÉ OLEJE?

Věděli jste, že... 
Za studena lisované oleje jsou náchylné na skladovací podmínky, a proto jsou lahve pro naše 
oleje vyrobeny ze speciálního fi alového skla, které je chrání před průnikem viditelného světla
majícího za následek degradaci olejů. Současně však toto speciální sklo umožňuje prostupu 
UV-A a infračerveného světla, díky čemuž zásadně prodlužuje  životnost a účinnost kosmetických olejů.

Výroba kvalitního kosmetického oleje začíná výběrem vy-
tříbených semen. Ty odebíráme výhradně od prověřených
dodavatelů na základě BIO certifi kátů. Díky tomu je zaru-
čeno, že plodiny jsou pěstovány ekologicky a organicky,
bez použití pesticidů a insekticidů. 

Pečlivě vybraná semena poté míří k  nám, přímo do naší 
lisovny olejů, kde je pečlivě zkontrolujeme a za přísných
podmínek šetrně lisujeme. Během tohoto procesu dochází
k dalším pravidelným kontrolám lisovaných semen. 

Následně přecházíme ke stáčení olejů do speciálních
lahviček, které jsou vyvinuty přímo pro kosmetické oleje.
V této fázi se odeberou vzorky již hotových olejů a ty podro-
bíme takzvaným senzorickým testům, během kterých kon-
trolujeme jejich účinky na pleť, barvu, texturu a další důležité 
přednosti a vlastnosti.

SPRÁVNÝ VÝBĚR
KOSMETICKÉHO OLEJE
První a nejdůležitější krok k  výběru správného a kvalitního 
oleje jsou podmínky, ve kterých jsou semena plodin pěs-
tována. Nejlepší semena pro využití v  kosmetice jsou ta,
která nebyla nijak chemicky ošetřena, a proto neobsahují 
škodlivé pesticidy, insekticidy ani zbytky syntetických hnojiv.

Dalším důležitým měřítkem je zpracovávání samotných 
surovin, které mají na výslednou kvalitu zásadní vliv. Nej-
starší a nejkvalitnější metoda lisování olejů je za studena. 

Oleje jsou zpracovány při teplotách v  rozmezí 50 - 60 °C.
Olej získaný touto metodou se řadí mezi nejkvalitnější
a zachovává si všechny ceněné aktivní látky, ale také svoji 
typickou vůni, která je pro každý typ oleje specifi cká. 

  
Bez parabenů

 Bez silikonů 

 Bez konzervantů a barviv 
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nr. CC6748
BIO PUMPKIN 
Luxury Cosmetic
Cold Pressed Oil, 30 ml 

Luxusní Bio DÝŇOVÝ 
kosmetický olej 
Lisovaný za studena, 30 ml

Prvotřídní péče pro Vaši pleť...

Bio dýňový olej, lisovaný za studena,
s přírodním obsahem vitaminu E, omega 
6 mastných a nenasycených kyselin, 
které blahodárně působí na extrémně 
dehydratovanou pokožku, drobné jizvy
a strie. Při pravidelném používání zlepšuje 
elasticitu pokožky, regeneruje a navrací 
jí hebkost a mladistvý vzhled. 

Dýňový olej obsahuje vitaminy, minerály, chrání 
pleť proti zánětům, akné a má revitalizační účinky.
Při pravidelném používáni v pleti zadržuje 
vlhkost a působí tak jako ochrana proti vnějším 
vlivům.

Vhodný pro velmi citlivou, extrémně dehydra-
tovanou a unavenou pleť náchylnou k tvorbě 
akné a strií. 

Aktivní složky:
•  SENSITIVE

Díky pečujícím vlastnostem přírodního dýňového oleje 
se skvěle hodí i pro extrémně citlivou pleť.

•  DEEP HYDRATATION
Hloubková hydratace všech vrstev pleti, díky které 
zůstane pleť vláčná, pružná a sametově hebká.

•  ANTIOXIDANT PROTECTION
Vitamin E podporuje zdravý vzhled pleti a chrání ji
před volnými radikály.

Přednosti a vlastnosti:
• Přírodní ingredience v Bio kvalitě. 

•  Zlepšuje elasticitu pokožky, hydratuje ji, regeneruje
a zvláčňuje. 

