




Vítejte ve světě čisté fi losofi e,Vítejte ve světě čisté fi losofi e,
v níž se jedinečné vlastnosti a myšlenky symbolizující nejvyšší šetrnost a pokoru k přírodě i lidskému 
zdraví snoubí s výjimečnou kvalitou výrobků a s jednotnou koncepcí společnosti EURONA.



catalogue
Život můžeme strávit neustálým ohlížením se zpět do minulosti 

a hledáním příčin v konání druhých, ale žít bychom jej měli sami 

za sebe a tvořit vlastní a lepší budoucnost, kterou zde přenecháme 

našim dětem.

Dovolte nám, abychom Vám představili více než 400 exkluzivních

výrobků Eurona by Cerny s celou paletou ekologicky šetrné bytové 

kosmetiky a produktů pro péči o lidské zdraví, rostliny i zvířata.

Naleznete v ní také potraviny pro zdravý životní styl,

kosmetiku pro miminka od narození nebo profesionální pleťovou, 

vlasovou a tělovou kosmetiku Cerny Cosmetix.
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Proč používat 
prostředky 
EURONA 
by CERNY?

Proč tyto látky v našich 
výrobcích nenajdete?

     FOSFÁTY
     CHLÓR
     FORMALDEHYDY
     PERBORÁTY
      NEJSOU TESTOVÁNY 

NA ZVÍŘATECH

Naše výrobky 

neobsahují:

FOSFÁTY
  Jsou obsaženy v běžných prostředcích do myček nádobí dostupných na trhu.
  Fosfáty se dostávají do odpadních vod, proto čističky nejsou schopny snížit 

jejich kontaminaci ve vodě. Dostanou se až do přírodních vod, kde způsobují 
šíření toxických sinic.

CHLÓR
   Běžně se používá v řadě levných bělidel, pracích a dezinfekčních prostředcích.
   Dráždí kůži, oči i dýchací ústrojí.
   Negativně působí na prospěšné bakterie v ekologických čističkách odpadních 

vod a již v malých koncentracích vážně ohrožuje životní prostředí.

FORMALDEHYDY
  Jedná se o uměle vytvořené a velmi agresivní konzervanty sloužící pro výrobu 

čisticích a pracích prostředků.
  Vyvolávají vznik alergií, bolesti hlavy, dráždí sliznice, způsobují žízeň a únavu.
  Jsou však potřebné pro udržení kvality tekutých výrobků.

PERBORÁTY
Čisticí složka a vynikající bělidlo používané do pracích prostředků a myček 
nádobí. 

  Představují však nebezpečí pro živé organismy a ve vyšších dávkách jsou 
považovány za vážnou hrozbu.

S NEJVYŠŠÍ ÚCTOU
K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ...

SYMBOL 

NATURAL PRODUCT
Označení NATURAL PRODUCT zahrnuje nejen čisticí pří-
pravky pro péči o dům, ale také kosmetické produkty, 
které ve svém složení neobsahují níže uvedené nežádoucí 
chemické látky. Produkty se symbolem Natural Product 
jsou velmi vhodné především pro osoby s extrémně cit-
livou pokožkou, alergiemi na uvedené složky a ty, kteří 
vnímají vysoké nároky na ekologičnost a šetrnost jako 
součást svého životního stylu a fi losofi e.

Bez SLS/SLES 

Bez parabenů

Bez syntetických alergenů

Bez syntetických barviv

PHOS-
PHATE

FORMAL-
DEHYDE CHLORINE PERBO-

RATE

freefree freefree freefree freefree not testednot tested

ecology with pure philosophy...ecology with pure philosophy...
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NA VLNĚ EKOLOGIE!
EURONA opět získala ekoznačku ECOLABEL 
a další ocenění!
Náš Univerzální úklidový prostředek, Prostředek na ruční mytí nádobí (400 ml, 1 000 ml) a ekologické Tablety do myčky  
EcoWave prošly velmi náročnými nezávislými testy, důkladným hodnocením a ověřováním kvality i ekologičnosti. Jejich 
mimořádné složení a účinnost ocenila Rada kvality České republiky, ministerstvo obchodu a průmyslu ve spolupráci 
s ministerstvem životního prostředí hned několika oceněními, která udělilo přímo Ministerstvo životního prostředí - Eko-
logicky šetrný výrobek, EU Ecolabel (celoevropská ekoznačka Evropské unie) a také Program Česká kvalita, který 
vyzdvihuje kvalitu českých výrobků.

Auri Skye

nr. 2063
EcoWave
Dish & Care
Auri Skye
1 000 ml

nr. 3361
EcoWave
Universal Cleaner
Auri Skye
1 000 ml 

Více informací
naleznete
na str. 292-293.

Více informací
naleznete
na str. 232-233.

NEW

HYPOALERGENNÍ
PARFEMACE

NEW

HYPOALERGENNÍ
PARFEMACE

CZ/019/003
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Ekologické složení!

Ověřená účinnost!

Ekologický obal!

nr. 2053
EcoWave
Dishwasher Tabs 
40 x 16 g

Více informací
naleznete
na str. 298-299.

015 002

6 8 - 0 1
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G
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nr. 2062
EcoWave
Dish & Care
Auri Skye
400 ml
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EKOLOGIE JE CESTA
A MY PO NÍ JDEME!

ČISTÁ FILOZOFIE
SAMOZŘEJMOSTÍ...

Logo EcoWave garantuje vysoce kvalitní ekologicky šetrné 
produkty vyvinuté s maximálním ohledem na přírodu a lidské 
zdraví, ale především je obhajobou čisté fi lozofi e v té nejryzejší 
podobě - v ekologii samotné. Speciální receptury EcoWave
produktů jsou tvořeny s úctou k životu a prostředí, v němž ži-
jeme. S myšlenkou dalece přesahující současnost, s nadějí 
ochrany přírody a zachování její krásy i pro další generace. 
Obsahují výhradně složky, které nezatěžují životní prostředí, 
jsou biologicky rozložitelné, a především zcela bezpečné 
k lidskému zdraví.

Eurona je výrobcem více než 400 vysoce kvalitních produktů, 
které jsou vyvíjeny s nejvyšší úctou k přírodě i k lidskému 
zdraví. Jejich složení je několikanásobně koncentrované. 
Dávkování je tak mnohem nižší při zachování vysoké účin-
nosti. Díky tomu produkty Eurona by Cerny vydrží delší dobu 
a nezatěžují přírodu tak jako běžně dostupná drogerie. 

Čistá fi lozofi e společnosti garantuje vývoj vlastních originál-
ních receptur s ohledem na ekologickou šetrnost, výběr těch 
nejkvalitnějších surovin či obsah unikátních přírodních složek. 
Eurona by Cerny na všechny své výrobky poskytuje záruku 
té nejvyšší kvality.

S ohledem na přírodu
a ekologii!

PRODUKTY
• Šetrné k lidskému zdraví

• Nezatěžují životní prostředí

• Biologicky rozložitelné
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luxury collection

Miasé

Miasé
Odhalte kouzlo nespoutané 
fantazie díky nezaměnitelné 
kompozici charismatického 
bergamotu s akordy badyánu
a šťavnatou kombinací 
pomeranče, mandarinky a limety.
Ztělesněným srdcem smyslnosti 
Miasé se prolíná šalvěj muškátová, 
jejíž motiv je protkaný kořeněným 
energickým pepřem a étericky 
elegantní levandulí. Probuďte
v sobě nové příležitosti, které Vám 
v dalším rozměru vůně otevírá 
neodolatelně bohatá směs tonky, 
santalu a opojných mošusů.

Miasé
Vše je teď a tady...

• nr. 1223 sašetka 

• nr. 1224 aviváž

• nr. 3364 tekuté mýdlo 

• nr. 3365 aromatikum

Intenzita vůně: 

Typ vůně:
citrusová, bylinná, fougere

Vonné složky:
bergamot, badyán, pomeranč, man-
darinka, limeta, tonka, šalvěj mušká-
tová, pepř, levandule, santal, vetyver, 
mošusy

Aromaterapeutické účinky:
energizující, osvěžující

citrusová, bylinná, fougerecitrusová, bylinná, fougerecitrusová, bylinná, fougere

NEW

neodolatelně bohatá směs tonky, 
santalu a opojných mošusů.

• nr. 1223 sašetka Intenzita vůně: 

Typ vůně:
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luxury collection

Adiné

Adiné
Objevte půvab Adiné a nechte 
svou mysl vstoupit do jejího 
království... Klid a mír letního 
večera v nevšední olivové 
zahradě, kde fantazie nezná 
hranic a kouzlo snění se mění
na skutečnou vůni plnou 
romantiky i vznešené elegance. 
Jako hřejivý letní vánek Vás 
pohladí tóny olivových plodů, 
citrusů a svit večerního Slunce,
s nímž loučí se den, Vás zahalí
do červánkového závoje
ze smyslné růže, opojného ylang 
ylang a exotického santalu.

Jako hřejivý
letní vánek...

NEW

• nr. 1221 sašetka

• nr. 1222 aviváž

• nr. 3362 tekuté mýdlo

• nr. 3363 aromatikum

Intenzita vůně: 

Typ vůně:
něžná, uklidňující, relaxační 

Vonné složky:
plod olivy, olivové lístky, citrusy, růže, 
ylang-ylang, santal 

Aromaterapeutické účinky:
uklidňující, harmonizující 
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luxury collection

Amber Vanilla
Sladké mámení...

• nr. 1040  aviváž

•  nr. 1101 parfémová sašetka

• nr. 3094 aromatikum

Intenzita vůně: 

Typ vůně:
ovocná, vanilková, mošusová

Vonné složky:
pomeranč, hřebíček, růže, fi alka, 
vanilka, mošus

Aromaterapeutické účinky:
uklidňující

Vanilková
ambra
Nahlédněte s námi do exotické 
plantáže žlutých vanilkových 
květů. 

10



luxury collection

Apricot Fayre
Dotkněte se 
něhy...

Intenzita vůně: 

Typ vůně:
ovocná, mošusová

Vonné složky:
mandarinka, meruňka, lilie, mošus, 
ambra 

Aromaterapeutické účinky:
harmonizační, relaxační

• nr. 1137 aviváž

• nr. 1139  parfémová sašetka

• nr. 3240 aromatikum

• nr. 3264 tekuté mýdlo

Meruňková
kráska
Příjemně hřejivá vůně meruněk 
s decentním nádechem 
ambry a lilií provoní Váš den 
se sametovou něžností krásky 
jménem Fayre…
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luxury collection

Black Grape

Černý hrozen
Jedinečné, energické 
a okouzlující. Takové
je zcela charakteristické aroma 
velmi vzácné odrůdy „Černého 
hroznu“, které je doplněno 
o dokonalou harmonii svěžesti 
kapek rosy a vůně sluncem 
prohřáté vinice. 

Zázrak stvořený
přírodou...

NEW
DESIGN

• nr. 1061  aviváž

• nr. 1088 parfémová sašetka

• nr. 1170  cestovní pohotovostní 
žehlička

• nr. 1171 pohotovostní žehlička

• nr. 1099 tekutý prací prostředek

• nr. 3091 parfém do vysavače

• nr. 3166 parfém do vodních 
vysavačů

• nr. 3093 aromatikum

• nr. 3253  univerzální úklidový 
prostředek

• nr. 3262 tekuté mýdlo

• nr. 3329 vlhčené úklidové 
ubrousky

Intenzita vůně: 

Typ vůně:
svěží, ovocná

Vonné složky:
vůně vzácné odrůdy černých hroznů

Aromaterapeutické účinky:
osvěžující, energizující
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luxury collection

Black Pearl

Černá perla
Lehce kořeněná luxusní 
kosmetická vůně s osvěžujícími 
čistými ledovými tóny podle 
nejnovějších trendů moderní 
doby.

Černá perla 
mezi bílými…

čistými ledovými tóny podle 
nejnovějších trendů moderní 
doby.

Intenzita vůně: 

Typ vůně:
kosmetická, květinová, ledová, 
mošusová

Vonné složky:
noční orchidej, vetiver, ambra, pomelo 

Aromaterapeutické účinky:
energizující , afrodiziakální

• nr. 1066 aviváž

• nr. 1124 parfémová sašetka

• nr. 3184 aromatikum

• nr. 3254  tekuté mýdlo

13



luxury collection

EYOS

Eyos
Nekonečně něžná vůně 
rozkvétajících lotosů nesená 
průzračnou lehkostí vzdušných 
a vodních not s půvabným 
nádechem mošusů a santalového 
dřeva je jako milostný polibek 
při západu slunce, kdy se nebe 
dotýká nejniternějších koutů 
lidské duše a srdce naplňuje 
všeobjímající proud lásky, jako by 
se právě zastavil čas…

Romantická duše 
lásky...

• nr. 1198  aviváž

• nr. 1199  parfémová sašetka

•  nr. 3311 aromatikum

•  nr. CC6722  sprchový gel

• nr. CC6723 EdT pro ženy

•  nr. CC6724 deodorant

• nr. CC6733 pleťová maska

Intenzita vůně: 

Typ vůně:
vzdušná, vodní, květinová

Vonné složky:
lotos, mošusy, vzdušné a vodní tóny, 
santalové dřevo 

Aromaterapeutické účinky:
harmonizační, očišťující, povzbuzující

14



Pohádkově jemná vůně

pro sladké sny!

Eco Mimi
Konejšivá vůně čerstvých hrušek 
a krémové ovesné kaše hýčká 
smysly Vašeho děťátka, zklidňuje, 
navozuje příjemný pocit pohody 
a spokojenosti, jako něžné 
pohlazení a ukolébavka pro 
sladké sny.

• nr. 6330 čisticí prostředek
na hračky a povrchy

• nr. 6331 gel na mytí nádobí

• nr. 6350  jemný prací prostředek 
pro miminka, 2 750 g

• nr. 6351 jemný prací prostředek 
pro miminka, 935 g

• nr. 6352  jemný prací gel
pro miminka

• nr. 6353  jemný neutralizační 
roztok pro miminka

• nr. 6354  jemný avivážní kon-
dicionér pro miminka

• nr. 6355  jemná parfémová
sašetka pro miminka

• nr. 6360 jemné prostorové
aromatikum
pro miminka

luxury collection

Eco Mimi

Intenzita vůně: 

Typ vůně:
jemná, ovocná 

Vonné složky:
hruška, oves

Aromaterapeutické účinky:
uklidňující, harmonizační 
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Podlehněte omamné a svůdné

energii , která Vás vtáhne 

do světa jedinečnosti.. .

luxury collection

GIA MENA
energii , která Vás vtáhne 

do světa jedinečnosti.. .

Gia Mena
Úchvatné propojení vzácných
vůní vytváří dokonalé souznění 
dvou odlišných světů toužících
po absolutní výjimečnosti. 
Tajemná energie naplňuje jejich 
společnou touhu a vytváří eufo-
rický pocit z vlastní originality,
která je osvobozuje.
Nechte se pohltit neodolatelnou, 
jiskřivou parfemací proudící
ze samého nitra země,
kde neexistuje odlišnost. 
Parfemací, jež v proplétajících
se tónech absolutna daleko sahá 
za hranice všednosti a nechá 
skutečně vyniknout každé
toužící srdce...Bez rozdílů. 
skutečně vyniknout každé
toužící srdce...Bez rozdílů. 

• nr. 1212 aviváž

• nr. 1214  parfémová sašetka

• nr. 3331 tekuté mýdlo

• nr. 3333 aromatikum

Intenzita vůně: 

Typ vůně:
svěží, ovocná, dřevitá

Vonné složky:
grapefruit, jablko, sušené byliny,
lesní ovoce, geránie, konvalinka, fi alka, 
vanilka, santal, cedr, ambra, mošus 

Aromaterapeutické účinky:
osvěžující, energizující, povzbuzující

svěží, ovocná, dřevitá
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Vůně pravého dobrodružství

pro malé i velké rebely. . .

luxury collection

Go Spunky!

Intenzita vůně: 

Typ vůně:
citrusová, kořenitá, dřevitá

Vonné složky:
ambra, citrusy, bergamot, cedr 

Aromaterapeutické účinky:
osvěžující, energizující

• nr. 1169 aviváž

• nr. 6319 parfémová sašetka

• nr. 6329  tekuté mýdlo

• nr. 6341 pěna do koupele

• nr. 6343 tělový sprej

• nr. 6348 sprchový šampon 2v1

• nr. 6358  ochranné náplasti 
s polštářkem

Go Spunky!
Vítejte ve světě nespoutaných 
nápadů a dobrodružství, v němž 
výjimečná osvěžující vůně
s lehkými tóny citrusů otevře 
srdce každého malého
i „velkého“ rebela.

17



luxury collection

Green

Zelená
Jarní sonáta lučních květů 
podbarvená svěží melodií
ranní rosy.

Když přichází
ráno...

• nr. 1014  aviváž

• nr. 1065 pohotovostní žehlička

• nr. 1085 parfémová sašetka

• nr. 1103 cestovní pohotovostní 
žehlička

• nr. 3016 aromatikum

• nr. 3084  parfém do vysavače

• nr. 3107 univerzální úklidový 
prostředek

• nr. 3263 tekuté mýdlo

• nr. 5013  čisticí prostředek
na interiéry aut

Intenzita vůně: 

Typ vůně:
květinově ovocná

Vonné složky:
mandarinka, broskev, jasmín, růže, 
geranie, hřebíček, ambra, mošus

Aromaterapeutické účinky:
osvěžující, povzbuzující, očišťující

NEW
DESIGN
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luxury collection

Ice Wind

Ledový vítr
Svěží a energická sportovní vůně 
pro ty, kteří rádi vítězí.

Víte , co chcete...

pro ty, kteří rádi vítězí.pro ty, kteří rádi vítězí.

NEW
DESIGN

• nr. 1036 aviváž

• nr. 1111 parfémová sašetka

• nr. 3014 aromatikum

• nr. 3018  parfém do vysavače

• nr. 3257 tekuté mýdlo

Intenzita vůně: 

Typ vůně:
svěží fougerová (pánská vůně)

Vonné složky:
mitn, geranie, cyclamen, jasmín,
borovice, dubový mech, mošus  

Aromaterapeutické účinky:
povzbuzující
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luxury collection

Lavender

Levandule
Načerpejte novou sílu
z aromaterapeutické svěží a čisté 
vůně levandule, která zklidní Vaši 
mysl, odstraní stres a navodí 
příjemnou pozitivní atmosféru,
ať už jste kdekoli.

Francouzská královna 

aromaterapie...

NEW
DESIGN

• nr. 1060 aviváž

• nr. 1092 parfémová sašetka

• nr. 3330 tekuté mýdlo

• nr. 3081 aromatikum

• nr. 3083 parfém do vysavače

• nr. 3088  univerzální úklidový prostředek

• nr. CC6734 aromadifuzér

Intenzita vůně: 

Typ vůně:
svěží, levandulová

Vonné složky:
relaxační vůně levandule 

Aromaterapeutické účinky:
uklidňující, antidepresivní
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luxury collection

Lemon Grass

Citronová tráva
Nechte se unést vůní zrajících 
citrónů z jižních svahů.

Osvěžující
a nespoutaná...

• nr. 1045 aviváž

• nr. 3065 aromatikum

• nr. 3261 tekuté mýdlo

Intenzita vůně: 

Typ vůně:
svěží, citrusová

Vonné složky:
citronová a limetová silice,
citronová tráva 

Aromaterapeutické účinky:
osvěžující, energizující
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luxury collection

Livienne
Odvažte se . . .

• nr. 1112 aviváž

• nr. 1119 parfémová sašetka

• nr. 3258 tekuté mýdlo

• nr. 3185 aromatikum

Intenzita vůně: 

Typ vůně:
svěží květinová, mošusová

Vonné složky:
eukalypt, zelené tóny, růže, magnolie, 
jasmín, vanilka, pačule, mošusy 

Aromaterapeutické účinky:
vitalizační, osvěžující, povzbuzující

Livienne
Probuďte své smysly a roztančete 
své tělo se stylovou prémiovou 
vůní, která Vás vtáhne do víru 
protančené noci plné vášnivých
a nezkrotných pohybů!
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luxury collection

Neria

Neria
Zahalte se do vůní odvážné 
ženy, pro kterou neexistují žádné 
překážky. Podmaní si každého 
a je tou pravou vůdkyní, která si 
tvoří vlastní pravidla. Smyslnými 
podtóny vzácných dřevin
s dotekem sladké vanilky Vás 
očaruje v prvním okamžiku,
kdy podlehnete jejímu
magickému pohledu.

Nezávislá a smyslná...

ženy, pro kterou neexistují žádné 
překážky. Podmaní si každého 
a je tou pravou vůdkyní, která si 
tvoří vlastní pravidla. Smyslnými 
podtóny vzácných dřevin
s dotekem sladké vanilky Vás 
očaruje v prvním okamžiku,
kdy podlehnete jejímu
magickému pohledu.

• nr. 1179 aviváž

• nr. 1180 parfémová sašetka

• nr. 3289  aromatikum

• nr. 3301  tekuté mýdlo

Intenzita vůně: 

Typ vůně:
dřevitá, mošusová, citrusová

Vonné složky:
pepř, bergamot, grep, levandule, 
vanilka, cedrové a santalové dřevo, 
mošusy 

Aromaterapeutické účinky:
energizující, afrodiziakální

dřevitá, mošusová, citrusovádřevitá, mošusová, citrusovádřevitá, mošusová, citrusová
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luxury collection

Niadéne

Niadéne
Jako první jarní paprsky,
co zvou kvítky třešně k probuzení, 
je půvabná a zcela okouzlující 
Niadéne. V jejím srdci se ukrývají 
slastné tóny pomalu rozkvétajících 
růží, pomerančových květů, fi alek 
a něžného jasmínu, které ve Vás 
zanechají hřejivý pocit radosti, 
štěstí a porozumění. Smyslnou 
kompozici této dokonale vyvážené 
romantické parfemace dotváří 
doteky jemných akcentů mošusu, 
sladké vanilky a tajemné ambry.

Probuzení Vašich
smyslů.. .

NEW

• nr. 1211 aviváž

• nr. 1213 parfémová sašetka 

• nr. 3332 aromatikum

• nr. 3353  tekuté mýdlo

Intenzita vůně: 

Typ vůně:
květinová, pudrová, balzamická

Vonné složky:
květ hlohu, třešně, růže, pomerančový 
květ, fi alka, jasmín, mošuš, vanilka, 
cedr, ambra, aldehydy 

Aromaterapeutické účinky:
očišťující, harmonizační
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luxury collection

Oud

Oud
Výjimečná a nadčasová vůně 
symbolizující 15 let života 
společnosti Eurona. Jiskřivá
i éterická vůně ambry, santalu 
a pačuli v lehkém závoji z květů 
fi alek, jasmínu a růží rafi novaně 
podtrhuje kompozici ze všech 
nejvzácnější - Oud neboli slzy 
stromu AgarWood, jejichž moc 
probouzí v duši vše krásné. 
Nečekejte na život, začněte žít! 
Buďte sebevědomí i pokorní!
S touto neobyčejnou mystickou 
vůní v sobě naleznete obojí!

Tekuté zlato - pradávný 

poklad z přírody. . .

• nr. 1178 parfémová sašetka

• nr. 1186 aviváž 

• nr. 3300 aromatikum

Intenzita vůně: 

Typ vůně:
dřevitá, orientální, těžká

Vonné složky:
oud, cedr, růže, santal, pačule, fi alka, 
jasmín, ambra, juchta, geránie 

Aromaterapeutické účinky:
uklidňující, afrodiziakální

dřevitá, orientální, těžká

S touto neobyčejnou mystickou 
vůní v sobě naleznete obojí!

nr. 1178 parfémová sašetkaIntenzita vůně: 

Typ vůně:
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luxury collection

Pinky Frou

Pinky Frou
Krásná vůně šťavnatých jahůdek 
a krémového jogurtu s jemnými 
podtóny malin, broskví a vanilky, 
která uklidňuje a dokáže rozzářit 
úsměv ve tváři každé malé víly.

Pohádková vůně snů...

• nr. 1131  aviváž

• nr. 1136  parfémová sašetka

• nr. 6304 pěna do koupele

• nr. 6323 šampon na vlasy

• nr. 6328 sprchový a koupelový gel

• nr. 6336 tekuté mýdlo

• nr. 6344  tělový sprej

• nr. 6359 ochranné náplasti 
s polštářkem

• nr. 6361  balzám na rozče-
sávání vlásků

Intenzita vůně: 

Typ vůně:
mléčná, jahodová 

Vonné složky:
jahoda, malina, broskev, vanilka 

Aromaterapeutické účinky:
uklidňující, tlumící podráždění
a úzkost 

úsměv ve tváři každé malé víly.úsměv ve tváři každé malé víly.

NEW
DESIGN NEW

DESIGN

NEW
DESIGN
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luxury collection

Pure

Čistá
Objevte nedotknutelnost této ryzí 
vůně, s níž se stanete součástí 
té nejčistší fi losofi e a prožijete 
neodolatelný pocit volnosti.

Čistá a nedotknutelná...

• nr. 1091 parfémová sašetka

• nr. 1095 aviváž

• nr. 3127 aromatikum

• nr. 3256 tekuté mýdlo

Intenzita vůně: 

Typ vůně:
jemná, kosmetická, květinová, svěží

Vonné složky:
ambra, vetiver, bergamot, geranie 

Aromaterapeutické účinky:
harmonizační, osvěžující, relaxační
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luxury collection

Sandonorico
Tajuplná

a nadpozemská...

• nr. 1114 aviváž

• nr. 1123 parfémová sašetka

• nr. 3186 aromatikum

Intenzita vůně: 

Typ vůně:
květinová směs jarních vůní, lehká 
a svěží

Vonné složky:
růže, citron, cedr a směs lučního kvítí 

Aromaterapeutické účinky:
osvěžující, relaxační

Sandonorico
Úchvatná vůně, která Vás vtáhne 
do země Fantazie - místa,
kde se odehrávají příběhy lidské 
představivosti.
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luxury collection

Spring Aloe
Průzračně čistá...

• nr. 1163 aviváž

• nr. 1164 parfémová sašetka

• nr. 2040 ruční mytí nádobí, 1 000 ml

• nr. 2041  ruční mytí nádobí, 400 ml

• nr. 3321  univerzální úklidový
prostředek

• nr. 3272 aromatikum

Intenzita vůně: 

Typ vůně:
svěží, zelená, citrusová

Vonné složky:
citury, zelené tóny, vzdušné noty, 
kaktus, mošus 

Aromaterapeutické účinky:
očisťující, osvěžující, povzbuzující

Pramen Aloe
Mihotavé tóny vzdušných not 
protkané svěžími akcenty citrusů 
a zeleně zrozené v srdci panenské 
přírody, kde tryská křišťálově 
průzračný pramen života.
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luxury collection

Sunraya
Probuzení Vašich

smyslů...smyslů

Sunraya
Pronikněte do světa planety 
Sunraya plné neobyčejných, 
exotických vůní a nechte 
své smysly unášet na vlnách 
prosluněných tropických plodů 
melounu, ananasu a manga! 
Jejich nekonečně zářivá a hřejivá 
kombinace posune všechny Vaše 
hranice všední reality.

• nr. 1185 aviváž

• nr. 1187 parfémová sašetka

• nr. 3299 aromatikum

• nr. CC6726 aromadifuzér

Intenzita vůně: 

Typ vůně:
ovocná, sladká, svěží

Vonné složky:
meloun, ananas, jasmín, mango, růže, 
santal, jablko, mošus, hruška 

Aromaterapeutické účinky:
povzbuzující, energizující, osvěžující

ovocná, sladká, svěžíovocná, sladká, svěží
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luxury collection

Vesper

Večernice
Luxusní kosmetická vůně,
která poutá pozornost stejně 
jako Večernice na hvězdném 
nebi. Její základ tvoří harmonická 
kombinace chladivých a svěžích 
unikátních parfémových kompozic 
s jemně pikantním nádechem.

Mystická
a podmanivá. . .

• nr. 1063 aviváž

• nr. 1087 parfémová sašetka

• nr. 3101 aromatikum

• nr. 3230 parfém do vysavače

• nr. 3352 tekuté mýdlo

Intenzita vůně: 

Typ vůně:
kosmetická, svěží, mystická

Vonné složky:
tóny zeleně, citrus, vetiver, yuzu, dřevo 
guaiac, hřebíček 

Aromaterapeutické účinky:
osvěžující, harmonizační

kosmetická, svěží, mystickákosmetická, svěží, mystickákosmetická, svěží, mystická

nebi. Její základ tvoří harmonická 
kombinace chladivých a svěžích 
unikátních parfémových kompozic 
s jemně pikantním nádechem.

nr. 1063 aviváž

nr. 1087 parfémová sašetka

NEW
DESIGN NEW
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luxury collections

• nr. 1027  aviváž

PureMimi 
PureMimi

Jen pro ten
pocit...

Láskyplný dotek 
přírody...

Bez parfemace

Mimořádně  jemné přírodní složení 
obohacené o vzácné rostlinné 
oleje, výtažky a aktivní látky. 
Pro miminka již od narození. 

Bez parfemaceBez parfemace

Neutral 
Neutral

První změkčující přípravek na trhu 
bez parfému, připravený speciálně 

pro ty, kteří preferují změkčovač 
bez vůně.

• nr. 6338 koupelový olej

• nr. 6339 šampon na tělo a vlásky 

• nr. 6340  masážní olej 

• nr. 6342 mycí olej na zadeček 

• nr. 6345 sprej proti bubákům 
a nočním děsům 

• nr. 6346 krém na opruzeniny 

• nr. 6347   dětská pasta pro péči 
od prvních zoubků 

• nr. 6349 vlhčené ubrousky
• nr. 6356  tekuté mýdlo

• nr. 6357  ochranné náplasti 
s polštářkem 

• nr. 6362 koupelová sůl
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Odvážná vůně pro život 
plný dobrodružství! 

Síla nekonečného 
souznění...

Man Zone No.1
Man Zone No.1

Neodolatelná síla přitažlivosti 
díky pocitu svěžesti a zdravého 

sebevědomí po celý den.

Enssimé
Enssimé

Fascinující smyslná vůně stvořená 
v okouzlujícím momentu zrození 

lásky, prohloubení citů, v duševním 
propojení něžné éterické ženskosti 

a silného charismatického 
elementu. 

• nr. CC6727 EdP  pro ženy 
• nr. CC6728  sprchový gel pro ženy 
• nr. CC6729  tělové mléko pro ženy 

• nr. CC6730 EdP pro muže 
• nr. CC6731 sprchový gel pro muže
• nr. CC6732 vlasový elixír

• nr. CC6718 sprchový gel

• nr. CC6719 EdT pro muže
• nr. CC6725 deodorant pro muže 
• nr. CC6735 šampon pro muže 
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luxury collections

  New Uniqua
New Uniqua

Komplexní péče 
v boji proti vráskám... 

Dopřejte si 
sametovou péči ...

Na křišťálově průzračné 
vlně hydratační péče...

v boji proti vráskám... 

vlně hydratační péče...

NEW

NEW

INNOVATION

INNOVATION

Kosmetická řada New Uniqua 
intenzivně hydratuje a rozjasňuje 
Vaši pleť. Bez obsahu parabenů 

a syntetických barviv. 

New Genea
New Genea

• nr. CC6758 Omlazující oční krém 
• nr. CC6759 Omlazující denní krém
• nr. CC6760 Omlazující noční krém

Kosmetická řada New Genea 
vyživuje, hydratuje a snižuje 

viditelné znaky stárnutí. Bez obsahu 
parabenů a syntetických barviv. 

• nr. CC6751  Hydratační pleťový peeling 
• nr. CC6752  Hydratační pleťové sérum 
• nr. CC6753  Hydratační pleťové tonikum
• nr. CC6754  Čisticí pleťový gel
• nr. CC6755  Hydratační pleťové mléko
• nr. CC6756  Hydratační denní krém
• nr. CC6757  Hydratační noční krém
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Coconut & Almond 
Kokos & Mandle  

• nr. CC6686 sprchový gel
• nr. CC6687 tělové máslo
• nr. CC6699 balzám na rty 

• CC6701 tělový sprej
• CC6702 tělový olej 
• CC6703 sprchový gel 

Cream & Almond  
Smetana & Mandle 

Dopřejte si 
sametovou péči ...

Obnovte krásu 
Vaší pokožky... 

• nr. CC6697 masážní olej 
• nr. CC6698 tělový peeling 

Užijte si jedinečnou relaxaci 
a nabuďte své smysly s pečující 

řadou Cream and Almond a 
obnovte krásu Vaší pokožky. 

Proměňte každodenní sprchování 
v rituál plný uvolnění a relaxace 
s řadou Coconut and Almond.

Příliv ovocné svěžesti v kombinaci 
s romantickou vůní meruněk, broskví 

a jemného nádechu karamelu dokonale 
podtrhuje výjimečnost letních dní. 
Zahalte se do slunečních paprsků 

stejně jako bohyně Théia… 

sametovou péči ...

Divine Théia 
Božská Théia 
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luxury collections

Delicate Condition  
Delicate Condition 

Nejjemnější péče zrozená 
z darů přírody...

Intenzivní pečující 
terapie... terapie... 

Dotek harmonických tónů přírody 
zažijete díky jemné péči řady 

Delicate Condition. 

Intenzivní regenerační péče 
bez parabenů a syntetických barviv.

NEW

• nr. 6060 intimní gel pro ženy
• nr. 6062 sprchový gel pro ženy
• nr. 6063 gel na holení pro ženy
• nr. 6138 sůl do koupele pro ženy 

Nature Condition
Nature Condition

• nr. 6068 ochranný krém na ruce
• nr. 6069 ochranný krém na nohy 
• nr. 6070 chladivý krém
• nr. 6071 hřejivý krém
• nr. 6134  hedvábný balzám 
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Brilliant Condition
Brilliant Condition

• nr. 6057 zubní pasta
• nr. 6059 ústní voda
• nr. 6058 sprej pro svěží dech 
• nr. 6061 balzám na rty 
• nr. 6066  zubní kartáček 

SUPERSOFT, růžový
• nr. 6067  zubní kartáček 

SUPERSOFT, modrý
• nr. 6097  zubní kartáček 

SUPERSOFT, žlutý
• nr. 6098  zubní kartáček 

SUPERSOFT, bílý 

S.O.S Condition  
S.O.S Condition 

Přírodní péče 
pro Váš dokonalý úsměv... 

Čistá síla přírody... 

• nr. 6018 sprej s aloe vera 
• nr. 6044 roll-on s tea tree 
• nr. 6048  aromatikum pro uvolnění 

a relaxaci 
• nr. 6049  aromatikum pro volný 

dech 
• nr. 6051  aromatikum pro klidný 

spánek 
• nr. 6073  repelentní náramek 

proti hmyzu, růžový
• nr. 6074  repelentní náramek proti 

hmyzu, modrý 
• nr. 6072  ochranné náplasti 

s polštářkem

Čistá síla přírody... 

pro Váš dokonalý úsměv... 

Nenahraditelná přírodní péče 
zharmonizuje Vaše tělo. 

Ochrana před zubním kazem
a příjemný pocit v ústech

po celý den. 

37



luxury collections

Float Ice
Ledová tříšť

• nr. 3339 wc gel
• nr. 3340  prostředek na čištění toalet

Intenzita vůně: 

Typ vůně:
svěží, ledová 

Raspberry & Mint
 Malina & máta

• nr. 2038 ruční mytí nádobí, 1 000 ml
• nr. 2039 ruční mytí nádobí, 400 ml
• nr. 3291  univerzální úklidový prostředek
• nr. 3334 wc gel
• nr. 3336 prostředek na čištění toalet

• nr. 3335 wc gel
• nr. 3337 prostředek na čištění toalet

Intenzita vůně: 

Typ vůně:
sladká, ovocná, svěžísladká, ovocná, svěžísladká, ovocná, svěží

Intenzita vůně: 

Typ vůně:
květinová, svěží

Crystal Flower 
Křišťálový květ 

Mimořádně 
jemná květinová 

vůně...

38



Intenzita vůně: 

Typ vůně:
mořská, svěží

Ocean Glow 
Mořská záře

• nr. 3341 wc gel
• nr. 3342  prostředek na čištění 

toalet

Auri Skye
Auri Skye

• nr. 2062  ruční mytí nádobí, 400 ml
• nr. 2063  ruční mytí nádobí, 

1 000 ml
• nr. 3361  univerzální úklidový 

prostředek

Intenzita vůně: 

Typ vůně:
sladká, ovocná

Vonné složky:
rakytník, černý bez, jeřabina, 
bobuloviny 

EcoWave 
ECO program do myček

• nr. 2053  tablety do myčky nádobí
• nr. 2054  prášek do myčky nádobí 
• nr. 2055 gel do myčky nádobí
• nr. 2056 sůl do myčky nádobí
• nr. 2057  lešticí prostředek 

do myčky nádobí

Mimořádně šetrné 
nejen k Vám, 

ale i k přírodě...

Koncentrovaná síla 
na vlně ekologie!

NEW
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Výběr z pestré palety 

zcela jedinečných vůní!

Aviváž s kondicionérem
8x koncentrovaná,

1 000 ml2 1v
zcela jedinečných vůní!zcela jedinečných vůní!

Přednosti a vlastnosti:
•  Dlouhotrvající parfemace a měkkost.

•  Neobsahuje žádná barviva.

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

•  Obsahuje luxusní kosmetický parfém.

•  Vůně na prádle je vysoce stabilní i po vyžehlení.
Prádlo voní několik týdnů po vyprání.

Speciální složky:
Elastine + - Usnadňuje žehlení.

Anti-Flash - Zabraňuje vzniku statické elektřiny.

Aloe-Extract - Obsahuje extrakt z Aloe vera.

Perfume Stabilization - Stabilizace parfému.

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 prádlo do připravené lázně.

•  Mimořádně ekologický obal, který jednoduše
roztřídíte do odpadu.

speciální složky
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AT
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víčko
40 ml

5 ml / 5 l 18 ml / 4-5 kg

1 000 ml = až 55 praní

55x

o 40%
větší účinnost

kondicionéru
a luxusní

parfemace

NEW

HYPOALERGENNÍ
PARFEMACE

249 Kč 

9,22 € 
10 BO 

nr. 1224
Soft & Bright & Easy 
Miasé

Miasé

withwith
Aloe

Vera
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1 000 ml koncentrovaného avivážního
kondicionéru = 8 000 ml přípravku

nr. 1198
Soft & Bright & Easy 
Eyos

Eyos

Harmonizační

nr. 1186
Soft & Bright & Easy 
Oud

Oud

Uklidňující 

nr. 1212
Soft & Bright & Easy 
Gia Mena

Gia Mena

Energizující 

249 Kč 

9,22 € 
10 BO 

nr. 1066
Soft & Bright & Easy 
Black Pearl

Černá perla

Afrodiziakální 

199 Kč 

7,37 € 
8 BO 

HYPOALERGENNÍ
PARFEMACE

HYPOALERGENNÍ
PARFEMACE
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2 1v
nr. 1061
Soft & Bright & Easy 
Black Grape

Černý hrozen

Energizující

nr. 1040
Soft & Bright & Easy 
Amber Vanilla

Vanilková ambra

Uklidňující 

nr. 1014
Soft & Bright & Easy 
Green

Zelená

Osvěžující

AVIVÁŽ S KONDICIONÉREM
8x koncentrovaná,
1 000 ml

nr. 1045
Soft & Bright & Easy 
Lemon Grass

Citronová tráva

Osvěžující

199 Kč 

7,37 € 
8 BO 

HYPOALERGENNÍ
PARFEMACE
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HYPOALERGENNÍ
PARFEMACEPARFEMACE

nr. 1060
Soft & Bright & Easy 
Lavender

Levandule

Antidepresivní,

uklidňující

nr. 1036
Soft & Bright & Easy 
Ice Wind

Ledový vítr

Energizující

nr. 1211
Soft & Bright & Easy 
Niadéne

Niadéne

Harmonizační

199 Kč 

7,37 € 
8 BO 

159 Kč 

5,89 € 
6BO 

HYPOALERGENNÍ
PARFEMACE

HYPOALERGENNÍ
PARFEMACE

o 40%
větší účinnost

kondicionéru
a luxusní

parfemace

Bez parfemace

nr. 1027
Soft & Bright & Easy 
Neutral

Neutral
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nr. 1185
Soft & Bright & Easy 
Sunraya

Sunraya

Povzbuzující

nr. 1112
Soft & Bright & Easy 
Livienne

Livienne

Povzbuzující

nr. 1137
Soft & Bright & Easy 
Apricot Fayre

Meruňková kráska

Relaxační

nr. 1163
Soft & Bright & Easy 
Spring Aloe

Pramen Aloe

Očišťující

2 1v
AVIVÁŽ S KONDICIONÉREM
8x koncentrovaná,
1 000 ml

199 Kč 

7,37 € 
8 BO 

HYPOALERGENNÍ
PARFEMACE

HYPOALERGENNÍ
PARFEMACE

HYPOALERGENNÍ
PARFEMACE

HYPOALERGENNÍ
PARFEMACE

46



nr. 1114
Soft & Bright & Easy 
Sandonorico

Sandonorico

Relaxační

nr. 1063
Soft & Bright & Easy 
Vesper

Večernice

Harmonizační

nr. 1179
Soft & Bright & Easy 
Neria

Neria

Energizující 

nr. 1095
Soft & Bright & Easy 
Pure

Čistá

Relaxační

199 Kč 

7,37 € 
8 BO 

o 40%
větší účinnost

kondicionéru
a luxusní

parfemace

HYPOALERGENNÍ
PARFEMACE

HYPOALERGENNÍ
PARFEMACE

47



Jako hřejivý 
letní vánek...

Aviváž s kondicionérem
8x koncentrovaná,

1 000 ml2 1v

Přednosti a vlastnosti:
•  Dlouhotrvající parfemace a měkkost.

•  Neobsahuje žádná barviva.

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

•  Obsahuje luxusní kosmetický parfém.

•  Vůně na prádle je vysoce stabilní i po vyžehlení.
Prádlo voní několik týdnů po vyprání.

Speciální složky:
Elastine + - Usnadňuje žehlení.

Anti-Flash - Zabraňuje vzniku statické elektřiny.

Aloe-Extract - Obsahuje extrakt z Aloe vera.

Perfume Stabilization - Stabilizace parfému.

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 prádlo do připravené lázně.

•  Mimořádně ekologický obal, který jednoduše
roztřídíte do odpadu.

speciální složky

us

na
dňuje žehlení

ELASTINE +

za
br
aň
uj
e v

znik
u statické elektřiny

ANTI-FLAS
H

ob
sa
hu
je e

xtrakt z Aloe
vera

ALOE-EXTRA

CT

st
ab

iliza
ce parfém

u

P
E
R
FU

ME STABIL
IZ

AT
IO

N

víčko
40 ml

5 ml / 5 l 18 ml / 4-5 kg

1 000 ml = až 55 praní

55x

o 40%
větší účinnost

kondicionéru
a luxusní

parfemace

NEW

249 Kč 

9,22 € 
10 BO 

nr. 1222
Soft & Bright & Easy 
Adiné

Adiné

HYPOALERGENNÍ
PARFEMACE

withwith
Aloe

Vera
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NEWPřednosti a vlastnosti:
• Parfémový sáček příjemně osvěží Váš domov.

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

Návod k použití:
•  Odstraňte pouze vnější fólii, papírový sáček již 

neotvírejte. 

•  Poté stačí postavit, zavěsit nebo položit do pro-
storu, který si přejete provonět.

Parfémová
sašetka
125 ml

79 Kč 

2,93 € 
3 BO 

nr. 1221
Aroma Sachet 
Adiné

Adiné

Uklidňující

•  Zavěste na háček ramínka do šatníku.
•  Postavte do prostoru, který chcete provonět.
•  Vložte kamkoli mezi prádlo nebo pod polštář

pro navození sladkých snů.

TŘI ZPŮSOBY UŽITÍ:

 Objevte svět úchvatných 

olivových zahrad... 
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Zastavte se 
a vnímejte sílu 

okamžiku...
Přednosti a vlastnosti:
• Parfémový sáček příjemně osvěží Váš domov.

•   Lze ho umístit do šatníku nebo do 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.

PARFÉMOVÁ
SAŠETKA

125 ml

nr. 1223
Aroma Sachet 
Miasé

Miasé

Energizující, 

osvěžující 

• Parfémový sáček příjemně osvěží Váš domov.

•   Lze ho umístit do šatníku nebo do 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. 1223
Aroma Sachet 
Miasé

Miasé

Energizující, 

osvěžující 

NEW

79 Kč 

2,93 € 
3 BO 

•  Zavěste na háček ramínka do šatníku.
•  Postavte do prostoru, který chcete provonět.
•  Vložte kamkoli mezi prádlo nebo pod polštář

pro navození sladkých snů.

TŘI ZPŮSOBY UŽITÍ:
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59 Kč 

2,19 € 
2 BO 

nr. 1164
Aroma Sachet 
Spring Aloe

Pramen Aloe

Očišťující

nr. 1119
Aroma Sachet 
Livienne

Livienne

Povzbuzující

nr. 1139
Aroma Sachet 
Apricot Fayre

Meruňková kráska

Relaxační

nr. 1213
Aroma Sachet 
Niadéne

Niadéne

Harmonizační

HYPOALERGENNÍ
PARFEMACE
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PARFÉMOVÁ
SAŠETKA
125 ml

nr. 1214
Aroma Sachet
Gia Mena

Gia Mena

Energizující 

nr. 1199
Aroma Sachet
Eyos

Eyos

Harmonizační

nr. 1178
Aroma Sachet 
Oud

Oud

Uklidňující Energizující 

nr. 1180
Aroma Sachet 
Neria

Neria

79 Kč 

2,93 € 
3 BO 

59 Kč 

2,19 € 
2 BO 

HYPOALERGENNÍ
PARFEMACE

52



free not testedfree free free

nr. 1124
Aroma Sachet 
Black Pearl

Černá perla

Harmonizační

nr. 1199
Aroma Sachet
Eyos

nr. 1123
Aroma Sachet 
Sandonorico

Sandonorico

Relaxační

nr. 1187
Aroma Sachet 
Sunraya

Sunraya

Povzbuzující

nr. 1180
Aroma Sachet 
Neria

Neria
nr. 1101
Aroma Sachet 
Amber Vanilla

Vanilková ambra

Uklidňující
59 Kč 

2,19 € 
2 BO 

HYPOALERGENNÍ
PARFEMACE

HYPOALERGENNÍ
PARFEMACE
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PARFÉMOVÁ
SAŠETKA
125 ml

nr. 1087
Soft & Bright & Easy 
Vesper

Večernice

Harmonizační

59 Kč 

2,19 € 
2 BO 

nr. 1111
Aroma Sachet
Ice Wind

Ledový vítr

Energizující

nr. 1091
Aroma Sachet
Pure

Čistá

Relaxační

54



nr. 1088
Aroma Sachet 
Black Grape

Černý hrozen 

Energizující

nr. 1092
Aroma Sachet 
Lavender

Levandule

Antidepresivní,

uklidňující

nr. 1085
Aroma Sachet 
Green

Zelená

Osvěžující 59 Kč 

2,19 € 
2 BO 

55



Prodlužuje životnost 
Vaší pračky!

Chrání před zápachem 
a vodním kamenem!

free not testedfree free free

nr. 3013

Washing Machine Cleaner
250 g

119 Kč 

4,41 € 
4 BO 

Čistič pračky
250 g

Přednosti a vlastnosti:
•  Perfektně odstraňuje usazeniny vodního kamene 

v bubnu pračky i v odpadním systému.

•  Zároveň odstraňuje usazeniny z plnidel 
pracích prášků (tato plnidla používají všichni 
výrobci pracích prášků běžně dostupných 
v maloobchodě).

Návod k použití:
•  Nasypte obsah celého sáčku do prázdného bubnu 

pračky a nastavte teplotu na 60–90 °C 
bez PŘEDPÍRKY.

•  Používáte-li prací prostředky EURONA by CERNY, 
postačí tento čistič použít jen jednou za rok, 
protože prací prostředky EURONA by CERNY 
neobsahují plnidla a zároveň obsahují složku
LIMESCALE PROTECTION na ochranu pračky 
před usazováním vodního kamene. V případě,
že kombinujete různé druhy pracích prostředků 
běžně dostupných na trhu, pro důkladné a pravi-
delné vyčištění používejte tento čistič každé
tři měsíce.
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Chrání před zápachem 
a vodním kamenem!

free not testedfree free free

nr. 1025
Antitabac
Odour Absorber
500 ml

nr. 1024
Neutral
Odour Absorber
500 ml

149 Kč 

5,52 € 
6 BO 

Pohlcovač pachu
antitabák/neutral, 
500 ml

Přednosti a vlastnosti:
•  Lze použít na všechny textilie.

•  Snadná aplikace.

•  Okamžitý účinek.

•  Nezanechává skvrny.

•  Perfektně odstraňuje nežádoucí pachy 
z textilií (od cigaret, jídla, kouře, …).

•  Stačí nastříkat (ze vzdálenosti cca 30 cm)
a pachy již během odpařování prostředku
zmizí beze stopy.

•  Široká paleta využití (koberce, sedačky, záclony, 
oblečení, obuv, povlečení, autosedačky…).

Speciální složky: 
• X-ODOUR - Neutralizuje pachy.

Návod k použití:
•  Nastříkejte na textilii ze vzdálenosti cca 30 cm.

•  Dejte pozor na přílišné namočení textilie.

•  U materiálů citlivých na vodu (např. hedvábí)
vyzkoušejte na méně viditelném místě.

•  Nepoužívejte na kůži!

speciální složky

ne

utralizuje pachy

X-O D O U R

Odstraní až 95 % 
zápachu!
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nr. 3013
Čistič pračky 
EURONA 
BY CERNY

Bílé a Světlé
Prací prostředek na bílé a jemné světlé prádlo,
2 750 g a 935 g

Nechte Vaše prádlo zazářit 

a poznejte skutečnou bělost...

free not testedfree free free

Přednosti a vlastnosti:
•  Obsahuje přísady, které krásně projasní bílé 

a světlé prádlo a aktivují se již při nízkých 
teplotách.

•  Prostředek neobsahuje žádná plnidla, čímž je 
zajištěna dokonalá rozpustnost, která zaručí 
účinné vyprání.

•  Snadné dávkování. 

•  Složení umožňuje úplné vymáchání 
– nezanechává žádné dráždivé zbytky na prádle.

•  Prádlo je dokonale čisté a svěže voní.

•  Má vysoce bělicí schopnosti.

Speciální složky: 
•  PRO-BIO COMPLEX - Odstraňuje skvrny.

• OXY-RAY - Obsahuje aktivátor bělení.

•  LIMESCALE PROTECTION - Chrání pračku 
před usazováním vodního kamene.

Návod k použití:
•  Před použitím pracích prostředků EURONA by CERNY 

doporučujeme použít čistič pračky EURONA by CERNY 
nr. 3013 (str. 56), díky kterému zajistíte dokonalé 
odstranění usazenin 
vzniklých používáním 
pracích prostředků 
běžně dostupných 
na trhu. V případě, 
že kombinujete různé 
značky pracích 
prostředků, čistěte 
pračku každé tři měsíce.

•  Prostředek je možné použít při všech teplotách (30–90 °C).

•  Bělení – tento prací prostředek obsahuje bělicí složku 
OXY-RAY s aktivním kyslíkem, proto není třeba použít 
bělidlo.

•  Po vyprání prádlo vymáchejte.

•  Prostředek je možné dávkovat přímo 
do bubnu pračky v dávkovači EURONA by CERNY.

•  Sadu odměrek s dávkovačem EURONA by CERNY
je možné objednat (nr. 4008) za symbolickou cenu 9 Kč. 

speciální složky

ch
rání pračku

LIM
ESCALE PROT

EC
TI
O
N

od
straní skvrny

P
RO-BIO COMPL

EX

ak
tivá

tor bělení

OXY RAY

Odměrku použijte
k uzavření ecopacku.

Na jedno praní vystačí 
pouze 3/4 dávkovací odměrky!

nr. 1001 =
100 praní

35 ml 40 ml

60 ml 70 mltvrdá

měkká

4-5 kg

45 ml 55 mlstředně 
tvrdá

nr. 1002 = 34 praní

58



299 Kč 

11,07 € 
12 BO 

nr. 1002

White & Bright
935 g

699 Kč 

25,89 € 
29 BO 

nr. 1001

White & Bright
2 750 g

VAŠE ÚSPORA
Cena za 1 dávku 6,99 Kč / 0,26 €
Úspora na balení min. 200 Kč / 7,41 €
Úspora za 1 rok min. 520 Kč / 19,26 €

* Pozn.: viz poslední strana katalogu

Nechte Vaše prádlo zazářit 

a poznejte skutečnou bělost...
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free not testedfree free free

nr. 1003 =
100 praní

35 ml 40 ml

60 ml 70 mltvrdá

měkká

4-5 kg

45 ml 55 mlstředně 
tvrdá

nr. 1047 = 34 praní

Přednosti a vlastnosti:
•  Snadné dávkování.

•  Obsahuje přírodní změkčovadla vody 
a enzymy.

•  Neobsahuje bělidla ani optické zjasňovače. 