•  Šetrně pečuje o jemné jizvy, které viditelně zjemňuje.

•  Při pravidelném používání působí také jako prevence
před vznikem strií.

329 Kč

12,19€

14 BO

s přírodním obsahem vitaminu E, omega 

a strie. Při pravidelném používání zlepšuje 

pleť proti zánětům, akné a má revitalizační účinky.

Díky pečujícím vlastnostem přírodního dýňového oleje 
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Luxusní Bio višňový 
kosmetický olej 
Lisovaný za studena, 30 ml

Přírodní síla s anti-age účinkem...

Bio višňový olej, lisovaný za studena, 
obsahuje vysoké množství přírodně
vyskytujících se omega 3 a 6 mastných
a nenasycených kyselin a také vitamin E. 
Pleti dodá potřebnou hydrataci, zane-
chá ji příjemně zvláčněnou, sametově 
hebkou a rozzářenou. Využít ho můžete 
také k masáži celého obličeje, při které olej 
pleť příjemně regeneruje a vitalizuje. 

Díky obsahu přírodních antioxidantů chrání pleť 
před volnými radikály a oddaluje tak nežádoucí 
projevy stáří jako jsou jemné vrásky a tmavá 
pigmentace.

Vhodný pro všechny typy pleti, zejména pak 
pro suchou, dehydratovanou a velmi citlivou. 

Aktivní složky:
•  SENSITIVE

Díky pečujícím vlastnostem přírodního višňového
oleje se skvěle hodí i pro extrémně citlivou pleť.

•  DEEP HYDRATATION
Hloubková hydratace všech vrstev pleti, díky
které zůstane pleť vláčná, pružná a sametově hebká.

•  ANTIOXIDANT PROTECTION
Vitamin E podporuje zdravý vzhled pleti a chrání ji
před volnými radikály.

Přednosti a vlastnosti:
• Přírodní ingredience v Bio kvalitě.

• Napomáhá udržovat optimální hydrataci pleti.

• Regeneruje vysušenou a poškozenou pleť. 

• Pečuje o pleť a udržuje ji přirozeně pružnou. 

a nenasycených kyselin a také vitamin E. 

hebkou a rozzářenou. Využít ho můžete 
také k masáži celého obličeje, při které olej 

nr. CC6747
BIO CHERRY SOUR 
Luxury Cosmetic
Cold Pressed Oil, 30 ml 

329 Kč

12,19€

14 BO

Díky pečujícím vlastnostem přírodního višňového
oleje se skvěle hodí i pro extrémně citlivou pleť.

Hloubková hydratace všech vrstev pleti, díky
které zůstane pleť vláčná, pružná a sametově hebká.

Vitamin E podporuje zdravý vzhled pleti a chrání ji

Pleti dodá potřebnou hydrataci, zane-
chá ji příjemně zvláčněnou, sametově 
hebkou a rozzářenou. Využít ho můžete 
také k masáži celého obličeje, při které olej 
pleť příjemně regeneruje a vitalizuje

Díky obsahu přírodních antioxidantů chrání pleť 
před volnými radikály a oddaluje tak nežádoucí 
projevy stáří jako jsou jemné vrásky a tmavá 
pigmentace.

Vhodný pro všechny typy pleti, zejména pak Vhodný pro všechny typy pleti, zejména pak 
pro suchou, dehydratovanou a velmi citlivou. pro suchou, dehydratovanou a velmi citlivou. 

Aktivní složky:Aktivní složky:
•  SENSITIVE

Díky pečujícím vlastnostem přírodního višňového
oleje se skvěle hodí i pro extrémně citlivou pleť.

•  DEEP HYDRATATION
Hloubková hydratace všech vrstev pleti, díky
které zůstane pleť vláčná, pružná a sametově hebká.

•  ANTIOXIDANT PROTECTION•  ANTIOXIDANT PROTECTION•  
Vitamin E podporuje zdravý vzhled pleti a chrání ji
před volnými radikály.

Přednosti a vlastnosti:Přednosti a vlastnosti:
• Přírodní ingredience v Bio kvalitě.• Přírodní ingredience v Bio kvalitě.

• Napomáhá udržovat optimální hydrataci pleti.• Napomáhá udržovat optimální hydrataci pleti.

• Regeneruje vysušenou a poškozenou pleť. • Regeneruje vysušenou a poškozenou pleť. 