•  Složení umožňuje úplné vymáchání – 
nezanechává žádné dráždivé zbytky prostředku 
na prádle.

•  Prádlo je dokonale čisté a svěže voní.

•  Zabraňuje vyblednutí, zešednutí, nežádoucímu 
zabarvení a žmolkování prádla.

•  Prostředek neobsahuje žádná plnidla, čímž je 
zajištěna dokonalá rozpustnost, která zaručí 
účinné vyprání.

•  Účinkuje okamžitě a napadá obtížně 
odstranitelnou špínu a skvrny (i skvrny od vajec, 
krve, trávy…).

•  Prostředek je možné použít při všech teplotách 
(30–90 °C) a na všechny druhy tkanin vhodných 
k praní.

Speciální složky: 
• COLOR-STAB - Fixace barev.

•  LIMESCALE PROTECTION - Chrání pračku 
před usazováním vodního kamene.

Návod k použití:
•  Před použitím pracích prostředků EURONA by CERNY 

doporučujeme použít čistič pračky EURONA by CERNY 
nr. 3013 (str. 56), díky kterému zajistíte dokonalé 
odstranění usazenin 
vzniklých používáním 
pracích prostředků 
běžně dostupných 
na trhu. V případě, 
že kombinujete různé 
značky pracích 
prostředků, čistěte 
pračku každé tři měsíce.

•  Prostředek je možné dávkovat přímo do bubnu pračky 
v dávkovači EURONA by CERNY.

•  Po vyprání prádlo vymáchejte.

•  Sadu odměrek s dávkovačem EURONA by CERNY
je možné objednat (nr. 4008) za symbolickou cenu 9 Kč. 

Barevné
a Pestré

Prací prostředek na praní barevného prádla,
2 750 g a 935 g

speciální složky

ch
rání pračku
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nr. 3013
Čistič pračky 
EURONA 
BY CERNY

Na jedno praní vystačí 
pouze 3/4 dávkovací odměrky!
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Barvy 
jako nové!

nr. 1047

Color & Pastel
935 g

299 Kč 

11,07 € 
12 BO 

nr. 1003

Color & Pastel
2 750 g

699 Kč 

25,89 € 
29 BO 

VAŠE ÚSPORA
Cena za 1 dávku 6,99 Kč / 0,26 €
Úspora na balení min. 200 Kč / 7,41 €
Úspora za 1 rok min. 520 Kč / 19,26 €

* Pozn.: viz poslední strana katalogu

Prací prostředek s obsahem speciální
složky COLOR-STAB udržuje barevné
prádlo krásně jasné, takže vypadá 
stále jako nové?

VĚDĚLI JSTE, ŽE...
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Na praní bílého i barevného prádla!

Přednosti a vlastnosti:
•  Je určen k praní bílého i barevného prádla.

•  Obsahuje přírodní změkčovadla vody a enzymy.

•  Má enzymatické schopnosti, odstraní skvrny 
(i skvrny od vajec, krve, trávy,…). 

•  Prostředek neobsahuje žádná plnidla, čímž je 
zajištěna dokonalá rozpustnost, která zaručí 
účinné vyprání – začíná účinkovat okamžitě  
a napadá obtížně odstranitelnou špínu a skvrny.

•  Snadné dávkování.

•  Složení umožňuje úplné vymáchání – 
nezanechává žádné dráždivé zbytky na prádle.

•  Prádlo je dokonale čisté a svěže voní.

•  Prostředek je možné použít při všech teplotách 
(30–90 °C) a na všechny druhy tkanin vhodných 
k praní v pračce.

Návod k použití:
•  Před použitím pracích prostředků EURONA by CERNY 

doporučujeme použít čistič pračky EURONA by CERNY 
nr. 3013 (str. 56), díky kterému zajistíte dokonalé 
odstranění usazenin 
vzniklých používáním 
pracích prostředků 
běžně dostupných 
na trhu. V případě, 
že kombinujete různé 
značky pracích 
prostředků, čistěte 
pračku každé tři měsíce.

•  Po vyprání prádlo vymáchejte.

•  Doporučujeme používání tohoto prostředku v dávkovači 
EURONA by CERNY.

•  Sadu odměrek s dávkovačem EURONA by CERNY
je možné objednat (nr. 4008) za symbolickou cenu 9 Kč.

Universal
Univerzální prací prostředek na praní 
všech druhů prádla,
1 500 g

Speciální složky: 
•  PRO-BIO COMPLEX - Odstraňuje skvrny.

•  ALOE-EXTRACT - Obsahuje extrakt z Aloe vera.

•  LIMESCALE PROTECTION - Chrání pračku 
před usazováním vodního kamene.

•  COLOR-STAB - Fixace barev.

nr. 3013
Čistič pračky 
EURONA 
BY CERNY

free not testedfree free free

nr. 1097 =
50 praní

35 ml 40 ml

60 ml 70 mltvrdá

měkká

4-5 kg

45 ml 55 mlstředně 
tvrdá

speciální složky

od
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Na jedno praní vystačí 
pouze 3/4 dávkovací odměrky!
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Svěží prádlo s oblíbenou 

vůní Green...

nr. 1097

Universal
1 500 g

359 Kč 

13,30 € 
14 BO 

VAŠE ÚSPORA
Cena za 1 dávku 7,18 Kč / 0,27 €
Úspora na balení min. 91 Kč / 3,37 €
Úspora za 1 rok min. 471 Kč / 17,44 €

NEW
DESIGN

withwith
Aloe

Vera
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Vysoce účinný 

i při nízkých  teplotách!

speciální složky

od
straní skvrny
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Přednosti a vlastnosti:
•  Dokonalá rozpustnost zajišťuje efektivní čištění – účinkuje 

okamžitě a napadá obtížně odstranitelnou špínu a skvrny.
•  Obsahuje přísady, které krásně projasní bílé a světlé 

jemné prádlo a aktivují se již při nízkých teplotách.
•  Speciální složka WHITE-ACTIVATE s bělicím a opticky 

rozjasňujícím efektem zajistí dokonale bílé prádlo.
•  Působí šetrněji na vlákna a tím prodlužuje životnost 

jemného prádla.
•  Složení umožňuje úplné vymáchání – nezanechává 

žádné dráždivé zbytky pracího prostředku na prádle.
•  Je vhodný pro praní v automatické pračce 

i pro ruční praní.

Speciální složky: 
•  PRO-BIO COMPLEX - Odstraňuje skvrny.
•  WHITE-ACTIVATE - Pro dokonale bílé prádlo.
•  LIMESCALE PROTECTION - Chrání pračku před 

usazováním vodního kamene.

Návod k použití:
•  Před použitím protřepat!
•  Po vyprání prádlo vymáchejte.
•  Doporučujeme používání tohoto prostředku v dávko-

vači EURONA by CERNY.
•  Sadu odměrek s dávkovačem EURONA by CERNY

je možné objednat (nr. 4008) za symbolickou cenu 9 Kč.

free not testedfree free free

Bílé a Světlé
Tekutý prací prostředek na praní bílého

a jemného světlého prádla,
1 000 ml

nr. 1079

White
& Bright Gel
1 000 ml

369 Kč 

13,67 € 
15 BO 

1 000 ml = až 50 praní

2-3 kg

20 ml

30 mltvrdá

měkká

25 mlstředně 
tvrdá

1 000 ml = až 200 praní

5 litrů

5 ml

10 mltvrdá

měkká

7,5 mlstředně 
tvrdávíčko

75 ml
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speciální složky
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Přednosti a vlastnosti:
•  Dokonalá rozpustnost zajišťuje efektivní čištění

– účinkuje okamžitě a napadá obtížně odstranitelnou 
špínu a skvrny.

•  Neobsahuje bělidla ani optické zjasňovače.
•  Složení umožňuje úplné vymáchání

– nezanechává žádné dráždivé zbytky pracího 
prostředku na prádle.

•  Obsahuje přírodní změkčovadla vody 
a enzymy.

•  Je vhodný pro praní v automatické pračce 
i pro ruční praní.

Speciální složky: 
•  COLOR-STAB - Fixace barev.
•  BLACK-ACTIVATE - Oživuje černé barvy.
•  LIMESCALE PROTECTION - Chrání pračku 

před usazováním vodního kamene.

Návod k použití:
•  Před použitím protřepat!
•  Po vyprání prádlo vymáchejte.
•  Doporučujeme používání tohoto prostředku

v dávkovači EURONA by CERNY.
•  Sadu odměrek s dávkovačem EURONA by CERNY

je možné objednat (nr. 4008) za symbolickou cenu 9 Kč.

S luxusní parfemací 

Gia Mena!

free not testedfree free free

Černé a Tmavé
Tekutý prací prostředek na praní 
černého a tmavého prádla,
1 000 ml

nr. 1010

Black
& Dark Gel
1 000 ml

369 Kč 

13,67 € 
15 BO 

1 000 ml = až 50 praní

2-3 kg

20 ml

30 mltvrdá

měkká

25 mlstředně 
tvrdá

1 000 ml = až 200 praní

5 litrů

5 ml

10 mltvrdá

měkká

7,5 mlstředně 
tvrdá víčko

75 ml

INNOVATION
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Přednosti a vlastnosti:
•  Ochraňuje prádlo před blednutím barvy.

•  Prádlo vypadá stále jako nové.

•  Prádlo je dokonale čisté a svěže voní.

•  Působí šetrněji na vlákna a tím prodlužuje životnost 
jemného prádla.

•  Je vhodný pro praní v automatické pračce 
i pro ruční praní.

•  Prostředek je možné použít při všech teplotách 
a na všechny druhy tkanin vhodných k praní. 

•  Neobsahuje bělidla ani optické zjasňovače.

Speciální složky: 
•  COLOR-STAB - Fixace barev.

•  LIMESCALE PROTECTION - Chrání pračku 
před usazováním vodního kamene.

Návod k použití:
•  Před použitím protřepat!

•  Doporučujeme používání tohoto prostředku v dávko-
vači EURONA by CERNY.

•  Po vyprání prádlo vymáchejte.

•  Sadu odměrek s dávkovačem EURONA by CERNY
je možné objednat (nr. 4008) za symbolickou cenu 9 Kč.

free not testedfree free free

1 000 ml = až 50 praní

2-3 kg

20 ml

30 mltvrdá

měkká

25 mlstředně 
tvrdá

1 000 ml = až 200 praní

5 litrů

5 ml

10 mltvrdá

měkká

7,5 mlstředně 
tvrdávíčko

75 ml

speciální složky

COLOR-STA

B CALE PROT

E

nr. 1009

Color & Pastel Gel
1 000 ml

369 Kč 

13,67 € 
15 BO 

Barevné a Pestré
Tekutý prostředek na šetrné

praní barevného prádla,
1 000 ml

víčko

speciální složky
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BBBBBBBBBB CCCCCCCCAAAAAAAAAALLLLLLLEEEEEEE PPPPPPRRRRRRRROOOOOOOOOOOOTTTTTTTTTT
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Přednosti a vlastnosti:
•  Obsahuje aktivní pěnu, díky které se prádlo

při praní v pračce pohybuje na pěnovém polštáři,
tudíž nedochází k poškození jeho vláken.

•  Dokonalá rozpustnost a šetrné praní.

•  Chrání prádlo před blednutím barvy.

•  Je vhodný pro praní v automatické pračce 
i pro ruční praní.

•  Obsahuje přírodní změkčovadla vody a enzymy.

•  Neobsahuje bělidla ani optické zjasňovače.

Speciální složky: 
•  COLOR-STAB - Fixace barev.

•  LIMESCALE PROTECTION - Chrání pračku 
před usazováním vodního kamene.

•  ALOE-EXTRACT -  Obsahuje extrakt z Aloe vera.

Návod k použití:
•  Před použitím protřepat!

•  Doporučujeme používání tohoto prostředku
v dávkovači EURONA by CERNY.

•  Po vyprání prádlo vymáchejte.

•  Sadu odměrek s dávkovačem EURONA by CERNY
je možné objednat (nr. 4008) za symbolickou cenu 9 Kč.

free not testedfree free free

1 000 ml = až 50 praní

2-3 kg

20 ml

30 mltvrdá

měkká

25 mlstředně 
tvrdá

1 000 ml = až 200 praní

5 litrů

5 ml

10 mltvrdá

měkká

7,5 mlstředně 
tvrdá víčko

75 ml
nr. 1008

Wool & Delicate Gel
1 000 ml

369 Kč 

13,67 € 
15 BO 

speciální složky
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ce barev
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vera

ALOE-EXTRA

CT

Vlna a Jemné
Tekutý prací prostředek na praní 
vlněného a jemného prádla,
1 000 ml

withwith
Aloe

Vera
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Speciální složky: 
•  PRO-BIO COMPLEX - Odstraňuje skvrny.

•  ALOE-EXTRACT - Obsahuje extrakt z Aloe vera.

•  LIMESCALE PROTECTION - Chrání pračku 
před usazováním vodního kamene.

•  COLOR-STAB - Fixace barev.

•  ELASTINE + - Usnadňuje žehlení.

•  PERFUME STABILIZATION - Stabilizace parfému.

Návod k použití (nr. 1098, nr. 1099):
•  Před použitím protřepat!

•  Doporučujeme používání tohoto prostředku 
v dávkovači EURONA by CERNY.

•  Po vyprání prádlo vymáchejte.

•  Sadu odměrek s dávkovačem EURONA by CERNY
je možné objednat (nr. 4008) za symbolickou cenu 9 Kč.

speciální složky
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Universal a aviváž

Tekutý prací prostředek
a aviváž,
1 000 ml

Obsahuje oblíbenou 
aviváž s vůní 
Black Grape!

nr. 1099

2in1 Detergent
& So� ener Gel
1 000 ml

369 Kč 

13,67 € 
15 BO free not testedfree free free

1 000 ml = až 40 praní

4-5 kg

25 ml

35 mltvrdá

měkká

30 mlstředně 
tvrdá

1 000 ml = až 143 praní

5 litrů

7 ml

14 mltvrdá

měkká

10 mlstředně 
tvrdávíčko

75 ml

with

speciální složky

with
Aloe

Vera
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Přednosti a vlastnosti (nr. 1098, nr. 1099):
•  Je vhodný pro praní barevného i bílého prádla

v automatické pračce i pro ruční praní.

•  Obsahuje přírodní změkčovadla vody 
a využívá sílu enzymů.

•  Dokonalá rozpustnost zajišťuje efektivní čištění 
– začíná účinkovat okamžitě a napadá obtížně 
odstranitelnou špínu a skvrny.

•  Složení umožňuje úplné vymáchání – nezanechává 
žádné dráždivé zbytky pracího prostředku na prádle.

•  Prostředek je možné použít při teplotách 30-90 °C
a na všechny druhy tkanin vhodných k praní. 

Speciální složky: 
•  PRO-BIO COMPLEX - Odstraňuje skvrny.

•  ALOE-EXTRACT - Obsahuje extrakt z Aloe vera.

•  LIMESCALE PROTECTION - Chrání pračku před 
usazováním vodního kamene.

•  COLOR-STAB - Fixace barev.

speciální složky

od
straní skvrny

P
RO-BIO COMPL

EX

ob
sa
hu

je e
xtrakt z Aloe

vera

ALOE-EXTRA

CT

ch
rání pračku

LIM
ESCALE PROT

EC
TI
O
N

�xa
ce barev

COLOR-STA
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Provoní Vaše prádlo

oblíbenou vůní Green...

Universal
Tekutý prací prostředek na praní 
všech druhů prádla,
1 000 ml

Obsahuje oblíbenou 
aviváž s vůní 
Black Grape!

nr. 1098

Universal Gel
1 000 ml

369 Kč 

13,67 € 
15 BO free not testedfree free free

1 000 ml = až 50 praní

4-5 kg

20 ml

30 mltvrdá

měkká

25 mlstředně 
tvrdá

1 000 ml = až 200 praní

5 litrů

5 ml

10 mltvrdá

měkká

7,5 mlstředně 
tvrdá víčko

75 ml

NEW
DESIGN

withwith
Aloe

Vera
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Tekutý prací 
prostředek 

a aviváž

Chrání speciální 
funkce softshellu!

SoftShell
Perfect Wash
Tekutý prostředek na praní 

so� shellových oděvů,
250 ml

nr. 1143

So� shell
Perfect Wash
250 ml

199 Kč 

7,37 € 
8 BO free not testedfree free free

30 °C / 5 l 2,5 kg 250 ml = až 10 náplní

50 ml25 ml

Přednosti a vlastnosti:
•  Vysoce šetrné praní s funkcí PerfectWash, které 

dokonale odstraňuje nečistoty i zápach, a navíc 
chrání paropropustnost a pružnost softshellových 
materiálů.

•  Neobsahuje bělicí činidla ani optické zjasňovače.

•  Chrání barvu materiálů.

•  Lze ho použít i na praní fleecových oděvů.

•  Účinný již při praní na 30 °C.

•  Vhodný pro praní v pračce i pro ruční praní.

Návod k použití:
•  Při praní těchto speciálních oděvů dodržujte přes-

né pokyny uvedené jejich výrobcem.

•  Doporučená náplň pračky je maximálně 2–3 kg 
prádla.

•  Na tyto textilie nepoužívejte aviváž ani žádné jiné 
doplňkové prací prostředky.

•  Nikdy tyto materiály neždímejte a nepoužívejte su-
šičku, po vyprání je stačí pověsit a nechat uschnout.

•  Po třech až čtyřech praních doporučujeme použít 
speciální impregnaci na softshellové oděvy, aby byla 
zachována voděodolnost materiálu.
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Chrání speciální 
funkce softshellu!

free not testedfree free free

speciální složky

oc
hr

an

ná vrstva před vlhkem

IM
PRE G N ATION

Přednosti a vlastnosti:
•  Dokonale obnovuje voděodolnost.

•  Zachovává pružnost a větruvzdornost.

•  Rychlá a snadná aplikace.

•  Šetrný k životnímu prostředí.

•  Neobsahuje fluorid uhličitý.

Speciální složky: 
•  IMPREGNATION - Ochranná vrstva před vlhkem.

Návod k použití:
•  Před použitím obsah nádoby dobře protřepejte!

•  Aplikujte rovnoměrně na vnější stranu ošetřované 
textilie ve vzdálenosti 15–20 cm.

•  Po 5 minutách vetřete jakýkoliv přebytek do tkaniny.
Nechte volně uschnout.

•  Dodržujte pokyny výrobce oblečení.

Pro dokonalou péči o softshell a textil s vodě-
odolnými membránami používejte v kombina-
ci s výrobkem Softshell Perfect Wash nr. 1143
nebo Sport Wash nr. 1038. 

DOPORUČENÍ:

 - Ochranná vrstva před vlhkem.

Před použitím obsah nádoby dobře protřepejte!

Aplikujte rovnoměrně na vnější stranu ošetřované 

Po 5 minutách vetřete jakýkoliv přebytek do tkaniny.

Pro dokonalou péči o softshell a textil s vodě-
odolnými membránami používejte v kombina-
ci s výrobkem Softshell Perfect Wash nr. 1143

Obnovuje hydrofobní  
a prodyšné vlastnosti!

Impregnace  
na softshell
a voděodolné
membrány
250 ml

nr. 1146

So� shell & Membranes 
Protection Agent
250 ml

199 Kč 

7,37 € 
8 BO 
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nr. 1038

Sport Wash
Bright & Easy
250 ml

199 Kč 

7,37 € 
8 BO 

Sport Wash
Tekutý prací prostředek

na sportovní oblečení, 250 ml

Přednosti a vlastnosti:
•  Koncentrovaný prostředek čistí a pečuje o všechny 

textilie se speciální polopropustnou membránou 
(Goretex, Sympatex, atd.).

•  Neobsahuje bělidla ani optické zjasňovače.

•  Při praní nedochází k porušení a poškození
speciálních vlastností textilie.

•  Vhodný pro praní v pračce i pro ruční praní.

•  Lze použít také na praní obuvi.

Přednosti a vlastnosti:
•  

•  

•  

•  

•  

30 °C / 5 l 2,5 kg 250 ml = až 10 náplní

50 ml25 ml

free not testedfree free free

nr. 1037

Down Wash
Bright & Easy
250 ml

199 Kč 

7,37 € 
8 BO 

Peří a Syntetika
Tekutý prací prostředek na oblečení

a spací pytle s péřovou
nebo syntetickou náplní, 250 ml

Přednosti a vlastnosti:
•  Prací prostředek na oblečení a spací pytle 

s péřovou nebo syntetickou náplní.

•  Neobsahuje bělidla ani optické zjasňovače.

•  Při praní nedochází k poškození ani změně 
vlastností náplně.

•  Konzervuje a udržuje přirozenou hebkost 
a elasticitu.

•  Lze použít jak pro praní v pračce,
tak pro ruční praní.

Návod k použití (nr. 1037, nr. 1038):
•  Při praní těchto speciálních oděvů a obuvi dodržujte 

přesné pokyny uvedené jejich výrobcem.

•  Doporučená náplň pračky je maximálně 2–3 kg 
prádla.

•  Na tyto textilie nepoužívejte aviváž ani žádné jiné 
doplňkové čisticí prostředky.
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Jeans  Denim
Tekutý prací prostředek
na jeansové oblečení, 250 ml

Přednosti a vlastnosti:
•  Dokonalá rozpustnost a šetrné praní bez bělidel

a optických zjasňovačů.

•  Lze použít při teplotách 30–40 °C i ve studené vodě.

•  Obsahuje přírodní změkčovadla (odstraní i mořskou 
sůl nebo chlor z plavek).

•  Ideální na dovolenou, je vhodný pro bílé i barevné prádlo.

Speciální složky: 
•  ALOE-EXTRACT - Obsahuje extrakt z Aloe vera.

Domů a na cesty
Tekutý prací prostředek
na ruční praní a na cesty, 250 ml

Přednosti a vlastnosti:
•  Speciální prostředek na praní džínového 

a denimového oblečení.

•  Neobsahuje bělidla ani optické zjasňovače.

•  Lze použít i na praní manšestru, dyftýnu a kordu.

•  Nedochází k nežádoucím změnám struktury 
a tvaru tkaniny.

•  Lze použít jak pro praní v pračce, tak pro ruční praní.

Speciální složky: 
•  ALOE-EXTRACT - Obsahuje extrakt z Aloe vera.
•  COLOR-STAB - Fixace barev.

free not testedfree free free

nr. 1030

Hand Wash
250 ml

nr. 1039

Jeans & Denim
Bright & Easy
250 ml

199 Kč 

7,37 € 
8 BO 

129 Kč 

4,78 € 
5 BO 

Návod k použití (nr. 1030, nr. 1039):
•  V případě silného znečištění nebo skvrn naneste 

prostředek přímo na skvrnu, nechte krátce působit 
a vyperte.

•  Dodržujte pokyny výrobců textilií a doporučené 
teploty na oděvech.

•  Perte naruby, zapněte všechny zipy a knofl íky.

speciální složky

ob
sa
hu

je e
xtrakt z Aloe

vera

ALOE-EXTRA

CT

250 ml =
až 1 l tekutého

prostředku běžně
dostupného

na trhu

10 ml / 3 l

withwith
Aloe

Vera

speciální složky
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25 ml30 - 40 °C 50 ml

2,5 kg

250 ml = až 10 praní ob
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vera

ALOE-EXTRA

CT
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free not testedfree free free

Pohotovostní
žehlička

s vůní Green
500 ml a 100 ml

Přednosti a vlastnosti:
•  Pohotovostní žehlička účinně vyrovnává sklady 

na oblečení.

•  Díky kompozici speciálních složek SOFT & VELVET 
EFFECT vytváří na povrchu tkaniny sametově hebkou 
ochrannou vrstvu, která prádlo již na první dotek pří-
jemně změkčí, ať už pohotovostní žehličku používáte 
samostatně, nebo jako pomocníka při klasickém žehlení.

•  Užitečný pomocník, který je po ruce vždy,
když nemáte možnost prádlo vyžehlit klasickým 
způsobem, nebo když je prádlo velmi pomačkané 
a „tvrdé“ a Vy potřebujete klasické žehlení 
usnadnit, zrychlit a zpříjemnit!

• Balení 100 ml vhodné pro cestování!

Speciální složky: 
•  SOFT & VELVET EFFECT - Vypne a změkčí prádlo.

•  ANTI-FLASH - Zabraňuje vzniku statické elektřiny.

nr. 1065

Quick & Handy Ironing
500 ml

nr. 1103

Quick & Handy Ironing
100 ml

159 Kč 

5,89 € 
6 BO 

89 Kč 

3,30 € 
3 BO 

Green

DVA ZPŮSOBY UŽITÍ:
POHOTOVOSTNĚ
• nastříkejte na textil
• nechte chvíli působit
•  vyhlaďte rukama

nebo vyvěste

1.

2. USNADNĚNÍ
KLASICKÉHO ŽEHLENÍ
• nastříkejte na textil
• přežehlete

speciální složky
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H
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•  Prádlo před použitím pohotovostní žehličky
tkanina je pomačkaná, na dotek tvrdá

tkanina

•  Prádlo po použití pohotovostní žehličky
tkanina je vypnutá, na dotek sametově hebká

tkanina

ANTI-FLASH

SOFT & VELVET EFFECT

Speciální složky: 
•  SOFT & VELVET EFFECT - Vypne a změkčí prádlo.

•  ANTI-FLASH - Zabraňuje vzniku statické elektřiny.

Návod k použití:
•  Prostředek nastříkejte na textil. 

•  Dejte pozor na přílišné navlhčení.

•  Poté nechte chvíli působit a nakonec
textil vyhlaďte rukama nebo vyvěste.

 - Vypne a změkčí prádlo.

free not testedfree free free

Pohotovostní
žehlička
s vůní Black Grape
500 ml a 100 ml

nr. 1170

Quick & Handy Ironing
100 ml

nr. 1171

Quick & Handy Ironing
500 ml

159 Kč 

5,89 € 
6 BO 

Black Grape
speciální složky

vy
pn

e a
změkčí prádlo

SO
FT & VELVET EF

FE
C
T

za
br
aň
uj
e v

znik
u statické elektřiny

ANTI-FLAS
H

89 Kč 

3,30 € 
3 BO 

Dokonalý outfi t vždy 

a za všech okolností!
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Pohotovostní
sprej na skvrny

50 ml

Přednosti a vlastnosti:
•  Pohotovostní prostředek na skvrny, který zajistí první 

pomoc při znečištění Vašich oděvů a textilií.

•  Díky speciální složce QUICK-STEP-FORMULA 
účinně působí na nejrůznější typy skvrn a zajistí 
tak dokonalé vyprání.

•  Užitečný pomocník, který je vždy po ruce.

•  Praktické cestovní balení, které se vejde do každé 
kabelky.

•  Pohotovostní použití kdykoli a kdekoli.

•  Rychlá a snadná aplikace.

Speciální složky: 
•  QUICK-STEP FORMULA - Nabourává strukturu skvrn.

Návod k použití:
•  Nastříkejte na skvrnu, nechte chvíli působit a pak 

vyperte ve vodě, nebo v omezených možnostech 
podložte čistým hadříkem (kapesníkem). Opakovaně 
pak druhým hadříkem nanášejte lehkým poklepem 
vlažnou vodu.

•  Stálost barev vyzkoušejte předem na skryté 
části tkaniny.

free not testedfree free free

speciální složky

na
bo
urá

vá strukturu skvrn

Q
U
ICK-STEP FORM

U
LA

nr. 1064

Emergency Stain 
Removal Spray
50 ml

119 Kč 

4,41 € 
4 BO 

Nenechte se zaskočit 

skvrnami!
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Stop skvrnám!

Bio-aktivní
odstraňovač
skvrn na prádlo
1 000 ml

Přednosti a vlastnosti:
•  Jedinečná směs detergentů (povrchově aktivních látek) 

a enzymů, která okamžitě účinkuje a napadá těžce 
odstranitelnou špínu a skvrny (i skvrny od vajec, krve, 
trávy…).

•  Rychlá a snadná aplikace.

•  Lze použít se všemi druhy pracích prostředků (prášky, 
tablety, tekuté prací prostředky...).

•  Odstraňuje skvrny bez namáčení a drhnutí.

•  Účinné vyprání usnadňuje speciální složení 
a dokonalá rozpustnost prostředku.

• Prostředek je možné použít při všech teplotách praní 
a na všechny druhy stálobarevných tkanin vhodných 
k praní.

Návod k použití:
•  Přímé odstranění skvrn: Aplikovat přímo na skvrnu, 

pak prádlo vyprat. Pro silnou špínu přidat k pracímu 
prášku do hlavního praní (množství dle tabulky).

•  Namáčení, předpírání: 20 ml do 10 litrů vody, pak 
prádlo vyprat. Pro silnou špínu přidat k pracímu prášku 
do hlavního praní (množství dle tabulky).

free not testedfree free free

nr. 1011

Bio-Stain Remover
1 000 ml

249 Kč 

9,22 € 
10 BO 

20 ml 30 ml

30 ml 40 mltvrdá

měkká

4-5 kg

30 ml 40 mlstředně 
tvrdá
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speciální složky

na
bo
urá

vá strukturu skvrn

Q
U
ICK-STEP FORM

U
LA

pr
o
do

kon
alé bílé prádlo

W

HITE-ACTIV
AT

E

ch
rání pračku

LIM
ESCALE PROT

EC
TI
O
N

Návod k použití:
1. Odstraňování skvrn

a)  Přidejte k pracímu prášku do hlavního praní 
podle dávkovací tabulky.

b)  V případě velmi silných skvrn vytvořte v odměrce 
kašovitý roztok přípravku s vodou, naneste přímo 
na skvrnu, vložte do pračky a vyperte.

•  Stálost barev vyzkoušejte na skryté části oděvu.

2. Odstraňování plísní

1.  Do lahve na ředění EURONA by CERNY 
(obj. č. 4001) nalijte cca 250 ml teplé vody 
(40–50 °C), přidejte jednu odměrku bělidla, 
jemně protřepejte a nastříkejte tento roztok 
na čištěný povrch.

2.  Omyvatelné povrchy po skončení čištění 
opláchněte vodou.

•  Zbytek roztoku z lahve nelze skladovat a je nutné 
ho vylít do odpadu.

3. Přímé odstranění skvrn (koberec, čalounění...)

1.  Do lahve na ředění EURONA by CERNY (obj. č. 
4001) nalijte cca 250 ml teplé vody (40–50 °C), 
přidejte jednu odměrku bělidla, jemně protřepejte
a nastříkejte tento roztok na čištěný povrch.

2.  Nechte působit, dokud skvrny nezmizí. Poté 
suchou houbičkou odsajte zbytek čisticího roztoku, 
nastříkejte čistou vodu a znovu odsajte.

•  Připravený roztok spotřebujte do 60 minut po vytvoření.

•  Zbytek roztoku z lahve nelze skladovat a je nutné ho 
vylít do odpadu.

4. Čištění odpadů

1.  Do čištěného odpadu nalijte horkou vodu, přidejte 
2–3 odměrky prostředku.

2.  Nechte působit asi 30 minut, potom zalijte ještě 
1 litrem horké vody a nechte působit 15 minut.

3. Po skončení důkladně propláchněte tekoucí vodou.

Speciální složky: 
•  QUICK-STEP FORMULA - Nabourává strukturu skvrn.

•  WHITE-ACTIVATE - Pro dokonale bílé prádlo.

•  LIMESCALE PROTECTION - Ochrana pračky.

30 ml

40 °C

10 ml

60 °C

15 ml 5 ml

60 - 300'

30 - 50‘

2,0 l Odpovídající množství 
přidávejte k pracímu 
prostředku.

30 min 15 min

3.1.

80 °C 2-3 x

2.

80 °C

1 litr

2.1. 3.
250 ml

40-50 °C 30 ml

2.1. 3.
250 ml

40-50 °C 30 ml

2.1. 3.

30 ml
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Profesionální výzbroj

na skvrny a plísně!

free not testedfree free free

nr. 1021

Multifunction Bleaching 
Agent with Active Oxygen
800 g

278 Kč 

10,30 € 
11 BO 

• Odstraňování skvrn

• Odstraňování plísní

•  Přímé odstranění skvrn
(koberce, čalounění...) 

• Čištění odpadů

4 FUNKCE V 1
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předpírkový
Sprej

na skvrny,
500 ml

Okamžitý 
účinek!

free not testedfree free free

nr. 1020

Pre-Wash Spray
500 ml

169 Kč 

6,26 € 
7 BO 

1. 2.

Přednosti a vlastnosti:
•  Snadná, rychlá a přesná aplikace.

•  Jedinečná směs povrchově aktivních látek 
a rozpouštědel.

•  Účinkuje okamžitě a napadá obtížně odstranitelnou 
špínu a skvrny (i proteinové skvrny – od vajec, krve, 
trávy…).

•  Lze použít při ručním praní i při praní v pračce.

•  Odstraňuje skvrny bez namáčení a drhnutí.

•  Lze použít na všechny druhy stálobarevných
tkanin vhodných k praní.

Návod k použití:
•  Nastříkejte přímo na skvrny.

•  Nechte krátce působit (5–10 min.).

•  Vyperte prádlo obvyklým způsobem.

•  Stálost barvy vyzkoušejte nejprve 
na skryté části oděvu.
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Sprej do sušičky
prádla
s antistatickým účinkem,
250 ml

S Vaší oblíbenou
vůní Green!

free not testedfree free free

nr. 1050

Dryer Antistatic Spray
250 ml

129 Kč 

4,78 € 
5 BO 

speciální složky

za
br
aň
uj
e v

znik
u statické elektřiny

ANTI-FLAS
H

6 x

Přednosti a vlastnosti:
•  Účinně zabraňuje vytváření statické elektřiny

při sušícím procesu.

•  Speciální složky snižují mačkavost prádla
v průběhu sušení.

Speciální složky: 
•  ANTI-FLASH - Zabraňuje vzniku statické elektřiny.

Návod k použití:
•  Nastříkejte přiměřené množství prostředku přímo

na samostatný savý hadřík nebo houbičku
(cca 6 stříknutí), vložte společně s prádlem
do sušičky a spusťte sušící cyklus.

•  Savý hadřík nebo houbičku používejte pouze
k tomuto účelu.

•  Po použití savý hadřík nebo houbičku vyperte.
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Vhodný také na praní 

krajkového prádla!

free not testedfree free free

nr. 1022

Curtain Washing
Powder
400 g

199 Kč 

7,37 € 
8 BO 

Prací prostředek
na záclony

400 g

Přednosti a vlastnosti:
•  Vysoce koncentrované složení zajišťuje šetrné 

a zároveň vysoce účinné praní.

•  Efektivně odstraňuje prach, nečistoty od nikotinu 
a také usazeniny od mastnoty.

•  Záclony jsou po vyprání dokonale vybělené a zářivě čisté.

•  Obsahuje bělicí složku, která se aktivuje
již při teplotě 30 °C.

•  Prostředek lze použít při všech teplotách 
(30–90 °C).

•  Lze použít na všechny druhy umělých, přírodních 
a krajkových vláken.

• Ideálních výsledků dosáhnete následným použitím 
kondicionéru a zjasňujícího prostředku na záclony 
Curtain Softener & Brightener (obj. č. 1023) nebo 
tužidla na záclony Curtain Fixing Lotion (obj. č. 1049).

Speciální složky: 
•  LIMESCALE PROTECTION - Chrání pračku 

před usazováním vodního kamene..

speciální složky

ch
rání pračku

LIM
ESCALE PROT

EC
TI
O
N

2-3 kg

400 ml = 10 náplní pračky

50 ml
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Vhodný také na praní 

krajkového prádla!

Vpusťte dovnitř světlo díky 

zářivě bílým záclonám...

Zakupte prací prostře-

dek(nr. 1022) nebo prací gel 

na záclony (nr. 1059) společně 

s kondicionérem (nr. 1023) a získejte

ZDARMA
tužidlo na záclony (nr. 1049) v hodnotě

199 Kč/7,37 €
Platí do odvolání

free not testedfree free free

nr. 1059

Curtain Washing Gel
500 ml

199 Kč 

7,37 € 
8 BO 

Tekutý prací gel
na záclony
500 ml

500 ml = 16-25 praní

2-3 kg

20 ml

30 mltvrdá

měkká

25 mlstředně 
tvrdá

20 ml / 5 l

Přednosti a vlastnosti:
•  Díky speciální vysoce zjasňující složce zabraňuje 

zešednutí syntetických vláken a dodá záclonám zářivý 
vzhled a svěží vůni.

•  Odstraňuje nečistoty, prach a nepříjemné pachy již při 30 °C.

•  Je vhodný pro praní v automatické pračce i pro ruční 
praní.

•  Lze použít na všechny druhy umělých, přírodních 
a krajkových vláken.

Speciální složky: 
•  LIMESCALE PROTECTION - Chrání pračku před 

usazováním vodního kamene..

Návod k použití:
•  Dávkujte dle dávkovací tabulky

•  Pro dosažení nejlepších výsledků doporučujeme kombi-
novat pouze s prostředky na záclony značky EURONA 
by CERNY.

•  Sadu odměrek s dávkovačem EURONA by CERNY
je možné objednat (nr. 4008) za symbolickou cenu 9 Kč.

speciální složky

ch
rání pračku

LIM
ESCALE PROT

EC
TI
O
N
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Zářivé
a provoněné 
záclony!

Kondicionér
na záclony

se zjasňujícími účinky,
500 ml

Přednosti a vlastnosti:
•  Perfektně vyhladí a rozjasní umělé i přírodní materiály 

a brání opětovnému usazování prachu a špíny.

•  Díky vynikající receptuře chrání vlákna textilií 
a dodává jim oslnivou záři.

Speciální složky: 
•  ELASTINE+ - Usnadňuje žehlení.

•  ANTI-FLASH - Zabraňuje vzniku statické elektřiny.

•  LIMESCALE PROTECTION - Chrání pračku 
před usazováním vodního kamene..

Návod k použití:
•  Na jedno praní perte maximálně 2 až 3 kg záclon.

•  Dodržujte pokyny výrobců textilií.

•  Záclony a krajkové textilie se nesmí odstřeďovat
ani ždímat.

•  Pro pěkný vzhled syntetických záclon je doporuču-
jeme věšet ještě vlhké.

•  Dávkujte dle dávkovací tabulky.

•  Kondicionér (obj. č. 1023) přidejte do posledního 
máchání namísto aviváže.

free not testedfree free free

Řada našich zákaznic s úspěchem používá kombi-
naci tohoto výrobku a pracích prostředků na zá-
clony (obj. č. 1022, 1059) i na praní luxusního 
světlého spodního prádla?

VĚDĚLI JSTE, ŽE...

50 ml / 5 l 50 ml / 1 praní

za
br
aň
uj
e v

znik
u statické elektřiny

ANTI-FLAS
H

speciální složky

ch
rání pračku

LIM
ESCALE PROT

EC
TI
O
N

us

nadňuje žehlení

EL A STINE +

nr. 1023

Curtain So� ener
& Brightener
500 ml

199 Kč 

7,37 € 
8 BO 

500 ml =
až 10 praní
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Zachovejte perfektní

tvar záclon...

Tužidlo 
na záclony
500 ml

Přednosti a vlastnosti:
•  ZAFIXUJE A VYZTUŽÍ tvar umělých i přírodních

materiálů (záclony, krajky,…).

•  Díky vynikající receptuře chrání vlákna textilií
a dodává jim oslnivou záři.

•  Záclony si dokonale zachovávají nařasený tvar
a svěže voní.

Speciální složky: 
•  ANTI-FLASH - Zabraňuje vzniku statické elektřiny.

• E-PROTECTION - Vytváří ochrannou vrstvu.

Návod k použití:
•  Dodržujte pokyny výrobců textilií.

•  Záclony a textilie se nesmí odstřeďovat 
ani ždímat.

•  Pro požadovaný vzhled je nutné záclony pověsit
a tvarovat ještě vlhké.

•  Nejlepších výsledků dosáhnete předchozím
použitím pracího prostředku na záclony Curtain
Washing Powder (obj. č. 1022) nebo Curtain
Washing Gel (obj. č. 1059).

•  Dávkujte dle dávkovací tabulky.

free not testedfree free free

50 ml / 5 l 50 ml / 1 praní

speciální složky

za
br
aň
uj
e v

znik
u statické elektřiny

ANTI-FLAS
H

vy
tv
ář

í oc
hrannou vrstvu

E-PROTECTI
ON

nr. 1049

Curtain Fixing Lotion
500 ml

199 Kč 

7,37 € 
8 BO 

Zakupte prací prostře-

dek(nr. 1022) nebo prací gel 

na záclony (nr. 1059) společně 

s kondicionérem (nr. 1023) a získejte

ZDARMA
tužidlo na záclony (nr. 1049) v hodnotě

199 Kč/7,37 €
Platí do odvolání

500 ml =
až 10 praní

85





baby care
péče
o Vaše
nejdražší



Návod k použití:
•  Před použitím pracích prostřed-

ků EURONA by CERNY dopo-
ručujeme použít Čistič pračky 
nr. 3013, díky kterému zajistíte 
dokonalé odstranění usazenin 
vzniklých používáním pracích 
prostředků běžně dostupných 
na trhu. V případě, že kombi-
nujete různé značky pracích 
prostředků, čistěte pračku
každé tři měsíce. 

•  Dodržujte pokyny výrobců textilií.

•  Prostředek je možné použít
při teplotách 30–90 °C. 

•  V případě infekčních chorob nebo většího znečištění 
prádla perte na 60 °C. 

•  Na silné nečistoty a odolné skvrny doporučujeme 
společně s přípravkem použít Univerzální multifunkč-
ní agent s obsahem kyslíku, nr. 1021.

•  Prostředek dávkujte přímo do bubnu pračky 
v dávkovači EURONA by CERNY.

•  Sadu odměrek s dávkovačem EURONA by CERNY 
je možno objednat (nr. 4008) za symbolickou cenu 9 Kč.

Luxusní prací prostředek 

s tou nejjemnější péčí...

Přednosti a vlastnosti:
•  Ekologický prací prostředek na prádlo miminek, 

dětí i dospělých osob s citlivou pokožkou. 

•  Pro miminka od narození.

•  Mimořádně šetrný a jemný k citlivé pokožce.

•  Jemná hypoalergenní parfemace s vůní čers-
tvých hrušek a krémové ovesné kaše.

•  Unikátní receptura přináší jedinečný efekt čistoty 
a svěžesti.

•  Extra účinný na praní dětských nečistot.

•  Speciální složky zabraňují žmolkování a prodlužují 
životnost prádla.

•  Již při prvním vyprání zajistí ochranu vláken 
před navázáním nečistot.

•  Obsažené bělicí přísady jsou šetrné k barvám 
a nezpůsobují vyblednutí prádla. 

•  Vyrobený z obnovitelných zdrojů, na bázi 
rostlinného původu. 

•  S obsahem draselného mýdla.

•  Bez fosfátů, fosfonátů a optických zjasňovačů. 

•  Složení umožňuje úplné vymáchání, na prádle 
tak nezůstávají žádné zbytky přípravku.

•  DERMATOLOGICKY TESTOVÁNO 
Státním zdravotním ústavem.

JEMNÝ
PRACÍ PROSTŘEDEK
pro miminka,
2 750 g a 935 g

nr. 6351 =
34 praní

nr. 6350 =
100 praní VAŠE ÚSPORA

Cena za 1 dávku 6,99 Kč / 0,26 €
Úspora na balení min. 175,68 Kč / 6,51 €
Úspora za 1 rok min. 456 Kč / 16,89 €

Na jedno praní vystačí 
pouze 3/4 dávkovací odměrky!

35 ml 45 ml

65 ml 90 mltvrdá

měkká

4-5 kg

45 ml 65 mlstředně 
tvrdá

nr. 3013

Čistič pračky 
EURONA 
BY CERNY

nr. 3013nr. 3013

Čistič pračky Čistič pračky 
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nr. 6350
EcoMimi 0+
Baby & Sensitive
Washing Powder
2 750 g

JEMNÝ
PRACÍ PROSTŘEDEK
pro miminka,
2 750 g a 935 g

nr. 6351
EcoMimi 0+
Baby & Sensitive
Washing Powder
935 g

299 Kč 

11,07 € 
12 BO 

699 Kč 

25,89 € 
29 BO 

HYPOALERGENNÍ
PARFEMACE

Vhodný i pro velmi 

citlivou pokožku!
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Přednosti a vlastnosti:
•  Ekologický prací gel na prádlo miminek, dětí 

i dospělých osob s citlivou pokožkou. 

•  Pro miminka od narození.

•  Mimořádně šetrný a jemný k citlivé pokožce.

•  Unikátní receptura přináší jedinečný efekt čistoty 
a svěžesti.

•  S  jemnou hypoalergenní vůní čerstvých hrušek 
a krémové ovesné kaše.

•  Extra účinný na praní dětských nečistot.

•  Speciální složky zabraňují žmolkování a prodlužují 
životnost prádla.

•  Obsažené bělicí přísady jsou šetrné k barvám 
a nezpůsobují vyblednutí prádla. 

•  Vyrobený z obnovitelných zdrojů, na bázi rostlinného 
původu, s obsahem draselného mýdla.

•  Bez fosfátů, fosfonátů a optických zjasňovačů.

•  DERMATOLOGICKY TESTOVÁNO 
Státním zdravotním ústavem.

Návod k použití:
•  Dodržujte pokyny výrobců textilií.

•  Prostředek je možné použít při teplotách 30–90 °C. 

•  Vhodný také pro ruční praní.

•  Doporučujeme používání dávkovače EURONA by 
CERNY.

•  Sadu odměrek s dávkovačem EURONA by CERNY 
je možno objednat (nr. 4008) za symbolickou cenu 9 Kč.

JEMNÝ PRACÍ GEL
pro miminka,

1 000 ml

víčko
75 ml

1 000 ml = až 50 praní

2-3 kg

20 ml

30 mltvrdá

měkká

25 mlstředně 
tvrdá

1 000 ml = až 200 praní

5 litrů

5 ml

10 mltvrdá

měkká

7,5 mlstředně 
tvrdá

nr. 6352
EcoMimi 0+
Baby & Sensitive
Washing Gel
1 000 ml

369 Kč 

13,67 € 
15 BO 

VAŠE ÚSPORA
Cena za 1 dávku 7,36 Kč / 0,27 €
Úspora na balení min. 122 Kč / 4,52 €
Úspora za 1 rok min. 634 Kč / 23,48 €

HYPOALERGENNÍ
PARFEMACE
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Přednosti a vlastnosti:
•  Ekologický prostředek speciálně vyvinutý

pro ochranu extrémně citlivé pokožky. 

•  Pro miminka od narození.
•  Vhodný také na prádlo dětí i dospělých osob

s citlivou pokožkou. 

•  Upravuje pH máchací lázně na hodnotu bližší
hodnotě lidské pokožky.

•  Odstraňuje zbytky pracích prostředků z prádla 
a zároveň mírně změkčuje prádlo bez použití aviváže.

•  Neobsahuje parfémy.

•  Vyroben výhradně z přírodních látek. 

Návod k použití:
•  Dávkujte podle dávkovací tabulky do posledního 

máchání namísto aviváže.

•  Vhodný na všechny typy a druhy prádla.

Nejjemnější péče 
pro citlivou pokožku!

JEMNÝ
NEUTRALIZAČNÍ
ROZTOK
pro miminka,
1 000 ml

10 ml / 5 l 30 ml / 4-5 kg

až 33x
víčko
40 ml

nr. 6353
EcoMimi 0+
Baby & Sensitive
pH Balancer
1 000 ml

249 Kč 

9,22 € 
10 BO 
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Přednosti a vlastnosti:
•  Ekologický prostředek s funkcí aviváže

a kondicionéru 2v1 pro pohádkově hebké prádlo
a příjemný pocit bezpečí Vašeho děťátka. 

•  Pro miminka od narození.

•  Vhodný také na prádlo dětí i dospělých osob
s citlivou pokožkou. 

•  Mimořádně šetrný a jemný k citlivé pokožce.

•  Jemná hypoalergenní parfemace s vůní čerstvých 
hrušek a krémové ovesné kaše.

•  Unikátní receptura přináší jedinečný efekt měkkosti.

•  Speciální složky vyhlazují vlákna a prodlužují životnost 
prádla, které tak bude stále jako nové!

•  Ručníky si uchovají přirozenou savost.

•  Vyrobený z obnovitelných zdrojů, na bázi rostlinného 
původu. 

Návod k použití:
•  Dávkujte podle návodu na obalu.

• Vhodný do pračky i na ruční praní.

•  Dodržujte pokyny výrobců textilií.

Pohádková vůně 
sladkých snů!

JEMNÝ AVIVÁŽNÍ 
KONDICIONÉR

pro miminka,
1 000 ml

5 ml / 5 l 18 ml / 4-5 kg

55x

1 000 ml = až 55 praní

víčko
40 ml

Přednosti a vlastnosti:
•  Ekologický prostředek s funkcí aviváže

a kondicionéru 2v1 pro pohádkově hebké prádlo
a příjemný pocit bezpečí Vašeho děťátka. 

•  Pro miminka od narození.

•  Vhodný také na prádlo dětí i dospělých osob  Vhodný také na prádlo dětí i dospělých osob  
s citlivou pokožkou. 

•  Mimořádně šetrný a jemný k citlivé pokožce.

•  Jemná hypoalergenní parfemace s vůní čerstvých 
hrušek a krémové ovesné kaše.

•  Unikátní receptura přináší jedinečný efekt měkkosti.

•  Speciální složky vyhlazují vlákna a prodlužují životnost 
prádla, které tak bude stále jako nové!

•  Ručníky si uchovají přirozenou savost.

•  Vyrobený z obnovitelných zdrojů, na bázi rostlinného   Vyrobený z obnovitelných zdrojů, na bázi rostlinného   
původu. 

Návod k použití:
•  Dávkujte podle návodu na obalu.

• Vhodný do pračky i na ruční praní.

•  Dodržujte pokyny výrobců textilií.

HYPOALERGENNÍ
PARFEMACE

nr. 6354
EcoMimi 0+
Baby & Sensitive
Gentle Softener
1 000 ml

249 Kč 

9,22 € 
10 BO 
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JEMNÉ AROMATIKUM 
& PARFÉMOVÁ SAŠETKA
pro miminka,
150 ml & 125 ml

79 Kč 

2,93 € 
3 BO 

109 Kč 

4,04 € 
4 BO 

nr. 6355
EcoMimi 0+
Baby & Sensitive
Aroma Sachet
125 ml

nr. 6360
EcoMimi 0+
Baby &  Sensitive 
Air Aromaticum 
150 ml

HYPOALERGENNÍ
PARFEMACE

HYPOALERGENNÍ
PARFEMACE

Fragrance Lullaby
Konejšivá vůně čerstvých hrušek 

a krémové ovesné kaše hýčká 

smysly Vašeho děťátka , zklidňuje, 

navozuje příjemný pocit pohody 

a spokojenosti , jako něžné 

pohlazení a ukolébavka 

pro sladké sny.
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Zdraví a čistota 
v dokonalé harmonii...

100% šetrný 
a bez chemie! 

Přednosti a vlastnosti:
•  Bezpečný prostředek na mytí nádobí našich 

nejmenších, který účinně a šetrně čistí.

•  Jemná hypoalergenní parfemace s vůní 
čerstvých hrušek a krémové ovesné kaše.

•  Obsahuje výhradně látky šetrné ke zdraví Vašeho 
miminka i přírodě.

•  Vyrobený pouze z přírodních zdrojů, ekologický 
a hypoalergenní.

•  Jemný prostředek vytvoří bohatou pěnu a důklad-
ně odstraní veškeré nečistoty z dětského nádobí, 
lahviček, saviček, příborníků, dudlíků, apod. 

•  Vyvážené pH je vhodné i pro citlivou pokožku Va-
šich rukou, kterou nevysušuje a zároveň poskytuje 
prvotřídní péči.

•  Vysoká mycí účinnost a okamžitý účinek 
bez zanechání jakýchkoli nečistot.

•  Bez barviv, parabenů, SLS/SLES, silikonů 
a alkoholu.

Návod k použití:
•  Doporučujeme používat neředěný. 

•  Přípravek přidejte do připravené vodní lázně
nebo aplikujte malé množství na houbičku
a napěňte.

•  Po umytí nádobí opláchněte čistou vodou. 

Šetrný gel na mytí 
dětského nádobí

kojeneckých lahví a dudlíků,
400 ml

HYPOALERGENNÍ
PARFEMACE

withwith
Aloe

Vera

nr. 6331
EcoMimi 0+
Bo� le & Dish Cleaner
with Aloe Vera
400 ml

129 Kč 

4,78 € 
5 BO 
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100% šetrný 
a bez chemie! 

Přednosti a vlastnosti:
•  Bezpečný prostředek určený k šetrnému, 

ale účinnému čištění dětských hraček 
a dětských povrchů. 

•  Jemná hypoalergenní parfemace s vůní 
čerstvých hrušek a krémové ovesné kaše.

•  Obsahuje výhradně látky šetrné ke zdraví 
Vašeho miminka i k přírodě.

•  Vyrobený pouze z přírodních zdrojů, ekologický 
a hypoalergenní.

•  Doporučujeme používat na veškeré povrchy, 
se kterými děti přichází do styku. 

•  Je možné použít k úklidu celého pokojíčku. 

•  Bez barviv, parabenů, SLS/SLES, silikonů 
a alkoholu. 