• Pečuje o pleť a udržuje ji přirozeně pružnou. • Pečuje o pleť a udržuje ji přirozeně pružnou. 
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Luxusní Bio švestkový
kosmetický olej
Lisovaný za studena, 30 ml

Švestkový zázrak s nádechem marcipánu… 

Bio švestkový olej, lisovaný za studena,
s přírodním obsahem omega 6 mastných 
a nenasycených kyselin a vitaminu E
je typický svojí jemnou vůní marcipánu. 
Lehce se vpije do pokožky a zanechá 
ji hydratovanou, hebkou a nádherně 
provoněnou. Účinně bojuje proti působe-
ní volných radikálů a prvním náznakům 
stárnutí. Pleti dodá potřebnou vitalitu 
a jiskru. Díky své konzistenci neucpává 
póry a je vhodný pro všechny typy pleti. 

Švestkový olej můžete použít na pleť,
ale také na pokožku celého těla, kterou krásně 
zvláční a dodá jí potřebnou hydrataci. Můžete
ho však použít také pro vyživení unavených
a suchých vlasů ve formě vlasového zábalu. 

Vhodný pro všechny typy pleti, zejména
pro zralou se sklonem k  tvorbě vrásek,
ale také pro velmi citlivou pleť. 

Aktivní složky:
•  SENSITIVE

Díky pečujícím vlastnostem přírodního švestkového 
oleje se skvěle hodí i pro extrémně citlivou pleť.

•  DEEP HYDRATATION
Hloubková hydratace všech vrstev pleti, díky
které zůstane pleť vláčná, pružná a sametově hebká.

•  ANTIOXIDANT PROTECTION
Vitamin E podporuje zdravý vzhled pleti a chrání ji
před volnými radikály.

Přednosti a vlastnosti:
• Přírodní ingredience v Bio kvalitě.

•  Při pravidelném používání redukuje tmavé skvrny
očního okolí.

• Udržuje pleť přirozeně zářivou a odpočatou.

• Zklidňuje podrážděnou pleť a redukuje drobné vrásky.

s přírodním obsahem omega 6 mastných 

provoněnou. Účinně bojuje proti působe-

nr. CC6745
BIO PLUM 
Luxury Cosmetic
Cold Pressed Oil, 30 ml

329 Kč

12,19€

14 BO

Díky pečujícím vlastnostem přírodního švestkového 

které zůstane pleť vláčná, pružná a sametově hebká.

Švestkový zázrak s nádechem marcipánu… Švestkový zázrak s nádechem marcipánu… 
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Luxusní Bio MERUŇKOVÝ 
kosmetický olej 
Lisovaný za studena, 30 ml

Tekuté meruňkové zlato…

Bio meruňkový olej, lisovaný za studena, 
s přírodním obsahem omega 6 mastných 
kyselin a vitaminu E je typický svoji sytou 
žlutou barvou a jemnou meruňkovou vůní.
Řadí se mezi nejjemnější a nejlehčí
oleje, krásně se roztírá a vstřebává
se do všech vrstev pleti, která tak zůs-
tane příjemně provoněná, jemně hydra-
tovaná a bez pocitu mastnoty. Při pravi-
delném používání redukuje jemné vrásky 
a zanechá pleť vláčnou. Příjemnou textu-
ru oleje oceníte při masážích obličeje
i citlivého očního okolí.  

Meruňkový olej můžete použít také při ekzémech 
či spáleninách od sluníčka. Jeho regenerační 
schopnosti jsou vhodné také pro extra citlivou 
dětskou pokožku, kterou zklidní a dokonale vyživí. 

Vhodný pro velmi citlivou a jemnou pokožku 
se sklony k podráždění. Ocení ho ale také stár-
noucí pleť díky funkci podporující tvorbu 
kolagenu.

Aktivní složky:
•  SENSITIVE

Díky pečujícím vlastnostem přírodního meruňkového 
oleje se skvěle hodí i pro velmi citlivou pleť.

•  DEEP HYDRATATION
Hloubková hydratace všech vrstev pleti, díky
které zůstane pleť vláčná, pružná a sametově hebká.

•  ANTIOXIDANT PROTECTION
Vitamin E podporuje zdravý vzhled pleti a chrání
ji před volnými radikály.