Návod k použití:
•  Rovnoměrně nastříkejte na čištěný povrch 

a přetřete čistým hadříkem nebo ubrouskem.

•  Při čištění hraček a povrchů, kde dochází 
k přímému kontaktu s ústy dítěte, doporučuje-
me po aplikaci omýt čištěný povrch vodou. 

•  Použití opakujte podle potřeby.

Přednosti a vlastnosti:
Bezpečný prostředek určený k šetrnému, 
ale účinnému čištění dětských hraček 
a dětských povrchů. 

Jemná hypoalergenní parfemace s vůní 
čerstvých hrušek a krémové ovesné kaše.

Obsahuje výhradně látky šetrné ke zdraví 
Vašeho miminka i k přírodě.

Vyrobený pouze z přírodních zdrojů, ekologický 

Doporučujeme používat na veškeré povrchy, 
se kterými děti přichází do styku. 

Je možné použít k úklidu celého pokojíčku. 

Bez barviv, parabenů, SLS/SLES, silikonů 

Návod k použití:
Rovnoměrně nastříkejte na čištěný povrch 
a přetřete čistým hadříkem nebo ubrouskem.

Při čištění hraček a povrchů, kde dochází 
k přímému kontaktu s ústy dítěte, doporučuje-
me po aplikaci omýt čištěný povrch vodou. 

Použití opakujte podle potřeby.

Šetrný čisticí
prostředek
na hračky a dětské povrchy,
250 ml

nr. 6330
EcoMimi 0+
Toys & Surface Cleaner
250 ml

159 Kč 

5,89 € 
6 BO 

HYPOALERGENNÍ
PARFEMACE

Šetrné složení 
z darů přírody!

Čisticí prostředek 
pro starostlivé 
maminky!
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Přednosti a vlastnosti:
•  Mimořádně jemné přírodní složení s lehkou 

konzistencí obohacené o vzácné rostlinné oleje.

•  Pro miminka od narození.

•  Ekologicky šetrná alternativa každodenní péče 
o zadeček bez nutnosti používání klasických 
syntetických vlhčených ubrousků.

•  Jemně, ale účinně odstraňuje nečistoty, 
aniž by pokožku zatěžoval.

•  Zmírňuje projevy podráždění (svědění, pálení 
a zarudnutí).

•  Navrací spokojený pocit pohodlí Vašemu 
děťátku.

•  Pro citlivou a jemnou pokožku v oblasti plenek 
náchylnou k podráždění a vzniku opruzenin.

Nese označení NATURAL PRODUCT:  

•  Bez SLS/SLES

•  Bez parabenů

•  Bez syntetických alergenů

•  Bez syntetických barviv

•  Dermatologicky testováno Státním 
zdravotním ústavem.

Návod k použití:
•  Po odstranění nejhorších nečistot naneste při-

měřené množství olejíčku na zadeček miminka.

•  Pomocí suchých ubrousků nebo savé textilie 
důkladně očistěte postiženou oblast. 

•  Není třeba oplachovat vodou. 

PureMimi účinky:
Oat Lipid Complex+

OŠETŘENÍ & HYDRATACE s ovesným olejem 

•  Základem je vysoce kvalitní olej z ovesných lipidů 
s certifi kací ECOCERT, který je obohacený o vysoký po-
díl mastných kyselin, ceramidů a fosfolipidů přirozeně 
se vyskytujících ve vnější vrstvě pokožky.

•  Důkladně čistí, hloubkově hydratuje a vyživuje.

•  Ulevuje od projevů podráždění (svědění, pálení a zarud-
nutí zadečku v důsledku opruzenin).

•  Působí protizánětlivě.

Apricot Luxury

LUXUSNÍ PÉČE s meruňkovým olejem  

•  Obsahuje vysoce kvalitní za studena lisovaný BIO olej 
z meruňkových jadérek, v němž jsou zachovány 
všechny cenné látky důležité pro výživu, zdraví a vitalitu 
pokožky.

•  Hloubkově regeneruje, zjemňuje a navrací pokožce 
příjemnou sametovou hebkost.

•  Přirozeně zklidňuje.

Antioxidant Protection

OCHRANA s antioxidanty 

•  Významné antioxidanty včetně vitaminu E chrání a zá-
roveň podporují přirozenou ochrannou bariéru pokožky 
děťátka, která se vyvíjí právě v prvních měsících jeho 
života.

AromaWellness

•  Příjemné zklidňující aroma meruňky osvěžuje citlivou 
pokožku v oblasti plenek a navrací miminku pocit 
spokojenosti a komfortu.

JEMNÝ MYCÍ
OLEJ NA ZADEČEK
pro miminka,
150 ml

Tak jemný k Vašemu děťátku, 

tak šetrný i k přírodě...
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nr. 6342
PureMimi 0+
Gentle Washing Oil 
for Baby’s Li� le Bu� 
150 ml

249 Kč 

9,22 € 
10 BO 

Synteticky vlhčené ubrousky v mnoha případech
obsahují některé chemické látky, které mohou 
být u miminek příčinou vzniku podráždění, 
nebo dokonce alergií?

VĚDĚLI JSTE, ŽE...

JEMNÝ MYCÍ
OLEJ NA ZADEČEK
pro miminka,
150 ml
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Přednosti a vlastnosti:
•  Mimořádně jemné přírodní složení obohacené 

o vzácné rostlinné oleje, výtažky a aktivní látky.
•  Pro miminka od narození.
•  Zmírňuje projevy podráždění (svědění, pálení 

a zarudnutí).
•  Působí protizánětlivě i jako prevence opruzenin 

a dalšího podráždění (např. odřeniny od plenek, 
alergické reakce na některé druhy vlhčených 
ubrousků,…).

•  Lehká konzistence se velmi snadno nanáší, 
dobře roztírá a příjemně voní po meruňkách.

•  Pro každodenní péči o citlivou a jemnou pokož-
ku v oblasti plenek náchylnou k podráždění 
a vzniku opruzenin.

•  Nese označení NATURAL PRODUCT:  

•  Bez SLS/SLES
•  Bez parabenů
•  Bez syntetických alergenů
•  Bez syntetických barviv

•  Dermatologicky testováno Státním zdravot-
ním ústavem.

Návod k použití:
•  Používejte výhradně na dokonale očištěnou 

pokožku zadečku miminka.
•  Opatrně a velmi zlehka, ideálně konečky prstů, 

naneste malé množství krému na postižená 
místa a jemnými pohyby vmasírujte.

•  Nevadí, když necháte silnější vrstvu, krém chrání 
bolavá místa, působí hojivě a postupně se 
do pokožky vstřebává. 

PureMimi účinky:
Oat Re-Medicare 
REVITALIZACE s olejem a výtažkem z ovsa 
•  Základ tvoří výtažek z ovesného jádra a olej z oves-

ných lipidů s certifi kací ECOCERT (bohaté zdroje 
mastných kyselin, ceramidů a fosfolipidů přirozeně 
se vyskytujících ve vnější vrstvě pokožky).

Mimořádně jemné přírodní složení obohacené 
o vzácné rostlinné oleje, výtažky a aktivní látky.

Působí protizánětlivě i jako prevence opruzenin 
a dalšího podráždění (např. odřeniny od plenek, 

Pro každodenní péči o citlivou a jemnou pokož-

Dermatologicky testováno Státním zdravot-

Opatrně a velmi zlehka, ideálně konečky prstů, 

Nevadí, když necháte silnější vrstvu, krém chrání 

Základ tvoří výtažek z ovesného jádra a olej z oves-
ných lipidů s certifi kací ECOCERT (bohaté zdroje 
mastných kyselin, ceramidů a fosfolipidů přirozeně 

Apricot Supremer
SAMETOVÉ POHLAZENÍ s meruňkovým olejem 
a bambuckým máslem
•  Obsahuje vysoce kvalitní bambucké máslo a za studena 

lisovaný BIO olej z meruňkových jadérek, v němž jsou 
zachovány všechny cenné látky důležité pro výživu, 
zdraví a vitalitu pokožky.

•  Výborně se vstřebává, neucpává póry a pokožka tak 
může “volně dýchat”.

•  Má vysoce zjemňující a silně regenerační účinky.

BIO Defense
PRVNÍ POMOC s olejem a extraktem z přírodní 
lékárny 
•  Blahodárně působící dvojkomplex obsahuje:
1. BIO Olej ze semen černého rybízu,
certifi kace: ECOCERT
2. BIO Výtažek ze srdcovnice nadmuté,
certifi kace: ECOCERT
•  Cíleně a účinně redukuje podráždění (svědění, pálení, 

zarudnutí), alergické a ekzematické reakce citlivé dětské 
pokožky v oblasti plenek.

ZINC Defense
PROTIZÁNĚTLIVÝ ÚČINEK s oxidem zinečnatým 
•  Základem je oxid zinečnatý, který je známý díky svým 

antibakteriálním a antimykotickým vlastnostem.
•  Působí proti podráždění a zanechává citlivou pokožku 

zadečku čistou a ošetřenou.

Antioxidant Protection
OCHRANA s antioxidanty
•  Významné antioxidanty včetně vitaminu E chrání a zároveň 

podporují přirozenou ochrannou bariéru pokožky děťátka, 
která se vyvíjí právě v prvních měsících jeho života.

AromaWellness
•  Příjemné zklidňující aroma meruňky osvěžuje citlivou 

pokožku v oblasti plenek a navrací miminku pocit 
spokojenosti a komfortu.

Jemný krém 
na opruzeniny
pro miminka,
75 ml

•  Postižená místa zklidňuje, zaceluje, dodává jim 
chybějící vlhkost a výživu, revitalizuje a zvyšuje 
odolnost pokožky zadečku proti vzniku opruzenin.
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V plence 
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nr. 6346

PureMimi 0+
Gentle Baby Nappy Cream
75 ml

249 Kč 

9,22 € 
10 BO 

Opruzeniny nejsou jen nepříjemné, ale mo-
hou být i nebezpečné? Působením tepla
a vlhka nejčastěji v plence miminek dochází 
k množení bakterií. Neléčené opruzeniny 
jsou nejen velmi bolestivé, ale mohou přejít 
až v závažná zánětlivá onemocnění kůže. 
Zejména u novorozenců je proto třeba opru-
zeniny nepodceňovat a snažit se před nimi 
miminko chránit.

VĚDĚLI JSTE, ŽE...

Jemný krém 
na opruzeniny
pro miminka,
75 ml
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Certifi kováno PEFC
Tento produkt pochází z lesů obhospoda-
řovaných trvale udržitelným způsobem 
z recyklovaných a kontrolovaných zdrojů. 

Přednosti a vlastnosti:
•  Mimořádně jemné přírodní složení Gentle Protec-

tion Formula obohacené o ovesný olej, meruňko-
vé mléko, Aloe vera, panthenol, squalane 
a komplex antioxidantů.

•  Pro miminka od narození.

•  Vyrobené z přírodní viskózy s extra hebkou 
texturou.  

•  Vlhčené přírodním tělovým mlékem pro něžnou 
a šetrnou péči o pokožku Vašeho děťátka.

•  Jemně čistí, zklidňují, dodávají potřebnou hydra-
taci a chrání před podrážděním.

•  Pomáhají předcházet podráždění a zmírňují projevy 
jako svědění, pálení a zarudnutí v oblasti plenek.

•  Univerzální použití, vhodné pro péči o citlivou 
a jemnou pokožku včetně obličeje.

•  Lehká konzistence přírodního mléka se snadno 
vstřebává do pokožky, zanechává ji krásně 
vláčnou a hebkou bez pocitu mastnoty.

•  S pH přizpůsobeným dětské pokožce.

•  Biologicky odbouratelné a kompostovatelné.

•  Nesou označení NATURAL PRODUCT: 

•  Bez SLS/SLES

•  Bez parabenů

•  Bez syntetických alergenů

•  Bez syntetických barviv

•  Dermatologicky testováno Státním zdravot-
ním ústavem.

Návod k použití:
•  Vyjměte ubrousek a poté vždy obal opět pečlivě 

uzavřete samolepící folií a klipem, který ubrousky 
chrání před vysycháním. 

•  Používejte dle potřeby v oblasti plenek, 
na ručičky či obličej děťátka.

•  Nesplachujte do toalety. 

Mimořádně jemné přírodní složení Gentle Protec-
tion Formula obohacené o ovesný olej, meruňko-

Vlhčené přírodním tělovým mlékem pro něžnou 

Jemně čistí, zklidňují, dodávají potřebnou hydra-

Pomáhají předcházet podráždění a zmírňují projevy 
jako svědění, pálení a zarudnutí v oblasti plenek.

Lehká konzistence přírodního mléka se snadno 

Dermatologicky testováno Státním zdravot-

PureMimi účinky:
Oat Lipid Benefi ts

NEJJEMNĚJŠÍ OŠETŘENÍ s ovesným olejem 

•  Obsahuje vysoce kvalitní olej z ovesných lipidů s certi-
fi kací ECOCERT, který je výjimečný zejména vysokým 
podílem mastných kyselin, ceramidů a fosfolipidů přiro-
zeně se vyskytujících ve vnější vrstvě pokožky.

•  Tyto látky hloubkově zvlhčují, vyživují a zároveň preven-
tivně chrání pokožku před dehydratací.

•  Intenzivně působí proti podráždění, zmírňuje svědění, 
pálení, zarudnutí a působí protizánětlivě.

Gentle Apricot

REGENERACE s meruňkovým mlékem 

•  Hodnotné vyživující meruňkové mléko je pro Vaše 
děťátko něžným pohlazením.

•  Zklidňuje, regeneruje a krásně zjemňuje pokožku.

Antioxidant Protection

OCHRANA s antioxidanty 

•  Významné antioxidanty včetně vitaminu E chrání a zá-
roveň podporují přirozenou ochrannou bariéru pokožky 
těla a hlavičky děťátka, která se vyvíjí právě v prvních 
měsících jeho života.

AromaWellness

•  Příjemné zklidňující aroma meruňky osvěžuje citlivou 
dětskou pokožku a navrací miminku pocit spokojenosti 
a komfortu. 

JEMNÉ VLHČENÉ
UBROUSKy
pro miminka,
72 ks

Láskyplný dotek přírody 

pro dokonale něžnou péči!
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PureMimi 0+
Gentle Baby Wet Wipes
72 pcs

169 Kč 

6,26 € 
7 BO 

JEMNÉ VLHČENÉ
UBROUSKy
pro miminka,
72 ks
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Přednosti a vlastnosti:
•  Mimořádně jemné přírodní složení obohacené 

o zjemňující sůl z Mrtvého moře a pečující 
ovesné perličky.

•  Pro péči o tu nejcitlivější pokožku dětí, přecitlivělou 
pokožku i pokožku dospělých.

•  Koupele v soli z Mrtvého moře mají prospěšný vliv 
na pokožku (např. prevence ekzémů, lupénky) 
a působí blahodárně také při nachlazení.

•  Děti potěší příjemné zklidňující aroma sladkých 
meruněk.

•  Dodává citlivé a suché pokožce potřebnou hyd-
rataci.

•  Nese označení NATURAL PRODUCT: 

•  Bez SLS/SLES

•  Bez parabenů

• Bez syntetických alergenů

•  Bez syntetických barviv

•  Dermatologicky testováno Státním zdravotním 
ústavem.

Návod k použití:
•  Před použitím směs protřepejte a promíchejte.

•  Pro děti starší 3 měsíců dávkujte jednu lžíci do 
dětské vaničky. Pro děti od 3 let aplikujte minimálně 
2 lžíce soli do vany naplněné teplou vodou (cca 37 °C) 
a nechte sůl rozpustit.

•  Doporučujeme používat v klidovém stádiu, aby sůl 
na pokožce neštípala.

•  Upozornění: nepoužívejte v případě otevřených ran 
na kůži. Vyvarujte se kontaktu s očima.

PureMimi účinky:
Dead Sea Treasure 

Poklad Mrtvého moře 

•  Velmi jemné složení obsahuje vysoký podíl minerálů, 
které mají blahodárný vliv na buněčný metabolismus 
a regeneraci pokožky.

Oatmeal Extract Softener

BLAHODÁRNÁ PÉČE s výtažkem z ovsa

•  Výtažek z ovesného jádra s vysokým podílem 
ovesného beta glukanu, ovesného oleje a ovesných 
avethramidů bohatě vyživuje a hydratuje do hloubky.

•  Díky vysokému obsahu ceramidů chrání pokožku 
i vlásky před dehydratací.

•  Intenzivně působí proti podráždění, zmírňuje svědění 
a zarudnutí pokožky.

Oatmeal Pearls

Ovesné perličky 

•  Jedinečně pečují o citlivou a jemnou pokožku dítěte.

•  V kontaktu s vodou se perličky aktivují, změknou 
a začnou do lázně uvolňovat zklidňující látky.

•  Zmírňují zarudnutí, svědění a drobné podráždění 
způsobené ekzémy nebo kožními vyrážkami.

•  Doporučujeme tyto perličky při koupání miminku
také přímo vtírat a jemně vmasírovat do pokožky.

Antioxidant Protection

OCHRANA s antioxidanty 

•  Významné antioxidanty včetně vitaminu E chrání
a zároveň podporují přirozenou ochrannou bariéru 
pokožky těla a hlavičky, která se vyvíjí právě v prvních 
měsících jeho života.

AromaWellness

•  Příjemné zklidňující aroma meruněk navozuje pocit 
spokojenosti, štěstí a připraví miminko na klidný 
a ničím nerušený spánek.

JEMNÁ ZKLIDŇUJÍCÍ
KOUPELOVÁ SŮL
pro miminka,
280 g
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Zjemňující péče 
s obsahem ovesných 

perliček!perliček!perliček!
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PureMimi 0+
Gentle Baby Soothing 
Bath Salt
280 g

199 Kč 

7,37 € 
8 BO 

Koupel v soli z Mrtvého moře šetrně čistí a ošet-
řují pokožku přírodními minerálními látkami jako je 
hořčík, brom, draslík, železo, vápník zinek a měď?

VĚDĚLI JSTE, ŽE...
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Přednosti a vlastnosti:
•  Mimořádně jemné přírodní složení obohacené 

o vzácné rostlinné oleje pro tvorbu blahodárné 
čisticí olejové lázně a každodenní koupelový rituál 
plný lásky a péče o Vaše děťátko.

•  Pro miminka od narození.

•  Chrání před dehydratací a vznikem podráždění.

•  Jemně čistí pokožku a zároveň jí přirozeně 
a nenásilně dopřává intenzivní regenerační péči.

•  Lehká konzistence oleje se snadno rozpouští 
ve vodní lázni.

•  Během koupele se aktivní složky dokonale vstře-
bají do pokožky, která tak zůstává čistá, vláčná 
a hedvábně jemná na dotek. 

•  Bez pocitu mastnoty.

•  Pro každodenní péči o tu nejcitlivější pokožku 
miminek, i přecitlivělou pokožku dospělých.

•  Nese označení NATURAL PRODUCT: 

•  Bez SLS/SLES

•  Bez parabenů

• Bez syntetických alergenů

•  Bez syntetických barviv

•  Dermatologicky testováno Státním zdravot-
ním ústavem.

Návod k použití:
•  Přidejte 3 ml (1 čajovou lžičku) přípravku přímo 

do napuštěné koupele o teplotě cca 37 °C. 

•  Poté lehce promíchejte rukou.

•  Pokožku miminka již nemusíte oplachovat, olejí-
ček působí jako její ochranná vrstva. 

Mimořádně jemné přírodní složení obohacené 
o vzácné rostlinné oleje pro tvorbu blahodárné 
čisticí olejové lázně a každodenní koupelový rituál 

Chrání před dehydratací a vznikem podráždění.

a nenásilně dopřává intenzivní regenerační péči.

Během koupele se aktivní složky dokonale vstře-
bají do pokožky, která tak zůstává čistá, vláčná 

Pro každodenní péči o tu nejcitlivější pokožku 

Dermatologicky testováno Státním zdravot-

Přidejte 3 ml (1 čajovou lžičku) přípravku přímo 

Pokožku miminka již nemusíte oplachovat, olejí-

PureMimi účinky:
Oat Lipid Benefi ts

NEJJEMNĚJŠÍ OŠETŘENÍ s ovesným olejem 

•  Obsahuje vysoce kvalitní olej z ovesných lipidů s certi-
fi kací ECOCERT, který je výjimečný zejména vysokým 
podílem mastných kyselin, ceramidů a fosfolipidů přiro-
zeně se vyskytujících ve vnější vrstvě pokožky.

•  Tyto látky hloubkově zvlhčují, vyživují a zároveň 
preventivně chrání pokožku před dehydratací.

•   Intenzivně působí proti podráždění, zmírňuje svědění, 
pálení, zarudnutí a působí protizánětlivě.

Apricot Luxury

LUXUSNÍ PÉČE s meruňkovým olejem 

•   Obsahuje vysoce kvalitní za studena lisovaný BIO olej 
z meruňkových jadérek, v němž jsou zachovány všechny
cenné látky důležité pro výživu, zdraví a vitalitu pokožky.

•   Hloubkově regeneruje a navrací pokožce příjemnou 
sametovou hebkost.

•   Přirozeně zklidňuje.

Antioxidant Protection

OCHRANA s antioxidanty 

•   Významné antioxidanty včetně vitaminu E chrání a zá-
roveň podporují přirozenou ochrannou bariéru pokožky 
těla a hlavičky děťátka, která se vyvíjí právě v prvních 
měsících jeho života.

AromaWellness

•   Příjemné zklidňující aroma sladkých meruněk navozuje 
pocit spokojenosti, štěstí a připraví miminko na klidný 
a ničím nerušený spánek.

Spokojené 
miminko...

JEMNÝ
KOUPELOVÝ OLEJ
pro miminka,
250 ml
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Spokojené 
miminko...

...jako 
u maminky 
v bříšku...
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PureMimi 0+
Gentle Baby Bath Oil
250 ml

299 Kč 

11,07 € 
12 BO 

Citlivá dětská pokožka ztrácí vlhkost 
dokonce dvakrát rychleji než pokožka
dospělých?

VĚDĚLI JSTE, ŽE...

JEMNÝ
KOUPELOVÝ OLEJ
pro miminka,
250 ml
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Přednosti a vlastnosti:
•  Mimořádně jemné přírodní složení obohacené 

o cenné rostlinné výtažky.

•  Pro miminka od narození.

•  Jemně a šetrně myje, ošetřuje a chrání 
před dehydratací a vznikem podráždění.

•  S pH přizpůsobeným dětské pokožce.

•  Nedráždí v očích. 

•  Pro pravidelnou péči o tu nejcitlivější pokožku 
a dětské vlásky.

•  Vhodný i pro osoby s přecitlivělou pokožkou.

•  Nese označení NATURAL PRODUCT: 

•  Bez SLS/SLES

•  Bez parabenů

• Bez syntetických alergenů

•  Bez syntetických barviv

•  Dermatologicky testováno Státním zdravot-
ním ústavem.

Návod k použití:
• Naneste malé množství šamponu na vlhké 

vlásky a pokožku těla děťátka.

• Masírujte, dokud se nevytvoří krémová pěna 
a poté důkladně opláchněte čistou vodou. 

Dermatologicky testováno Státním zdravot-

PureMimi účinky:
Oat Extract Softener

BLAHODÁRNÁ PÉČE s výtažkem z ovsa 

•  Výtažek z ovesného jádra s vysokým podílem 
ovesného beta glukanu, ovesného oleje a ovesných 
avethramidů bohatě vyživuje a hydratuje do hloubky.

•  Díky vysokému obsahu ceramidů chrání pokožku 
i vlásky před dehydratací.

•  Intenzivně působí proti podráždění, zmírňuje svědění 
a zarudnutí pokožky.

•  Společně s rostlinnými tenzidy vytváří krémovou 
pěnu, která z pokožky odstraňuje nečistoty a zane-
chává pokožku i vlásky hedvábně jemné.

Gentle Apricot

REGENERACE s meruňkovým mlékem 

•  Hodnotné vyživující meruňkové mléko je pro Vaše 
děťátko něžným pohlazením.

•  Zklidňuje, regeneruje a krásně zjemňuje pokožku 
i vlásky.

Antioxidant Protection

OCHRANA s antioxidanty 

•  Významné antioxidanty včetně vitaminu E chrání 
a zároveň  podporují přirozenou ochrannou bariéru 
pokožky těla a hlavičky děťátka, která se vyvíjí právě 
v prvních měsících jeho života.

AromaWellness

•  Příjemné zklidňující aroma sladkých meruněk navozu-
je pocit spokojenosti, štěstí a připraví miminko 
na klidný a ničím nerušený spánek.

Pro hedvábně jemné vlásky 

i pokožku Vašeho děťátka...

Už jen radost,
žádné slzy!

JEMNÝ ŠAMPON
NA TĚLO A VLÁSKY
pro miminka,
250 ml
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PureMimi 0+
Gentle Baby Shampoo 
Body & Hair
250 ml

299 Kč 

11,07 € 
12 BO 

Ovesné avethramidy mají blahodárné 
a zklidňující účinky? Významně redu-
kují časté projevy podráždění (svě-
dění, pálení, zarudnutí,…).

VĚDĚLI JSTE, ŽE...
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Přednosti a vlastnosti:
•  Mimořádně jemné přírodní složení s lehkou kon-

zistencí obohacené o vzácné rostlinné oleje.

•  Pro miminka od narození.

•  Intenzivně pečuje a chrání před dehydratací 
a vznikem podráždění. 

•  Dokonale se vstřebává, pokožka je po ošetření 
vláčná a hedvábně jemná.

•  Bez pocitu mastnoty, bez zatížení.

•  Pro každodenní péči o jemnou citlivou pokožku 
dětí, ale i přecitlivělou pokožku dospělých.

•  Nese označení NATURAL PRODUCT:  

•  Bez SLS/SLES

•  Bez parabenů

• Bez syntetických alergenů

•  Bez syntetických barviv

•  Dermatologicky testováno Státním zdravot-
ním ústavem.

Návod k použití:
•  Aplikujte přiměřené množství olejíčku na tělíčko 

miminka a jemně vmasírujte do pokožky. 

•  Používejte podle potřeby, nejlépe však 
po večerní koupeli.  

Mimořádně jemné přírodní složení s lehkou kon-

Dokonale se vstřebává, pokožka je po ošetření 

Pro každodenní péči o jemnou citlivou pokožku 

Dermatologicky testováno Státním zdravot-

řiměřené množství olejíčku na tělíčko 

PureMimi účinky:
Oat Lipid Benefi ts

NEJJEMNĚJŠÍ OŠETŘENÍ s ovesným olejem 

•  Obsahuje vysoce kvalitní olej z ovesných lipidů s certi-
fi kací ECOCERT, který je výjimečný zejména vysokým 
podílem mastných kyselin, ceramidů a fosfolipidů přiro-
zeně se vyskytujících ve vnější vrstvě pokožky.

•  Tyto látky hloubkově zvlhčují, vyživují a zároveň preven-
tivně chrání pokožku před dehydratací.

•  Intenzivně působí proti podráždění, zmírňuje svědění 
a zarudnutí.

Apricot Luxury

LUXUSNÍ PÉČE s meruňkovým olejem 

•  Obsahuje vysoce kvalitní za studena lisovaný BIO olej 
z meruňkových jadérek, v němž jsou zachovány všechny
cenné látky důležité pro výživu, zdraví a vitalitu pokožky.

•  Hloubkově regeneruje, zjemňuje a navrací pokožce 
příjemnou sametovou hebkost.

•  Přirozeně zklidňuje.

Antioxidant Protection

OCHRANA s antioxidanty 

•  Významné antioxidanty včetně vitaminu E chrání a zá-
roveň podporují přirozenou ochrannou bariéru pokožky 
těla děťátka, která se vyvíjí právě v prvních měsících jeho 
života.

AromaWellness

•  Příjemné zklidňující aroma sladkých meruněk navozuje 
pocit spokojenosti, štěstí a připraví miminko na klidný 
a ničím nerušený spánek.

Vaše miminko si zaslouží 

tu nejjemnější péči...

Ceramidy jsou velmi prospěšné při řešení kož-
ních problémů? Intenzivně působí proti podráž-
dění, svědění a zarudnutí (např. kojenecké ekzémy).
Zároveň na sebe vážou molekuly vody, čímž pre-
ventivně chrání pokožku před vysoušením.

VĚDĚLI JSTE, ŽE...

JEMNÝ
MASÁŽNÍ OLEJ
pro miminka,
150 ml
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Něžný dotek

přírody...

speciální složky
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nr. 6340

PureMimi 0+
Gentle Baby Massage 
& Care Oil
150 ml

269 Kč 

9,96 € 
11 BO 

JEMNÝ
MASÁŽNÍ OLEJ
pro miminka,
150 ml
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Přednosti a vlastnosti:
•  Mimořádně jemné přírodní složení obohacené 

o vzácné rostlinné oleje.

•  Pro miminka od narození i malé děti, 
co se bojí tmy a bubáků.

•  Rozptyluje depresivní a negativní energii, po-
máhá dětem při usínání, uklidňuje, chrání proti 
zlým snům a působí proti nespavosti. 

•  Pro každodenní láskyplný odpolední i večerní 
rituál usínání dětí i miminek, jejich ničím neru-
šený sladký spánek a krásné sny.

•  Nese označení NATURAL PRODUCT:  

•  Bez SLS/SLES

•  Bez parabenů

•  Bez syntetických alergenů

•  Bez syntetických barviv

Návod k použití:
•  Nastříkejte podle potřeby do prostoru.

•  Nezapomeňte hlavně na oblíbená místa všech 
bubáků - zejména na prostor pod postelí, 
ve skříni nebo na temné kouty pokojíčku :).

Mimořádně jemné přírodní složení obohacené 

Pro miminka od narození i malé děti, 

Rozptyluje depresivní a negativní energii, po-
máhá dětem při usínání, uklidňuje, chrání proti 
zlým snům a působí proti nespavosti. 

Pro každodenní láskyplný odpolední i večerní 
rituál usínání dětí i miminek, jejich ničím neru-
šený sladký spánek a krásné sny.

Nese označení NATURAL PRODUCT:  

Bez SLS/SLES

Bez syntetických alergenů

Bez syntetických barviv

Nastříkejte podle potřeby do prostoru.

Nezapomeňte hlavně na oblíbená místa všech 
bubáků - zejména na prostor pod postelí, 
ve skříni nebo na temné kouty pokojíčku :).

PureMimi účinky:
ByeBye BuBu

ESENCE PROTI BUBÁKŮM s olejem 
z levandule lékařské 

•  Obsahuje vysoce kvalitní esenciální olej z levandule 
lékařské.

•  Pomáhá vyhnat z dětského pokojíčku negativní 
energie a bubáky všeho druhu, zejména příšery, 
noční můry, zlé duchy, upíry, ale i čerty a jinou 
strašidelnou havěť.

•  Působí také na běžnou nevítanou hmyzí šepleť 
a dotěrné breberky jako jsou komáři, pavouci, 
mouchy, moli a další otravní návštěvníci dětského 
pokojíčku.

•  Uklidňuje mysl miminek i malých dětí a výborně 
působí proti problémům s usínáním i s nespavostí.

Sweet Dreams Elixir

ESENCE PRO SLADKÉ SNY s olejem 
z meduňky lékařské 

•  Základem je vysoce kvalitní esenciální olej 
z meduňky lékařské.

•  Působí proti stresu a celkově utišuje neúnavnou 
a zvídavou dětskou mysl před spaním.

AromaWellness

•  Příjemné zklidňující aroma sladkých meruněk navozu-
je pocit spokojenosti, štěstí a připraví miminko 
na klidný a ničím nerušený spánek.

Pro sladké usínání 

s úsměvem!

Levandule lékařská se v tradičním lidovém by-
linkářství používala k magické ochraně zejména 
rodiček a novorozenců? Je o ní známo, že roz-
ptyluje negativní energii, uklidňuje a navozuje mír 
a lásku, proto se často používala jako vykuřova-
dlo, nebo se zavěšovala jako sušená v domě či 
místech, které lidé chtěli před vším zlým chránit.

VĚDĚLI JSTE, ŽE...

Jemný dětský 
sprej proti bubákům
a nočním děsům
150 ml

Bubáci i noční můry, 

třeste se!
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Účinnost:
Bubák běžný 100%
Klekánice 100%
Barbucha 100%
Ježibaba 100%
Hejkal 99%
Rarach 99%
Hastrman 99%

A funguje na celou řadu 
dalších zlobivých strašidel!

Půlnoční duch 100% 

Kostlivec 100% 

Upír 100% 

Čert 100% 

Vlkodlak 100% 

Pro sladké usínání 

s úsměvem!
speciální složky
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nr. 6345
PureMimi 0+
BuBu - Gentle Baby 
Bedtime Spray
150 ml

189 Kč 

7,00 € 
8 BO 
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Přednosti a vlastnosti:
•  Mimořádně jemné přírodní složení obohacené 

o vzácné rostlinné oleje, výtažky a aktivní látky.

•  Působí jako prevence vzniku zubního kazu.

•  Jemně chladivé účinky pomáhají zmírnit 
podráždění a bolest dásní při prořezávání 
prvních mléčných zoubků. 

•  Chutná a voní po šťavnatých meruňkách 
s decentní kapkou jemného fenyklu.

•  Pro každodenní péči o první zoubky a citlivé 
dásně miminek i malých dětí.

•  Bez obsahu fl uoridu sodného.

•  Nese označení NATURAL PRODUCT:  

•  Bez SLS/SLES

•  Bez parabenů

•  Bez syntetických alergenů

•  Bez syntetických barviv

•  Dermatologicky testováno Státním 
zdravotním ústavem.

Návod k použití:
• Opatrně naneste jemnou zubní pastu 

o velikosti hrášku na kartáček a krouživými po-
hyby pečlivě masírujte dásně i zoubky děťátka. 
Poté pusinku důkladně vypláchněte.

PureMimi účinky:
Oat Silk Purity

ČISTOTA & HEDVÁBNÁ PÉČE s výtažky z ovsa 

•  Obsahuje výtažky z ovesného jádra s certifi kací 
ECOCERT (cenné zejména pro vysoký podíl přírodních 
lipidů, které urychlují hojení drobných ranek a předchází 
dehydrataci dutiny ústní).

•  Jemně čistí a odstraňuje zubní plak i bakterie v pusince 
Vašich nejmenších.

•  Hedvábná péče Oat Silk dokonale chrání sklovinu 
prvních mléčných zoubků před vznikem zubního kazu.

•  Zanechává zoubky čisté a zářivě bílé.

Fennel Essence

SVĚŽEST s olejem z fenyklu 

•  Esenciální olej z fenyklu se získává parní destilací 
rozdrcených semínek, která zaručuje zachování všech 
cenných látek a živin.

•  Je oblíbený i pro svoje blahodárné účinky při procesu 
trávení a předcházení nadýmání bříška Vašeho dítěte.

Aloe Vera

ZDRAVÍ & SÍLA s Aloe Vera 

•  Působí protizánětlivě.

•  Díky obsahu důležitých minerálů, jako je vápník, hořčík 
či zinek podporuje zdravý a silný růst zoubků.

Antioxidant Protection

OCHRANA s antioxidanty

•  Významné antioxidanty včetně vitaminu E chrání a 
zároveň podporují zdravý růst prvních zoubků a eliminují 
jakékoli podráždění.

AromaWellness

•  Příjemné aroma sladké meruňky dokonale ladí s osvě-
žujícími fenyklovými tóny esenciálního oleje, zklidňuje, 
regeneruje citlivé dětské dásně a navrací pocit spokoje-
nosti, čistoty a pohodlí v pusince Vašich nejmenších.

RŮST ZOUBKŮ

Příběh objevení prvního 
zoubku většinou od-
startuje nelehké období 
hlavně pro maminky. 
Pro alespoň malinko 
lepší náladu a překonání 
probdělých nocí do-
poručujeme zhlédnout 
osvědčenou českou 
komedii Jak vytrhnout 
velrybě stoličku :).

První mléčné 
zoubky

většinou 
od 4. měsíce

Řezáky 6.–16. měsíc

Stoličky
+ Špičáky

13.–23. měsíc

Kompletní 
Chrup

3 roky

Jemná dětská pasta 
pro péči od prvních
zoubků
50 ml
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První zoubky?... 
Zdravé a krásné 
jako perličky!

speciální složky

O
AT SILK PUR

IT
Y

čis
tota & péče

FENNEL ESSE
NC

E

svěžest ochrana

A
N
T
IO

XIDANT PRO
TE

C
TI

O
N

A
N
T
IO

XIDANT PRO
TE

C
TI

O
N

sp
ok
oj
en

ost, š
těstí a kom

fort

A
ROMAWELLN

ES
S

Růst prvních zoubků je u miminek zcela individu-
ální? Většinou se začnou objevovat od 4. měsíce, 
ale existují i výjimečné případy, kdy se děťátko 
se zoubkem narodilo. Zvláště u našich nejmen-
ších je prořezávání prvních zoubků velmi boles-
tivé, často ho doprovází horečka. Dásně bývají 
velmi podrážděné a oteklé. Jemnou zubní pastu 
PureMimi můžete právě v takové chvíli použít
i k jemné a šetrné masáži dásní miminka. Je pří-
jemně chladivá a díky 100% přírodnímu složení 
bez fl uoridu sodného je bezpečná i při nechtě-
ném spolknutí. Výjimečné zklidňující složky po-
mohou ulevit od bolesti a působí protizánětlivě.

VĚDĚLI JSTE, ŽE...

jako perličky!jako perličky!

Růst prvních zoubků je u miminek zcela individu-
ální? Většinou se začnou objevovat od 4. měsíce, 
ale existují i výjimečné případy, kdy se děťátko 
se zoubkem narodilo. Zvláště u našich nejmen-
ších je prořezávání prvních zoubků velmi boles-
tivé, často ho doprovází horečka. Dásně bývají 
velmi podrážděné a oteklé. Jemnou zubní pastu 
PureMimi můžete právě v takové chvíli použít
i k jemné a šetrné masáži dásní miminka. Je pří-
jemně chladivá a díky 100% přírodnímu složení jemně chladivá a díky 100% přírodnímu složení 
bez fl uoridu sodného je bezpečná i při nechtě-
ném spolknutí. Výjimečné zklidňující složky po-
mohou ulevit od bolesti a působí protizánětlivě.

nr. 6347
PureMimi 0+
Gentle Baby Toothpaste 
from the First Teeth
50 ml

withwith
Aloe

Vera

199 Kč 

7,37 € 
8 BO 
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Přednosti a vlastnosti:
•  Mimořádně jemné přírodní složení obohacené 

o ovesný extrakt a meruňkové mléko pro dokonale 
něžnou péči o ručičky Vašeho děťátka.

•  Pro miminka od narození.
•  Jemně a šetrně myje, ošetřuje a chrání pokožku před 

dehydratací a vznikem podráždění.
•  Výživa a hydratace v každé kapičce čirého luxusního 

mýdla.
•  Zanechává ručičky příjemně voňavé a hebké 

bez pocitu vysušení. 
•  S pH přizpůsobeným citlivé dětské pokožce.
•  Pro pravidelnou péči o tu nejcitlivější pokožku.
•  Příjemná konzistence pro snadnou aplikaci, 

k důkladnému umytí stačí opravdu maličko!
•  Dermatologicky testováno Státním 

zdravotním ústavem.

PureMimi účinky:
Oat Extract Softener

BLAHODÁRNÁ PÉČE s výtažkem z ovsa 
•  Výtažek z ovesného jádra s vysokým podílem ovesné-

ho beta glukanu, minerálních látek a ovesných avethra-
midů bohatě vyživuje a hydratuje do hloubky.

•  Intenzivně působí proti podráždění, zmírňuje svědění 
a zarudnutí pokožky.

•  Společně s rostlinnými tenzidy vytváří krémovou pěnu, 
která z pokožky odstraňuje nečistoty a zanechává ji 
hedvábně jemnou.

Gentle Apricot

REGENERACE s meruňkovým mlékem 
• Hodnotné vyživující meruňkové mléko je pro Vaše 

děťátko něžným pohlazením.
• Zklidňuje, regeneruje a krásně zjemňuje pokožku.

AromaWellness
• Příjemné zklidňující aroma meruňky osvěžuje citlivou 

dětskou pokožku a navrací miminku pocit spokojenosti 
a komfortu.

Návod k použití:
•  Naneste kapku mýdla na vlhkou pokožku rukou 

a jemnou masáží vytvořte krémovou pěnu.
•  Po omytí důkladně opláchněte čistou vodou.

Jemné DĚTSKÉ 
tekuté mýdlo

400 ml
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nr. 6356
PureMimi 0+
Gentle Baby 
Hand Soap
400 ml

169 Kč 

6,26 € 
7 BO 

speciální složky

HYPOALERGENNÍ
PARFEMACE
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Přednosti a vlastnosti:
•  Jemné náplasti pro pohotové ošetření drobných 

poranění a odřenin Vašeho děťátka.

•  Pro děti a miminka od narození.

•  Nedráždivé, vhodné pro citlivou pokožku.

•  Omyvatelný povrch.

•  Centrálně umístěný savý polštářek se speciální 
nepřilnavou vrstvou chrání pokožku proti traumati-
zaci při odstranění náplasti.

•  Šetrné lepidlo nezpůsobuje podráždění či bolest 
při odstraňování a nezanechává skvrny 
na pokožce. 

•  Praktické balení domů i na cesty.

•  Certifi kovaný zdravotnický prostředek.  

Balení obsahuje:
•  15 ks transparentních náplastí 

s originálními motivy PureMimi 

rozměr 20 x 60 mm 

•  3 veselé omalovánky Pure Mimi

pro hravé děti na vnitřní straně obalu

Návod k použití:
Před použitím náplasti poraněné místo vydesinfi kujte. 
Četnost výměny: Náplast ponechejte na ráně maximál-
ně 1 den, poté vyměňte za novou.

Bezpečně chrání 
citlivou dětskou 
pokožku!

Roztomilé slůně Bamboo bude na děťátko dohlížet a konejšit ho, 

králičí holčička Tutu pofouká bolístku a méďa Kulíšek 

vykouzlí úsměv na tvářičce.

JEMNÉ DĚTSKÉ OCHRANNÉ 
NÁPLASTI S POLŠTÁŘKEM
15 ks

Již žádné 
slzičky! nr. 6357

PureMimi 0+
Gentle Baby Protective 
Plasters with Pad
15 pcs

99 Kč 

3,67 € 
4 BO 
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Aviváž s kondicionérem
8x koncentrovaná,

1 000 ml

Pohádková vůně 
pro malé víly

Přednosti a vlastnosti:
•  Dlouhotrvající parfemace a měkkost.

•  Neobsahuje žádná barviva.

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

•  Obsahuje vybraný hypoalergenní kosmetický
parfém Pinky Frou.

•  Vůně na prádle je vysoce stabilní i po vyžehlení.
Prádlo voní několik týdnů po vyprání.

Speciální složky:
Elastine +  
Usnadňuje žehlení.

Anti-Flash  
Zabraňuje vzniku statické elektřiny.

Aloe-Extract  
Obsahuje extrakt z Aloe vera.

Perfume Stabilization  
Stabilizace parfému.

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
prádlo do připravené lázně.

•  Mimořádně ekologický obal, který jednoduše roztřídíte
do odpadu.
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40 ml

199 Kč 

7,37 € 
8 BO 

nr. 1131
Pinky Frou
So�  & Bright & Easy
1 000 ml

5 ml / 5 l 18 ml / 4-5 kg

1 000 ml = až 55 praní

55x

o 40%
větší účinnost

kondicionéru
a luxusní

parfemace

HYPOALERGENNÍ
PARFEMACE

withwith
Aloe

Vera
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Pohádková vůně 
pro malé víly Přednosti a vlastnosti:

•  Parfémový sáček příjemně osvěží Váš domov. 

•  Lze ho umístit do šatníku nebo do 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.

Pohádková vůně snů...
Krásná vůně šťavnatých 
jahůdek a krémového jogurtu 
s jemnými podtóny malin, bro-
skví a vanilky, která uklidňuje a 
dokáže rozzářit úsměv na tváři 
každé parádnice.

Pohádková vůně snů...
Krásná vůně šťavnatých 
jahůdek a krémového jogurtu 
s jemnými podtóny malin, bro-
skví a vanilky, která uklidňuje a 
dokáže rozzářit úsměv na tváři 

Přednosti a vlastnosti:
•  Krásná vůně šťavnatých jahůdek a krémového jogurtu 

s jemnými podtóny malin, broskví a vanilky, která uklidňu-
je a dokáže rozzářit úsměv na tváři každé malé parádnice.

•  Šetrné složení!

•  Zanechává jemnou a sladce provoněnou pokožku.

•  Vhodný i k provonění ložního prádla Vašich malých 
slečen.

•  Výborná volba pro denní nošení během celého roku.

Typ pokožky:
•  Vhodný pro všechny typy pokožky.

Návod k použití:
Jemným stisknutím aplikátoru 
naneste sprej na pokožku nebo 
oblečení. Můžete použít i k provo-
nění dětských vlásků. Vyhněte se 
kontaktu s očima.

Přednosti a vlastnosti:

TĚLOVÝ SPREJ
& Parfémová sašetka
pro malé slečny,
150 ml & 125 ml

59 Kč 

2,19  € 
2 BO 

169 Kč 

6,26 € 
7 BO 

nr. 1136
Pinky Frou
Aroma Sachet
125 ml

nr. 6344
Pinky Frou
Body Spray
150 ml
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Přednosti a vlastnosti:
•  Přírodní tekuté mýdlo pro pravidelné kaž-

dodenní používání. 

•  Tvoří bohatou pěnu, hydratuje a důkladně 
odstraňuje veškeré nečistoty.

•  Obsahuje výtažky z Aloe vera, které pečují 
o pokožku Vašich rukou. 

•  Obsahuje Panthenol, který působí proti po-
dráždění a zčervenání pokožky a celkově
ji zklidňuje.

•  Příjemně a dlouho voní.

•  Bez barviv, parabenů, SLS/SLES, 
silikonů a alkoholu.

•  Jemná hypoalergenní parfemace.

•  Na účinné mytí stačí jen velmi malé 
množství!

Aktivní složky:
Aloe-Extract
•  Obsahuje extrakt z Aloe vera.

Panthenol
•  Zklidňuje pokožku.

Návod k použití:
•  Použijte tak, jak jste zvyklí.

•  Doporučujeme nanášet na suché ruce, 
pečlivě rozetřít, opláchnout a vychutnat 
si pocit čistých, jemných rukou. 

Hebké ruce 
s vůní jahůdek...
Hebké ruce Hebké ruce 

Přednosti a vlastnosti:
•  Přírodní tekuté mýdlo

dodenní používání. 

•  Tvoří bohatou pěnu, hydratuje a důkladně   Tvoří bohatou pěnu, hydratuje a důkladně   
odstraňuje veškeré nečistoty.

s vůní jahůdek...s vůní jahůdek...

Tekuté mýdlo
s Aloe vera

4x koncentrované,
400 ml

149 Kč 

5,52 € 
6 BO 

nr. 6336
Pinky Frou
Hand Soap with 
Aloe Vera
400 ml

HYPOALERGENNÍ
PARFEMACE

withwith
Aloe

Vera

120



Přednosti a vlastnosti:
•  Lákavá vůně šťavnatých jahůdek a krémového

jogurtu uklidňuje a dodává příjemný pocit relaxace.

•  Speciální receptura s obsahem Aloe vera a hedváb-
ných proteinů jemně pečuje o pokožku a zanechává
ji hebkou a hydratovanou.

•  Tvoří bohatou pěnu.

•  Bez parabenů, SLS/SLES, silikonů.

•  Jemná hypoalergenní parfemace.

Aktivní složky:
ALOE VERA

•  Má protizánětlivé účinky.

•  Podporuje regeneraci kožních buněk a hojení drob-
ných poranění.

•  Pomáhá zmírňovat podráždění a zarudnutí pokožky.

HEDVÁBNÝ PROTEIN

•  Má hydratační schopnosti.

•  Zanechává pokožku neobyčejně jemnou na dotek.

•  Zvyšuje elasticitu a pevnost pokožky.

Návod k použití:
•  Pro vytvoření bohaté pěny lijte přípravek přímo 

do proudu tekoucí teplé vody. Dávkování: 20 ml 
přípravku na 70 – 100 l vody.

•  Určeno pro děti od 3 let.

Pro vytvoření bohaté pěny lijte přípravek přímo 
do proudu tekoucí teplé vody. Dávkování: 20 ml 

•  Určeno pro děti od 3 let.

Pinky Frou
Pěna do koupele
pro malé slečny,
250 ml

Lákavá vůně šťavnatých jahůdek a krémového
jogurtu uklidňuje a dodává příjemný pocit relaxace.

Speciální receptura s obsahem Aloe vera a hedváb-
ných proteinů jemně pečuje o pokožku a zanechává

Podporuje regeneraci kožních buněk a hojení drob-

Pomáhá zmírňovat podráždění a zarudnutí pokožky.

Zanechává pokožku neobyčejně jemnou na dotek.

Pro vytvoření bohaté pěny lijte přípravek přímo Pro vytvoření bohaté pěny lijte přípravek přímo 
do proudu tekoucí teplé vody. Dávkování: 20 ml 

NEW
DESIGN

HYPOALERGENNÍ
PARFEMACE

withwith
Aloe

Vera

179 Kč 

6,63 € 
7 BO 

nr. 6304
Pinky Frou
Bath Foam for Girls
250 ml
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Přednosti a vlastnosti:
•  Lákavá vůně šťavnatých jahůdek a krémového jogurtu 

dodává pocit uvolnění a relaxace.

•  Vyživuje, zvláčňuje a hydratuje dětskou pokožku.

•  Gel je obzvláště jemný, nepálí a nezpůsobuje slzení očí.

•  Bez barviv, parabenů, SLS/SLES a silikonů.

•  pH šetrné k dětské pokožce.

•  Jemně čistí a chrání pokožku před nadměrným vysu-
šováním i při častém mytí.

•  Vysoce šetrný, vhodný pro každodenní použití.

•  Jemná hypoalergenní parfemace.

Aktivní složky:
ALOE VERA 

•  Má protizánětlivé účinky.

•  Podporuje regeneraci kožních buněk a hojení 
drobných poranění.

•  Pomáhá zmírňovat podráždění a zarudnutí pokožky.

HEDVÁBNÝ PROTEIN 

• Má hydratační schopnosti.

• Zanechává pokožku neobyčejně jemnou na dotek.

• Zvyšuje elasticitu a pevnost pokožky.  

Typ pokožky:
•  Vhodný pro všechny typy pokožky, včetně suché a citlivé. 

Návod k použití:
•  Naneste gel na vlhkou pokožku a krouživými pohyby 

vytvořte jemnou pěnu. Na závěr opláchněte čistou 
vodou a jemně osušte. 

•  Určeno pro děti od 3 let.

Pinky Frou
Hydratační sprchový

a koupelový gel
pro malé slečny,

250 ml

139 Kč 

5,15 € 
5 BO 

nr. 6328
Pinky Frou
Shower & Bath Gel 
for Girls
250 ml

NEW
DESIGN

HYPOALERGENNÍ
PARFEMACE

withwith
Aloe

Vera
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Už žádné 
slzičky!

Přednosti a vlastnosti:
•  Příjemná hypoalergenní vůně šťavnatých 

jahůdek a krémového jogurtu sladce provoní vlásky
i vlasovou pokožku.

•  Hydratuje, chrání vlásky před nepříznivými vnějšími 
vlivy a zanechává je krásně jemné.

•  Účinný a zároveň jemný, nedráždí oči.

•  Bez parabenů, SLS/SLES, silikonů.

Aktivní složky:
ALOE VERA

•  Má protizánětlivé účinky.

•  Podporuje regeneraci kožních buněk a hojení drob-
ných poranění.

•  Pomáhá zmírňovat podráždění a zarudnutí pokožky.

E-ANTIOX

•  Ochrana kutikuly vlasu s vitaminem E.

•  Dodává hydrataci vlasům i pokožce hlavy.

•  Podporuje vznik nových vlasových buněk.

D-PANTHENOL

•  Provitamin B5 pro zvláčnění a hloubkovou rege-
neraci.

Návod k použití:
•  Aplikujte na mokré vlasy, vmasírujte a opláchněte. 

V případě potřeby postup opakujte. Vhodný pro kaž-
dodenní péči o všechny typy vlásků. 

•  Určeno pro děti od 3 let.

199 Kč 

7,37 € 
8 BO 

nr. 6323
Pinky Frou
Protective Shampoo 
for Girls
250 ml

Pinky Frou
Ochranný šampon
s Aloe vera a vitaminem E
pro malé slečny,
250 ml

NEW
DESIGN

HYPOALERGENNÍ
PARFEMACE

withwith
Aloe

Vera
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Přednosti a vlastnosti:
•  Velice šetrně napomáhá rozplést zacuchané prameny 

a usnadňuje rozčesávání. 

•  Podporuje zdravý růst vlásků, dodává jim potřebnou 
výživu, hydrataci a lesk. 

•  Hloubkově hydratuje a chrání před nepříznivými vnějšími 
vlivy a zanechá je krásně jemné a provoněné. 

•  Příjemná hypoalergenní parfemace šťavnatých jahůdek 
a krémového jogurtu. 