Přednosti a vlastnosti:
• Přírodní ingredience v Bio kvalitě. 

• Navrací pleti svěží vzhled.

• Hloubkově hydratuje a regeneruje pleť. 

• Vhodný pro velmi citlivou pleť a dětskou pokožku.

kyselin a vitaminu E je typický svoji sytou 
žlutou barvou a jemnou meruňkovou vůní.

tovaná a bez pocitu mastnoty. Při pravi-
delném používání redukuje jemné vrásky 
a zanechá pleť vláčnou. Příjemnou textu-

Meruňkový olej můžete použít také při ekzémech 

dětskou pokožku, kterou zklidní a dokonale vyživí. 

Vhodný pro velmi citlivou a jemnou pokožku Vhodný pro velmi citlivou a jemnou pokožku 
se sklony k podráždění. Ocení ho ale také stár-se sklony k podráždění. Ocení ho ale také stár-
noucí pleť díky funkci podporující tvorbu noucí pleť díky funkci podporující tvorbu 

Díky pečujícím vlastnostem přírodního meruňkového 

nr. CC6746 
BIO APRICOT 
Luxury Cosmetic
Cold Pressed Oil, 30 ml

329 Kč

12,19€

14 BO

se do všech vrstev pleti, která tak zůs-
tane příjemně provoněná, jemně hydra-
tovaná a bez pocitu mastnoty. Při pravi-
delném používání redukuje jemné vrásky 
a zanechá pleť vláčnou. Příjemnou textu-
ru oleje oceníte při masážích obličeje
i citlivého očního okolí.  

Meruňkový olej můžete použít také při ekzémech 
či spáleninách od sluníčka. Jeho regenerační 
schopnosti jsou vhodné také pro extra citlivou 
dětskou pokožku, kterou zklidní a dokonale vyživí. 

Vhodný pro velmi citlivou a jemnou pokožku Vhodný pro velmi citlivou a jemnou pokožku 
se sklony k podráždění. Ocení ho ale také stár-se sklony k podráždění. Ocení ho ale také stár-
noucí pleť díky funkci podporující tvorbu noucí pleť díky funkci podporující tvorbu 
kolagenu.kolagenu.

Aktivní složky:Aktivní složky:
•  SENSITIVE

Díky pečujícím vlastnostem přírodního meruňkového 
oleje se skvěle hodí i pro velmi citlivou pleť.

•  DEEP HYDRATATION
Hloubková hydratace všech vrstev pleti, díky
které zůstane pleť vláčná, pružná a sametově hebká.

•  ANTIOXIDANT PROTECTION•  ANTIOXIDANT PROTECTION•  
Vitamin E podporuje zdravý vzhled pleti a chrání
ji před volnými radikály.

Přednosti a vlastnosti:Přednosti a vlastnosti:
• Přírodní ingredience v Bio kvalitě. • Přírodní ingredience v Bio kvalitě. 
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     CERNY COSMETIX – Luxury Cosmetic Cold Pressed Oil

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

4 CC6748 BIO PUMPKIN – Luxury Cosmetic Cold Pressed Oil , 30 ml
Luxusní Bio dýňový kosmetický olej
– lisovaný za studena, 30 ml

329 12,19 55,70 14

5 CC6747 BIO CHERRY SOUR – Luxury Cosmetic Cold Pressed Oil, 30 ml
Luxusní Bio višňový kosmetický olej
– lisovaný za studena, 30 ml

329 12,19 55,70 14

6 CC6745 BIO PLUM – Luxury Cosmetic Cold Pressed Oil, 30 ml
Luxusní Bio švestkový kosmetický olej
– lisovaný za studena, 30 ml

329 12,19 55,70 14

7 CC6746 BIO APRICOT – Luxury Cosmetic Cold Pressed Oil, 30 ml
Luxusní Bio meruňkový kosmetický olej
– lisovaný za studena, 30 ml

329 12,19 55,70 14





LUXURY COSMETIC
COLD PRESSED OILS

Ceny výrobků jsou uvedeny včetně DPH. 
Cena katalogu je 13 Kč/0,48€ /2,20 zł.

Leták je možné objednat pod číslem nr. 9493.

LUXURY COSMETIC
COLD PRESSED OILS

nr. 9493