•  Bez barviv, parabenů, SLS/SLES, silikonů a alkoholu. 

Aktivní složky:
STRAWBERRY JUICE

•  Obsahuje velké množství minerálů, vitaminů a má silné 
antioxidační účinky.

•  Dodává vlasům potřebnou výživu, podporuje jejich sílu 
a hustotu. 

RÝŽOVÝ OLEJ

•  Unikátní složení intenzivně regeneruje, hydratuje 
a dodává vlasům zdravý lesk. 

•  Speciální složky pomáhají udržovat vlasy zdravé 
a pevné, příznivě ovlivňují jejich růst.

ALOE VERA

•  Blahodárné látky obsažené v Aloe vera účinně vyživují 
vlasy a pomáhají udržet jejich svěžest. 

•  Zvyšuje pružnost vlasů, zamezuje jejich lámání 
a chrání před působením vnějších vlivů.

D-PANTHENOL

•  Provitamin B5 pro zvláčnění a hloubkovou regeneraci.

Návod k použití:
•  Čerstvě umyté vlásky jemně vysušte ručníkem, naneste 

dostatečné množství balzámu po celé délce vlasů a jemně 
promasírujte. Opatrně rozčesejte a již neoplachujte.

•  Pro podporu růstu a zesílení vlásků doporučujeme 
používat pravidelně po každém mytí. 

•  Lze aplikovat i na suché vlasy. 

•  Určeno pro děti od 3 let. 189 Kč 

7,00 € 
8 BO 

nr. 6361
Pinky Frou
Protective Easy 
Combing Balm for Girls
150 ml

Pinky Frou
Ochranný balzám pro snadné

rozčesávání vlásků,
150 ml

HYPOALERGENNÍ
PARFEMACE

withwith
Aloe

Vera
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Přednosti a vlastnosti:
•  Náplasti pro pohotové ošetření drobných pora-

nění a odřenin pro malé slečny.

•  Nedráždivé, vhodné pro citlivou pokožku.

•  Omyvatelný povrch.

•  Centrálně umístěný savý polštářek se speciální 
nepřilnavou vrstvou chrání pokožku proti trau-
matizaci při odstranění náplasti.

•  Šetrné lepidlo nezpůsobuje podráždění či bolest 
při odstraňování a nezanechává skvrny 
na pokožce. 

•  Praktické balení domů i na cesty.

•  Certifi kovaný zdravotnický prostředek.

BALENÍ OBSAHUJE:
•   18 ks transparentních náplastí 

s originálními motivy Pinky Frou

   ozměr 20 x 60 mm

•  3 stylové omalovánky Pinky Frou

   pro hravé děti na vnitřní straně obalu

Návod k použití:
•  Před použitím náplasti poraněné místo 

vydesinfi kujte. Četnost výměny: Náplast 
ponechejte na ráně maximálně 1 den, 
poté vyměňte za novou.

Pohádkové vílí 
motivy utiší 
každou slzičku!

nr. 6359
Pinky Frou
Protective Plasters
with Pad
18 pcs

99 Kč 

3,67 € 
4 BO 

Pinky Frou
Ochranné náplasti
s polštářkem,
18 ks
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Přednosti a vlastnosti:
•  Náplasti pro pohotové ošetření drobných pora-

nění a odřenin pro malé uličníky.

•  Nedráždivé, vhodné pro citlivou pokožku.

•  Omyvatelný povrch.

•  Centrálně umístěný savý polštářek se speciální 
nepřilnavou vrstvou chrání pokožku proti trau-
matizaci při odstranění náplasti.

•  Šetrné lepidlo nezpůsobuje podráždění či bolest 
při odstraňování a nezanechává skvrny 
na pokožce. 

•  Praktické balení domů i na cesty.

  •  Certifi kovaný zdravotnický prostředek.

BALENÍ OBSAHUJE:
•  18 ks transparentních náplastí 

s originálními motivy Go Spunky!

rozměr 20 x 60 mm

•  3 stylové omalovánky Go Spunky!

pro hravé děti na vnitřní straně obalu

Návod k použití:
Před použitím náplasti poraněné místo vydesin-
fi kujte. Četnost výměny: Náplast ponechejte na 
ráně maximálně 1 den, poté vyměňte za novou.

Hravá a mladistvá!
Vítejte ve světě nespoutaných nápadů 
a dobrodružství, v němž výjimečná osvěžující 
vůně s lehkými tóny citrusů otevře srdce každého 
malého i „velkého“ rebela.

Stylový potisk
s efektem tetování!

nr. 6358
GO SPUNKY!
Protective Plasters with Pad
18 pcs

99 Kč 

3,67 € 
4 BO 

GO SPUNKY!
Ochranné náplasti s polštářkem,

18 ks
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Přednosti a vlastnosti:
•  Dlouhotrvající parfemace a měkkost.

•  Neobsahuje žádná barviva.

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

•  Obsahuje vybraný hypoalergenní
kosmetický parfém GO SPUNKY!

•  Vůně na prádle je vysoce stabilní i po vyžehlení. 
Prádlo voní několik týdnů po vyprání.

Speciální složky:
•  Elastine +  

Usnadňuje žehlení.

•  Anti-Flash  
Zabraňuje vzniku statické elektřiny.

•  Aloe-Extract  
Obsahuje extrakt z Aloe vera.

•  Perfume Stabilization  
Stabilizace parfému.

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 vlož-
te prádlo do připravené lázně.

•  Mimořádně ekologický obal, který jednoduše 
roztřídíte do odpadu.
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5 ml / 5 l 18 ml / 4-5 kg

55x

1 000 ml = až 55 praní

víčko
40 ml

199 Kč 

7,37 € 
8 BO 

nr. 1169
GO SPUNKY!
So�  & Bright & Easy
1 000 ml

Aviváž s kondicionérem
8x koncentrovaná,
1 000 ml 2 1v

HYPOALERGENNÍ
PARFEMACE

withwith
Aloe

Vera
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Přednosti a vlastnosti:
•  Parfémový sáček příjemně provoní Váš domov. 

•  Lze ho umístit do šatníku nebo do menších 
prostor, kterým dodá příjemnou osvěžující vůni.

Návod k použití:
•  Odstraňte pouze vnější fólii, papírový sáček 

již neotvírejte.

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

Přednosti a vlastnosti:
•  Parfémovaný tělový sprej pro kluky s hravou mla-

distvou vůní lehkých tónů citrusů, ambry, máty
a jemného koření odhaluje něco rebelského
a nespoutaného!

•  Šetrné složení!

•  Zanechává jemnou a provoněnou pokožku.

•  Vhodný i k provonění ložního prádla.

•  Ideální volba pro každodenní nošení během 
celého roku.

Typ pokožky:
Vhodný pro všechny typy pokožky.

Návod k použití:
Jemným stisknutím aplikátoru 
naneste sprej na pokožku
nebo oblečení. Můžete použít 
i k provonění dětských vlásků. 
Vyhněte se kontaktu s očima.

169 Kč 

6,26 € 
7 BO 

nr. 6319
GO SPUNKY!
Aroma Sachet
125 ml

nr. 6343
GO SPUNKY!
Body Spray
150 ml

Parfémová sašetka
& TĚLOVÝ SPREJ

pro malé uličníky,
125 ml & 150 ml

59 Kč 

2,19 € 
2 BO 
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Přednosti a vlastnosti:
•  Přírodní tekuté mýdlo pro pravidelné každo-

denní používání. 

•  Tvoří bohatou pěnu, hydratuje a důkladně odstraňuje
veškeré nečistoty.

•  Obsahuje výtažky z Aloe vera, které pečují 
o pokožku rukou. 

•  Obsahuje Panthenol, který působí proti podráždění, 
zčervenání pokožky a celkově ji zklidňuje.

•  Příjemně a dlouho voní.

•  Bez barviv, parabenů, SLS/SLES, 
silikonů a alkoholu.

•  Jemná hypoalergenní parfemace.   

•  Na účinné mytí stačí jen velmi malé množství!

Aktivní složky:
Aloe-Extract
  •  Obsahuje extrakt z Aloe vera.

Panthenol
•  Zklidňuje pokožku.

Návod k použití:
•  Použijte tak, jak jste zvyklí.

•  Doporučujeme nanášet na suché ruce, 
pečlivě rozetřít, opláchnout a vychutnat 
si pocit čistých a jemných rukou. 

Tekuté mýdlo
s Aloe vera
4x koncentrované,
400 ml

, který působí proti podráždění, 

Na účinné mytí stačí jen velmi malé množství!

HYPOALERGENNÍ
PARFEMACE

withwith
Aloe

Vera
149 Kč 

5,52 € 
6 BO 

nr. 6329
GO SPUNKY!
Hand Soap 
with Aloe Vera
400 ml
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Přednosti a vlastnosti:
•  Jemná péče o celé tělo a vlasy.

•  pH šetrné k dětské pokožce.

•  Gel je obzvláště jemný, nepálí a nedráždí oči. 

•  Zvláčňuje a hydratuje dětskou pokožku.

•  Vyživuje a posiluje strukturu vlasů.

•  Zachovává vlasy příjemně provoněné a hebké.

•  Bez barviv, parabenů, SLS/SLES a silikonů.

•  Jemná hypoalergenní parfemace.

Aktivní složky:
ALOE VERA 

•  Zklidňuje pokožku a chrání před podrážděním.

•  Podporuje regeneraci kožních buněk a hojení 
drobných poranění.

E-ANTIOX  

•  Ochrana kutikuly vlasu s vitaminem E.

•  Dodává hydrataci vlasům i pokožce.

HEDVÁBNÝ PROTEIN  

•  Zanechává pokožku neobyčejně jemnou na dotek.

•  Zvyšuje elasticitu a pevnost pokožky.

D-PANTHENOL  

•  Provitamin B5 pro zvláčnění a hloubkovou 
regeneraci.

Typ vlasů a pokožky:
• Vhodný pro všechny typy vlasů a pokožky, 

včetně suché a citlivé. 

Návod k použití:
•  Naneste gel na vlhkou pokožku a mokré vlasy, 

krouživými pohyby vytvořte jemnou pěnu. Na 
závěr opláchněte čistou vodou a jemně osušte. 

•  Vhodný pro každodenní použití.

•  Určeno pro děti od 3 let.199 Kč 

7,37 € 
8 BO 

nr. 6348
GO SPUNKY! 
Protective Shower 
Shampoo 2in1
250 ml

GO SPUNKY!
Ochranný sprchový šampon 2v1,

250 ml

HYPOALERGENNÍ
PARFEMACE
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Přednosti a vlastnosti:
•  Mladistvá vůně s osvěžujícími tóny citrusových plodů 

vhodná pro koupel malých i velkých uličníků.

•  Speciální přírodní složení obsahující 100% Aloe vera, 
hedvábný protein a příjemnou hypoalergenní parfemaci.

•  Pečuje o pokožku a přispívá k její hloubkové hydrataci.

•  Tvoří bohatou krémovou pěnu.

•  Bez parabenů, SLS/SLES a silikonů. 

Aktivní složky:
ALOE VERA 

•  Má protizánětlivé účinky.

•  Podporuje regeneraci kožních buněk a hojení drobných 
poranění.

•  Pomáhá zmírňovat podráždění a zarudnutí pokožky.

HEDVÁBNÝ PROTEIN 

•  Má hydratační schopnosti.

•  Zanechává pokožku vyživenou a sametově hebkou 
na dotek.

•  Zvyšuje elasticitu a pevnost pokožky.  

Typ pokožky:
•  Vhodný pro všechny typy pokožky, včetně 

suché a citlivé. 

Návod k použití:
•  Pro vytvoření bohaté pěny nalijte doporučenou dávku 

přípravku přímo do proudu tekoucí teplé vody. 

•  Dávkování: 20 ml přípravku na 70 –100 l vody. 

•  Určeno pro děti od 3 let.

Proměňte koupel 
v něco neobvyklého!

179 Kč 

6,63 € 
7 BO 

nr. 6341
GO SPUNKY!
Bath Foam
250 ml

GO SPUNKY!
Pěna do koupele,
250 ml

HYPOALERGENNÍ
PARFEMACE

with

v něco neobvyklého!

with
Aloe

Vera
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Přírodní ochranná 
zubní pasta

75 ml

+ Ochrana před zubním kazem a plakem!
+ Posiluje zubní sklovinu a pečuje o citlivé dásně!
+ Šetrně čistí a odstraňuje nežádoucí zbarvení zubů!
+ Důkladná péče o celou ústní dutinu!
+ Svěží dech a příjemný pocit v ústech!

ORIGINAL CLINICAL SPECIALISTs
•  ALOE BARBADENSIS PURE

100% přírodní extrakt Aloe vera

•  MENTHA PIPERITA PURE 
100% přírodní extrakt máty peprné

•  SALVIA OFFICINALIS PURE
100% přírodní extrakt šalvěje lékařské

•  BLACK CURRANT AROMA+
100% přírodní aroma černého rybízu

•  STEVIA REBAUDIANA PURE
100% přírodní extrakt stevie sladké

•  BRILLIANT CONDITION COMPLEX
přírodní komplex pro zdravou péči o ústní dutinu

•  MINERAL ENAMEL BOOSTER
přírodní minerální komplex pro posílení skloviny

•  CHARCOAL COMPLEX SHINE+
komplex s obsahem černého uhlí pro zářivě čistý chrup

Přednosti a vlastnosti:
•  Unikátní receptura na bázi přírodních složek.
•  Obohacená bylinnými extrakty.
•  Přírodní osvěžující chuť černého rybízu.
•  Bez obsahu fl uoridu sodného.
•  Bez SLS/SLES, parabenů a alergenů.
•  Bez syntetických aromat a barviv.
•  Součást komplexní péče o zdravý chrup!
•  Brilantní účinek s dokonale jemnou péčí!

Návod k použití: 
Pro optimální péči doporučujeme používat 2-3x denně. 
Vhodné pro dospělé a děti od 6 let.

Brilantní péče 
pro zářivý úsměv!

5P 5 PLUSOVÝCH ÚČINKŮ

nr. 6057
Brilliant Condition
Toothpaste
75 ml

296 Kč 

10,96 € 
12 BO 

Přírodní ochranná Přírodní ochranná Přírodní ochranná Přírodní ochranná Přírodní ochranná Přírodní ochranná 
Věděli jste, že...

dlouhodobý příjem 
fl uoridu může být příčinou 
závažných onemocnění?

První  viditelnou indikací je zubní 
fl uoróza, která se projevuje

černáním zubní skloviny
a následným zničením

zubu.
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+ Extra silné složení pro intenzivní svěžest!
+ Neutralizuje kyselé pH v ústech!
+ Posiluje zubní sklovinu a dásně!
+ Prevence zubního kazu a zánětu dásní!
+ Důkladná péče o celou ústní dutinu!

ORIGINAL CLINICAL SPECIALISTs
•  ALOE BARBADENSIS PURE

100% přírodní extrakt Aloe vera

•  MENTHA PIPERITA PURE 
100% přírodní extrakt máty peprné

•  SALVIA OFFICINALIS PURE
100% přírodní extrakt šalvěje lékařské

•  BLACK CURRANT AROMA+
100% přírodní aroma černého rybízu

•  STEVIA REBAUDIANA PURE
100% přírodní extrakt stevie sladké

•  BRILLIANT CONDITION COMPLEX
přírodní komplex pro zdravou péči o ústní dutinu

Přednosti a vlastnosti:
•  Unikátní receptura na bázi přírodních složek.
•  Obohacená bylinnými extrakty.
•  Přírodní osvěžující chuť černého rybízu.
•  Bez obsahu fl uoridu sodného.
•  Bez SLS/SLES, parabenů a alergenů.
•  Bez syntetických aromat a barviv.
•  Součást komplexní péče o zdravý chrup!
•  Výjimečně silná a účinná!

Návod k použití: 
Vyplachujte ústa pravidelně po vyčištění zubů nebo kdykoli 
v průběhu dne. V rámci komplexní ochranné péče o ústní 
dutinu doporučujeme užívat alespoň 2x denně. Nepolykej-
te. Vhodné pro dospělé a děti od 6 let.

Přírodní ochranná 
ústní voda
250 ml Svěžest s chutí 

černého rybízu!

5P 5 PLUSOVÝCH ÚČINKŮ

nr. 6059
Brilliant Condition
Mouthwash
250 ml

269 Kč 

9,96 € 
11 BO 

Lze užívat samostatně pro extra 
intenzivní účinek, nebo naředit 
vodou pro jemnější chuť!TI
P

!
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Příjemný pocit v ústech 

po celý den!

Přírodní ochranný sprej
pro svěží dech

50 ml

+ Neutralizuje kyselé pH v dutině ústní!
+ Svěží dech a příjemný pocit v ústech!
+ Prevence zubního kazu a zánětu dásní!
+ Zklidňuje a hojí podrážděné dásně!
+ Efektivně zvlhčuje sliznici hrdla a úst!

ORIGINAL CLINICAL SPECIALISTs
•  ALOE BARBADENSIS PURE

100% přírodní extrakt Aloe vera

•  MENTHA PIPERITA PURE
100% přírodní extrakt máty peprné

•  SALVIA OFFICINALIS PURE
100% přírodní extrakt šalvěje lékařské

•  BLACK CURRANT AROMA+
100% přírodní aroma černého rybízu

•  STEVIA REBAUDIANA PURE
100% přírodní extrakt stevie sladké

•  BRILLIANT CONDITION COMPLEX
přírodní komplex pro zdravou péči o ústní dutinu

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

•  Vysoký obsah Aloe vera bez přídavku vody.

•  Obohacený bylinnými extrakty.

•  Přírodní osvěžující chuť černého rybízu.

•  Bez obsahu fl uoridu sodného.

•  Bez SLS/SLES, parabenů a alergenů.

•  Bez syntetických aromat a barviv.

•  Součást komplexní péče o zdravý chrup!

•  Zamezuje množení nežádoucích mikroorganismů 
v ústech.

Návod k použití: 
Aplikujte do úst 1-2 dávky spreje pro osvěžení dechu. 
Vhodné pro dospělé a děti od 6 let.

5P 5 PLUSOVÝCH ÚČINKŮ

nr. 6058
Brilliant Condition
Mouthspray
50 ml

199 Kč 

7,37 € 
8 BO 
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Sladce chladivý dotek 

pro krásné rty!

Věděli jste, že...

sladká chuť stevie 
v kombinaci s aroma 

černého rybízu doprovázená 
příjemným chladivým efektem 

přináší jedinečný osvěžující zážitek 
s každou aplikací?

Přírodní ochranný 
balzám na rty
4,2 g

+ Regeneruje suché a popraskané rty!
+ Intenzivně vyživuje a hydratuje!
+ Jemný chladivý efekt pro plný vzhled rtů!
+ Zanechá rty dokonale hebké a vláčné!
+ Zpomaluje proces stárnutí rtů!

ORIGINAL CLINICAL SPECIALISTs
•  MENTHA PIPERITA PURE 

100% přírodní extrakt máty peprné

•  SALVIA OFFICINALIS PURE
100% přírodní extrakt šalvěje lékařské

•  BLACK CURRANT AROMA+
100% přírodní aroma černého rybízu

•  STEVIA REBAUDIANA PURE
100% přírodní extrakt stevie sladké

•  CERA ALBA PURE 
farmaceutický včelí vosk pro ochranu rtů

•  BRILLIANT CONDITION NOURISH+
směs vzácných olejů a bambuckého másla

•  COOL LIPS+ COMPLEX 
přírodní chladivý komplex pro efekt plných rtů

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

•  Obohacený bylinnými extrakty.

•  Přírodní sladká chuť s aroma černého rybízu.

•  Bez obsahu minerálních olejů.

•  Bez parabenů a alergenů.

•  Bez syntetických aromat a barviv.

•  Intenzivní výživa rtů bez pocitu lepení!

Návod k použití: 
Pro dosažení hebkých a vyživených rtů nanášejte 
balzám několikrát denně. Vytváří na rtech jemný 
prodyšný ochranný fi lm.

5P 5 PLUSOVÝCH ÚČINKŮ

nr. 6061
Brilliant Condition
Lip balm
4,2 g

119 Kč 

4,41 € 
4 BO 
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Brilantní kartáček

pro zdravý chrup

Brilliant Condition!
Přírodní péče pro Váš dokonalý úsměv
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Zubní kartáček 

+ Jemné a účinné čištění chrupu!
+ Ochrana před zubním kazem a plakem!
+ Zaoblená vlákna jemně leští sklovinu!
+ Ergonomický tvar pro příjemný úchop!
+ Perfektní dosah do všech partií ústní dutiny!

SUPERSOFT
•  více než 3500 vláken se zaoblenými konci.

Přednosti a vlastnosti:
•  Navržen dle aktuálních doporučení stomatologů.

•  Ergonomicky tvarovaná rukojeť s mírným prohnutím.

•  Malá hlava hustě osázená jemnými vlákny.

•  Originální design Eurona by Cerny.

•  Česká výroba.

Návod k použití: 
Pro optimální péči doporučujeme zuby čistit 
2-3x denně. Vhodný pro dospělé a děti od 10 let.2-3x denně. Vhodný pro dospělé a děti od 10 let.2-3x denně. Vhodný pro dospělé a děti od 10 let.2-3x denně. Vhodný pro dospělé a děti od 10 let.

nr. 6097
Brilliant Condition 
Toothbrush 
SUPERSOFT, 
Yellow, 1 pc

nr. 6067
Brilliant Condition 
Toothbrush 
SUPERSOFT,
Turquoise, 1 pc

nr. 6066
Brilliant Condition 
Toothbrush 
SUPERSOFT, 
Pink, 1 pc

nr. 6098
Brilliant Condition 
Toothbrush 
SUPERSOFT, 
White, 1 pc

5P 5 PLUSOVÝCH ÚČINKŮ

129 Kč 

4,78 € 
5 BO 

Věděli jste, že...příliš tvrdý zubní kartáček 
může přispět k podráždění dásní 

a opotřebení zubní skloviny, 
kterou následně začne prosvítat 

žlutá vrstva dentinu? 

139



Delicate Condition!
Nejjemnější péče zrozená z darů přírody

Exkluzivně pro ženy!

NEW
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+ Čistota a svěžest bez pocitu podráždění!
+ Dlouhotrvající hydratace pokožky!
+ Intenzivně zvláčňuje a zjemňuje!
+ Jemný peeling pro dokonalou hebkost!
+ Revitalizuje tělo i smysly!

ORIGINAL CLINICAL SPECIALISTs
•  ALOE BARBADENSIS PURE

100% přírodní extrakt Aloe vera

•  OCIMUM BASILICUM PURE 
100% přírodní extrakt bazalky pravé

•  GREEN MIYAGAWA ESSENCE 
přírodní esenciální olej ze zelené mandarinky Miyagawa

•  DELICATE CONDITION COMPLEX
přírodní jemná péče přizpůsobená citlivé ženské pokožce

•  CITRUS EXFOLIATOR COMPLEX 
přírodní komplex z kůry citrusů pro šetrný peeling

•  NATURAL ANTIAGEnt 
prevence předčasného stárnutí pokožky

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

•  Obohacený bylinnými extrakty.

•  Přírodní harmonizační vůně zelené mandarinky.

•  Bez SLS/SLES a parabenů.

•  Bez syntetických barviv.

•  Delikátně jemná péče stvořená z darů přírody!

Návod k použití: 
Naneste potřebné množství gelu na pokožku a jemně 
masírujte krouživými pohyby pro dosažení exfoliačního 
účinku. Poté důkladně opláchněte vlažnou vodou. 

Věděli jste, že...aromaterapeutická 
vůně zelené mandarinky 

a uklidňující zvuk tekoucí vody 
vytváří ideální kombinaci pro 
každodenní chvíli relaxace 

a uvolnění? 

Dotek harmonických 

tónů přírody

5P 5 PLUSOVÝCH ÚČINKŮ

Jemný přírodní 
sprchový gel
pro ženy, 250 ml

nr. 6062
Delicate Condition
Shower Gel
250 ml

169 Kč 

6,26 € 
7 BO 
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S esenciálním olejem ze zelené

mandarinky, heřmánku a bazalky....

Jedinečná péče přírody…

Jemná přírodní 
koupelová sůl 
280 g

5P  5 PLUSOVÝCH ÚČINKŮ

+ 100% přírodní složení!
+ Předchází pocitům svědění a pálení! 
+  Blahodárně působí na pokožku intimních partií!  
+ Osvěžující čistota bez pocitu podráždění! 
+  Hloubkově hydratuje pokožku 

a harmonizuje tělo! 

ORIGINAL CLINICAL SPECIALISTs
•  ALOE BARBADENSIS PURE 

100% přírodní extrakt Aloe vera

•  OCIMUM BASILICUM PURE 
100% přírodní extrakt bazalky pravé

•  GREEN MIYAGAWA ESSENCE 
přírodní esenciální olej ze zelené 
mandarinky Miyagawa

•  CHAMOMILE PURE
100% přírodní extrakt z heřmánku

•  HIMALAYAN & DEAD SEA SALT COMPLEX 
unikátní směs himalájské soli a soli z Mrtvého moře 
pro regeneraci pokožky

•  DELICATE CONDITION COMPLEX 
přírodní jemná péče přizpůsobivá citlivé ženské 
pokožce

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

•  Obohacena o přírodní extrakty. 

•  Bez přidaných parfémů.

•  Bez SLS/SLES, konzervantů a barviv. 

Návod k použití: 
Do připravené lázně o teplotě 37 °C nechte rozpustit 
2 polévkové lžíce (cca 20 g). Pro sedací koupel 
rozpusťte ve vodní lázni o teplotě 37°C 1-2 čajové 
lžičky (cca 5 g soli).

Věděli jste, že...unikátní koupelová sůl 
pro ženy pomáhá při preven-
ci vzniku infekcí a kvasinek. 

Poskytuje ale také hloubkovou 
hydrataci a osvěžující 

čistotu. 
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Condition

NEW

nr. 6138
Delicate Condition 
Bath Salt  
280 g

299 Kč 

11,07 € 
12 BO 
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Delikátní složení
pro nejjemnější péči!

Jemný přírodní 
intimní gel

pro ženy, 250 ml

5P 5 PLUSOVÝCH ÚČINKŮ

+ Šetrná péče o citlivou pokožku intimních partií!
+ Čistota a svěžest bez pocitu podráždění!
+ Intenzivně hydratuje a zklidňuje! 
+ Chrání před svěděním a vznikem zánětu!
+  Udržuje přirozeně zdravou mikrofl óru

intimních partií!

ORIGINAL CLINICAL SPECIALISTs
•  ALOE BARBADENSIS PURE 

100% přírodní extrakt Aloe vera

•  OCIMUM BASILICUM PURE 
100% přírodní extrakt bazalky pravé

•  GREEN MIYAGAWA ESSENCE 
přírodní esenciální olej ze zelené mandarinky 
Miyagawa

•  DELICATE CONDITION COMPLEX 
přírodní jemná péče přizpůsobená citlivé ženské 
pokožce

•  ANTIBACTERIAL L-A COMPLEX
přírodní ochranný komplex s kyselinou mléčnou

•  pH OPTI PROTECTON 
optimální pH pro ochranu intimních partií

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

•  Obohacený bylinnými extrakty.

•  Bez SLS/SLES a parabenů.

•  Bez syntetických barviv.

•  Antimikrobiální ochrana proti kvasinkám Candida! 

•  Vhodný pro každodenní použití!

Návod k použití: 
Malé množství gelu aplikujte na vlhkou pokožku intim-
ních partií. Poté důkladně opláchněte vlažnou vodou. 

nr. 6060
Delicate Condition
Intimate Wash
250 ml

239 Kč 

8,85 € 
10 BO 
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Pokožka hladká 
jako satén!

Jemný přírodní 
GEL NA HOLENÍ
pro ženy, 200 ml

+ Dokonale hladká pokožka bez podráždění!
+ Pohodlný skluz strojku pro snadné oholení!
+ Zklidňuje pokožku a chrání před zarudnutím!
+ Intenzivně hydratuje, napomáhá hojení! 
+ Příjemný chladivý efekt!

ORIGINAL CLINICAL SPECIALISTs
•  ALOE BARBADENSIS PURE 

100% přírodní extrakt Aloe vera

•  OCIMUM BASILICUM PURE 
100% přírodní extrakt bazalky pravé

•  GREEN MIYAGAWA ESSENCE
přírodní esenciální olej ze zelené mandarinky Miyagawa

•  DELICATE CONDITION COMPLEX 
přírodní jemná péče přizpůsobená citlivé ženské 
pokožce

•  ALLANTOIN ACTIVE PROTECTION 
přírodní ochranný komplex s allantoinem

•  COOL FRESHNESS COMPLEX 
přírodní chladivý komplex dodává svěží pocit

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

•  Obohacený bylinnými extrakty.

•  Přírodní harmonizační vůně zelené mandarinky.

•  Bez SLS/SLES a parabenů.

•  Bez syntetických barviv.

•  Přírodní péče stvořená na míru ženského těla!

•  Chladivý efekt dodá úlevu unaveným nohám!

Návod k použití: 
Přiměřené množství gelu naneste na navlhčenou po-
kožku a vytvořte hladký fi lm pro pohodlný skluz strojku. 
Šetrně oholte a poté opláchněte vlažnou vodou. 

5P 5 PLUSOVÝCH ÚČINKŮ

nr. 6063
Delicate Condition
Shaving Gel
200 ml

239 Kč 

8,85 € 
10 BO 
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Dejte sbohem
otokům a pocitu
těžkých nohou!

Přírodní aktivní 
chladivý krém

200 ml

5P  5 PLUSOVÝCH ÚČINKŮ

+  Úleva a osvěžení po námaze a sportu!
+ Odstraňuje pocit únavy a těžkých nohou!
+  Ulevuje nohám a zádům při dlouhém stání!
+  Regenerace a sametové zvláčnění pokožky!
+ Lehká textura bez pocitu mastnoty!

ORIGINAL CLINICAL SPECIALISTs
•  CANNABIS SATIVA PURE

100% přírodní konopný olej

•  EUCALYPTUS GLOBULUS PURE
100% přírodní eukalyptový olej

•  COOL+ INTENSE EFFECT
intenzivní chladivý efekt pro rychlou úlevu

•  BODY FIT HERBAL FORMULA
bylinný komplex pro kondici pohybového aparátu

•  NATURE CONDITION COMPLEX
přírodní komplex pro ochranu pokožky

•  VELVETY SMOOTH EFFECT
sametové vyhlazení a zvláčnění pokožky

•  E-ABSORB FORMULA
rychlá vstřebatelnost

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

•  Vysoký obsah 100% konopného oleje.

•  Obohaceno eukalyptovým a borovicovým olejem.

•  Obsahuje vzácné bylinné extrakty z kafru, kaštanu 
koňského a kostivalu lékařského.

•  Vhodný k masážím svalů a kloubů po sportu, 
při pocitu svalové únavy a těžkých nohou.

•  Bez parabenů.

•  Bez syntetických barviv.

•  Intenzivní chladivý efekt pro rychlý pocit úlevy!

Návod k použití: 
Naneste dostatečné množství krému a důkladně 
vmasírujte do pokožky. Opakujte aplikaci dle potřeby.

nr. 6070
Nature Condition
Cooling Cream
200 ml

349 Kč 

12,93 € 
14 BO 
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Zahřeje, prokrví 
a znovu Vás rozhýbe!

Přírodní aktivní 
hřejivý krém
200 ml

+  Úleva při ztuhnutí pohybového ústrojí!
+  Zvyšuje prokrvení a prohřívá bolavá místa!
+ Zlepšení hybnosti kloubů, šlach a svalů!
+  Regenerace a sametové zvláčnění pokožky!
+ Lehká textura bez pocitu mastnoty!

ORIGINAL CLINICAL SPECIALISTs
•  CANNABIS SATIVA PURE

100% přírodní konopný olej

•  ARNICA MONTANA PURE
100% přírodní extrakt z arniky

•  WARM+ INTENSE EFFECT
intenzivní hřejivý efekt pro rychlou úlevu

•  BODY FIT HERBAL FORMULA
bylinný komplex pro kondici pohybového aparátu

•  NATURE CONDITION COMPLEX
přírodní komplex pro ochranu pokožky

•  VELVETY SMOOTH EFFECT
sametové vyhlazení a zvláčnění pokožky

•  E-ABSORB FORMULA
rychlá vstřebatelnost

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

•  Vysoký obsah 100% konopného oleje.

•  Obohaceno bylinnými extrakty.

•  Obsahuje silice ze zázvoru, skořice a hřebíčku.

•  Vhodný k masážím svalů, šlach a kloubů.

•  Mírní následky nadměrné svalové námahy, uvolňuje 
svalové napětí a přispívá k rychlejšímu vstřebání 
pohmožděnin a otoků.

•  Bez parabenů.

•  Bez syntetických barviv.

•  Intenzivní hřejivý efekt uvolní ztuhlé svalstvo!

Návod k použití: 
Naneste dostatečné množství krému a důkladně 
vmasírujte do pokožky. Opakujte aplikaci dle potřeby.

5P 5 PLUSOVÝCH ÚČINKŮ

nr. 6071
Nature Condition
Warming Cream
200 ml

349 Kč 

12,93 € 
14 BO 
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Intenzivní pečující terapie 

pro Vaše ruce a nehty!

Přírodní ochranný 
krém na ruce

75 ml

5P 5 PLUSOVÝCH ÚČINKŮ

+  Intenzivní péče o suchou pokožku a nehty!
+  Hloubková hydratace, regenerace a výživa!
+  Ochrana proti stárnutí pokožky s vitaminem E! 
+ Zanechá ruce vláčné a sametově jemné! 
+ Lehká textura bez pocitu mastnoty!

ORIGINAL CLINICAL SPECIALISTs
•  ALOE BARBADENSIS PURE

100% přírodní extrakt Aloe vera

•  OIL COMPLEX NOURISH+
blahodárný komplex přírodních olejů

•  SHEA BUTTER PURE
vyživující péče bambuckého másla

•  NATURAL ANTIAGENT
prevence předčasného stárnutí pokožky

•  NATURE CONDITION COMPLEX
přírodní komplex pro ochranu pokožky

•  VELVETY SMOOTH EFFECT
sametové vyhlazení a zvláčnění pokožky

•  E-ABSORB FORMULA
rychlá vstřebatelnost

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

•  Obsahuje přírodní olej z mandlí a sezamu. 

•  Obohacený esenciálními oleji z máty a citronové trávy.

•  Bez parabenů.

•  Bez syntetických barviv.

•  Vhodný pro každodenní použití!

Návod k použití:
Naneste přiměřené množství krému na ruce i nehty 
a jemně vmasírujte do úplného vstřebání. Aplikujte dle 
potřeby i několikrát denně.

nr. 6068
Nature Condition
Hand Cream
75 ml

159 Kč 

5,89 € 

6 BO 
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Dokonalý balzám 
pro namáhanou 
pokožku chodidel!

Věděli jste, že...nejlepších výsledků 
docílíte při každodenním 

používání na noc po koupe-
li? Chodidla jemně vysušte 
ručníkem, ošetřete krémem 

a oblečte si prodyšné 
ponožky.

Přírodní ochranný 
krém na nohy
75 ml

5P 5 PLUSOVÝCH ÚČINKŮ

+  Okamžitý pocit úlevy pro nohy!
+  Hloubková hydratace, regenerace a výživa!
+  Chrání před popraskáním a zklidňuje pokožku!
+  Přírodní protizánětlivé a antiperspirační účinky!
+ Lehká textura bez pocitu mastnoty!

ORIGINAL CLINICAL SPECIALISTs
•  ALOE BARBADENSIS PURE

100% přírodní extrakt Aloe vera

•  OIL COMPLEX NOURISH+
blahodárný komplex přírodních olejů

•  SHEA BUTTER PURE
vyživující péče bambuckého másla

•  NATURAL ANTIPERSPIRANT
přírodní ochrana proti nadměrnému 
pocení nohou

•  NATURE CONDITION COMPLEX
přírodní komplex pro ochranu pokožky

•  VELVETY SMOOTH EFFECT
sametové vyhlazení a zvláčnění pokožky

•  E-ABSORB FORMULA
rychlá vstřebatelnost

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

•  Vysoký podíl kvalitního mandlového oleje. 

•  Obohacený esenciálním olejem z šalvěje. 

•  Bez parabenů.

•  Bez syntetických barviv.

•  Vhodný pro každodenní použití!

Návod k použití:
Naneste přiměřené množství krému na pokožku 
chodidel a nehty, jemně vmasírujte do úplného vstřebání.
Při pravidelném používání se účinky násobí.

159 Kč 

5,89 € 
6 BO 

nr. 6069
Nature Condition
Foot Cream
75 ml
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Sametová péče 
i první pomoc
pro suchou pokožku!

Vě

děli jste, že...Aloe vera máslo 
je extrakce z Aloe vera 

v kombinaci s kokosovým 
olejem? Brutnákový olej 

je známý pro skvělou výživu 
pleti a šípkový olej blaho-

dárně regeneruje?

+  Intenzivní péče o suchou a citlivou pokožku!
+ Hloubkové zjemnění, výživa a regenerace!
+ Vhodný pro péči o pokožku celého těla!
+ Zmírňuje projevy suché pokožky a zklidňuje ji! 
+ Máslová textura, která se krásně vstřebává!

ORIGINAL CLINICAL SPECIALISTs
•  PURE ALOE VERA BUTTER

100% přírodní Aloe vera máslo
•  ROSA CANINA PURE

100% přírodní olej ze šípku
•  BORAGO OFFICINALIS PURE

100% přírodní olej z brutnáku lékařského
•  NATURE CONDITION COMPLEX

přírodní komplex pro ochranu pokožky
•  VELVETY SMOOTH EFFECT

sametové vyhlazení a zvláčnění pokožky
•  E-ABSORB FORMULA

rychlá vstřebatelnost

Přednosti a vlastnosti:
•  Unikátní receptura na bázi přírodních složek.
•  Obsahuje přírodní olej z šípku, brutnáku 

a Aloe vera máslo!
•  Pravidelným používáním se zmírní projevy suché 

pokožky.
•  Šetrné složení s jemnou vůní Aloe vera.
•  Bez parabenů.
•  Bez syntetických barviv.
•   Vhodný pro každodenní použití!

Návod k použití:
Tenkou vrstvu balzámu aplikujte na suchou a čistou 
pokožku. Jemně vmasírujte, dokud se nevstřebá. Můžete 
používat přímo  jako cílenou intenzivní terapii a první po-
moc pro dehydratované rty, lokty, ruce i chodidla. Balzám 
účinně a hloubkově regeneruje, hydratuje a navrací pokož-
ce svěžest. Doporučujeme používat pravidelně 
na celé tělo, zejména na místa náchylná k vysušení.

5P 5 PLUSOVÝCH ÚČINKŮ

nr. 6134
Nature Condition 
Silk Balm 
50 ml

299 Kč 

11,07 € 
12 BO 

PŘÍRODNÍ HEDVÁBNÝ
BALZÁM

50 ml
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Rychlé zklidnění
pokožky…

Věděli jste, že...zdrojem Tea Tree 
oleje s širokým spektrem 

blahodárných účinků pro lidské 
zdraví jsou listy Kajeputu 

střídavolistého, který roste 
pouze na severovýchodním 

pobřeží státu Nový Jižní 
Wales v Austrálii?

S.O.S. roll-on 
100% Tea Tree
5 ml

119 Kč 

4,41 € 
4 BO 

nr. 6044
S.O.S. Condition! 
100% Tea Tree Roll'N'Go!   
5 ml

+ Širokospektré přírodní antiseptikum!
+ Účinný při lokálním podráždění pokožky!
+  Zklidňuje pokožku při akné a bodnutí hmyzem!
+  První pomoc při pocitech svědění a napětí rtu!
+  Ošetřuje drobné oděrky, chrání a regeneruje!

ORIGINAL CLINICAL SPECIALISTs
•  TEA TREE PURE

100% přírodní extrakt z čajovníku Melaleuca 
alternifolia

Přednosti a vlastnosti:
•   Obsahuje 100% čistého Tea Tree oleje.

•   Obal pro snadnou a hygienickou aplikaci.

•  Bez SLS/SLES a parabenů.

•  Bez syntetických aromat a barviv.

•  Praktické balení do kabelky 
i domácí lékárničky!

Návod k použití:
Aplikujte přímo na postižené 
místo. Používejte dle potřeby
i několikrát denně.

5P 5 PLUSOVÝCH ÚČINKŮ
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Věděli jste, že...

Aloe vera S.O.S. sprej 
Vám může zajistit péči jako 

v kosmetickém salonu? 
Můžete ho použít místo pleťo-
vé vody nebo si s jeho pomocí 
připravit regenerační chladivé 
obklady na citlivou pokožku 

očních víček.

Čistá síla přírody...

5P 5 PLUSOVÝCH ÚČINKŮ

Aloe vera S.O.S. 
sprej

250 ml

+ První pomoc při podráždění pokožky!
+ Blahodárná péče bylin a čistého Aloe vera!
+ Hydratace, zklidnění a chladivý efekt v jednom!
+ Jedinečné antioxidační a regenerační účinky!
+ S.O.S. neviditelný fi lm pro ochranu pokožky!

ORIGINAL CLINICAL SPECIALISTs
•  ALOE BARBADENSIS PURE

100% přírodní extrakt Aloe vera

•  NATURAL DOCTOR
obsahuje celkem 19 léčivých bylinek (např. Světlík 
lékařský, Měsíček lékařský, Maurský květ, Jitrocel 
kopinatý, Bez černý a celou řadu dalších)

•  TEA TREE PURE
100% přírodní extrakt z čajovníku Melaleuca alternifolia

•  ALLANTOIN ACTIVE PROTECTION
přírodní ochranný komplex s allantoinem

•  D-PANTHENOL SOOTHE+
vyživující a regenerační péče s panthenolem

•  S.O.S. Safety On Skin CONTROL
dlouhodobá ochrana pokožky

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

•  Obsahuje 90% čistého Aloe vera nejvyšší kvality.

•  Obohacený bylinnými extrakty.

•  Ošetřuje drobná poranění, oděrky a spáleniny.

•  Pomáhá při bodnutí hmyzem či po opalování.

•  Zklidňuje a regeneruje podrážděnou pokožku.

•  Dodává intenzivní hydrataci a zvláčnění.

•  Bez SLS/SLES a parabenů.

•  Bez syntetických aromat a barviv.

•  Nenahraditelná výbava domácí lékárničky!

Návod k použití:
Aplikujte přímo na pokožku nebo postižené místo. Pro vý-
raznější chladivý efekt doporučujeme uchovávat v ledničce.

nr. 6018
S.O.S. Condition! 
Pure ALOE 90 % 
Rescue Spray
250 ml

297 Kč 

11,00 € 
12 BO 
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Uleví při rýmě 
i nachlazení...

+ Uvolňuje dýchací cesty!
+ Usnadňuje dýchání při rýmě a nachlazení! 
+  Preventivně působí při virózách díky 

antiseptickým účinkům!
+ Rychle zvlhčuje a osvěžuje vzduch!
+  Neutralizuje nepříjemné pachy!

ORIGINAL CLINICAL SPECIALISTs
•  EUCALYPTUS GLOBULUS PURE

100% přírodní eukalyptový olej

•  MENTHA PIPERITA PURE
100% přírodní silice z máty peprné

•  JUNIPERUS COMUNIS PURE
100% přírodní jalovcová silice

•  TEA TREE PURE
100% přírodní extrakt z čajovníku 
Melaleuca alternifolia

Přednosti a vlastnosti:
•  Obsahuje čistě přírodní směs vonných 

silic a esenciálních olejů.

• Intenzivní osvěžující vůně.

•  Vhodné pro aromaterapii i pro osvěžení 
vzduchu v interiéru.

Návod k použití:
Nastříkejte do volného prostoru podle potřeby.
Nepoužívejte na kůži a tělo.

5P 5 PLUSOVÝCH ÚČINKŮ

Přírodní prostorové 
aromatikum S.O.S. 
BREATH THERAPY
pro volný dech, 150 ml

nr. 6049
S.O.S. Condition! 
Natural Aromaticum 
BREATH THERAPY
150 ml

nr. 4061

Mini S.O.S.  
lahvička 
bez náplně
50 ml

99 Kč 

3,67 € 
4 BO 

29 Kč 

1,07 € 
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Vůně z bylinkové 
zahrady pro sladké 
snění!

Přírodní prostorové 
aromatikum S.O.S. 

DREAM THERAPY
pro klidný spánek,

150 ml

5P 5 PLUSOVÝCH ÚČINKŮ

+  Podporuje klidný spánek!
+  Zklidňuje mysl a harmonizuje psychiku!
+  Blahodárně působí na nervový systém!
+  Pomáhá při bolestech hlavy a nervozitě!
+  Osvěžuje prostory, neutralizuje nepříjemné 

pachy!

ORIGINAL CLINICAL SPECIALISTs
•  LAVANDULA ANGUSTIFOLIA

100% přírodní esenciální olej 
z levandule lékařské

•  MELISSA OFFICINALIS PURE 
100% přírodní esenciální olej 
z meduňky indické

Přednosti a vlastnosti:
•  Obsahuje čistě přírodní směs vonných 

silic a esenciálních olejů.

•  Příjemná bylinková vůně s blahodárným účinkem 
na psychickou pohodu.

•  Vhodné pro aromaterapii i pro osvěžení 
vzduchu v interiéru.

•  Stimuluje buněčný růst.

Návod k použití:
Nastříkejte do volného prostoru podle potřeby. 
Nepoužívejte na kůži a tělo.

nr. 6051
S.O.S. Condition! 
Natural Aromaticum 
DREAM THERAPY
150 ml

99 Kč 

3,67 € 
4 BO 
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+ Uvolňuje napětí, podporuje relaxaci!
+ Pomáhá při psychické únavě a stresu!
+ Zlepšuje koncentraci a soustředění!
+  Harmonizuje, navozuje psychickou pohodu!
+  Rychle osvěžuje prostory, neutralizuje 

nepříjemné pachy!

ORIGINAL CLINICAL SPECIALISTs
•  CINNAMONUM ESSENTIAL COMPLEX

komplex silic a esenciálních olejů 
z listů a kůry skořice

•  CITRUS AURATIUM PURE
100% přírodní pomerančový olej

•  CITRUS LIMONUM PURE
100% přírodní citronový olej

Přednosti a vlastnosti:
•  Obsahuje čistě přírodní směs vonných silic 

a esenciálních olejů.

•  Příjemně hřejivá vůně skořice a citrusů.

•  Vhodné pro aromaterapii i pro osvěžení 
vzduchu v interiéru.

Návod k použití:
Nastříkejte do volného prostoru podle potřeby. 
Nepoužívejte na kůži a tělo.

Zharmonizujte 
vnitřní rovnováhu 
těla i duše...

Přírodní prostorové 
aromatikum S.O.S. 
RELAX THERAPY
pro uvolnění a relaxaci,
150 ml

5P 5 PLUSOVÝCH ÚČINKŮ

nr. 6048
S.O.S. Condition! 
Natural Aromaticum 
RELAX THERAPY
150 ml

99 Kč 

3,67 € 
4 BO 
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+ Ošetření drobných poranění a odřenin! 
+  Pro celou rodinu, praktické balení na cesty!
+ Nedráždivé, vhodné pro citlivou pokožku! 
+ Omyvatelný povrch!
+  Nepřilnavý savý polštářek chrání pokožku 

proti traumatizaci při odstranění náplasti!

Přednosti a vlastnosti:
•  Certifi kovaný zdravotnický prostředek.

•  Praktická součást domácí lékárničky.

Návod k použití:
Před použitím náplasti poraněné místo vydesinfi kujte. 
Četnost výměny: Náplast ponechejte na ráně 
maximálně 1 den, poté vyměňte za novou.

BALENÍ OBSAHUJE:
•  15 KS NÁPLASTÍ V TĚLOVÉ BARVĚ 

pro diskrétní krytí, perforované a prodyšné, 
rozměr 20 x 70 mm

•  + 5 KS TRANSPARENTNÍCH NÁPLASTÍ 
s originálním symbolem Eurona by Cerny, 
rozměr 20 x 60 mm

•

Skin Guard

Praktické balení oceníte 

doma i na cestách!

S.O.S. OCHRANNÉ 
NÁPLASTI S POLŠTÁŘKEM

20 ks

5P 5 PLUSOVÝCH ÚČINKŮ

nr. 6072
S.O.S. Condition!
Skin Guard Plasters 
with Pad
20 pcs

99 Kč 

3,67 € 
4 BO 
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+ Preventivně chrání zdraví celé rodiny!
+ Okamžitá účinnost s výdrží až 8 týdnů! 
+  Vysoce účinný proti komárům a klíšťatům!
+  Bezpečný produkt, vhodný pro děti od 3 let!
+ Netoxický a velmi šetrný k pokožce!

ORIGINAL CLINICAL SPECIALISTs
•  PELARGONIUM PURE

100% přírodní éterický olej z pelargonie
•  CITRONELLA PURE

100% přírodní éterický olej z citronely
•  GERANIOL BODY GUARD+

přírodní repelent s maximálním účinkem
•  EXTRA LASTING EFFECT

prodloužená doba účinnosti až 8 týdnů

Přednosti a vlastnosti:
•  Unikátní receptura na bázi přírodních složek.
•  Obsahuje přírodní éterické oleje s vysokým 

obsahem účinných látek. 
•  Vysoce efektivní proti komárům z řádu Aedes 

albopictus, Culex pipines, Anopheles gambiae 
a klíšťatům Ixides ricinus, která představují 
potenciální riziko pro lidské zdraví.

•  Působí minimálně 4 týdny po vyjmutí z obalu 
při běžném nošení. 

•  Intenzivní účinnost až 8 týdnů, pokud náramek 
při nepotřebě uzavřete do originálního obalu.

•  Nastavitelná velikost, znovu uzavíratelný obal.
•  Dermatologicky testováno.
•  Neocenitelný společník na toulkách přírodou!

Návod k použití:
Náramek vyjměte z ochranného sáčku a nasaďte na 
zápěstí nebo kotník. U dětí mladších 3 let je možné 
náramek umístit na kočárek či postýlku. Náramek není 
vhodný do vody, účinky se tak výrazně snižují.

Spolehlivá ochrana 
proti komárům

a klíšťatům! 

Body Guard

S.O.S. REPELENTNÍ 
NÁRAMEK PROTI HMYZU
1,3 x 27 cm

5P 5 PLUSOVÝCH ÚČINKŮ

nr. 6074
S.O.S. Condition! 
Body Guard Repelent 
Blue Harry
1,3 x 27 cm   

nr. 6073
S.O.S. Condition! 
Body Guard Repelent 
Pink Rose
1,3 x 27 cm  

199 Kč 

7,37 € 
2 BO 

199 Kč 

7,37 € 
2 BO 
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Veronika Zaňková-Černá, ofi ciální tvář
luxusní kosmetiky Cerny Cosmetix



ČESKÁ PROFESIONÁLNÍ KOSMETIKA 
SE ZÁRUKOU ŠPIČKOVÉ KVALITY

EAU de PARFUM Kolekce luxusních parfémů

NEW GENEA Komplexní péče o pleť proti vráskám

NEW UNIQUA Komplexní hydratační péče o pleť

EYOS Luxusní tělová kosmetika

SENSUALIX Exkluzivní tělová kosmetika

MAN ZONE Kolekce kosmetiky pro muže

PROFESSIONAL HAIR PROGRAMME Profesionální péče o vlasy

ENSSIMÉ Kosmetická kolekce pro něj a pro ni

LUXURY COSMETIC OILS Luxusní kosmetické oleje



Síla nekonečného souznění...
Fascinující smyslná vůně stvořena v okouzlujícím 
momentu zrození lásky, prohloubení citů,
v duševním propojení něžné éterické ženskosti
a silného charismatického elementu. 

LUXURY COSMETIC
COLLECTION
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Dárková taška 

s originálním 

společným 

potiskem!

Vrchní nota: jablko, kardamon, bergamot
Střední nota: květ pomeranče, mrkev, muškátový oříšek
Spodní nota:  vanilka, ambra, tonka, semiš, cedrové dřevo

Vrchní nota: Vrchní nota: 
Střední nota: Střední nota: 
Spodní nota:Spodní nota:

Vrchní nota: černý rybíz, květy pomeranče, pralinky
Střední nota: jasmín, čokoláda, broskev
Spodní nota: vanilka, pralinky, dřeva, mošusy

Popis vůně: 
sladká, ovocná, 
čokoládová, mošusová

Popis vůně: 
dřevitá, citrusová

• Jedinečný design luxusní kolekce ENSSIMÉ for her a for him.  

• Exkluzivní vysoko-gramážní materiál s kvalitní povrchovou laminací. 

•  Originální oboustranný potisk.

49 Kč / 1,81 €

9474  ENSSIMÉ -  Luxury Gift Bag, 16 x 7 x 22 cm

LUXUSNÍ DÁRKOVÁ TAŠKA,
16 x 7 x 22 cm

849 Kč / 31,45 € / 35 BO

CC6727   ENSSIMÉ - Eau de Parfum
for Women, 50 ml

849 Kč / 31,45 € / 35 BO

CC6730  ENSSIMÉ - Eau de Parfum
for Men, 50 ml

Nechte se okouzlit 
fascinující vůní!fascinující vůní!fascinující vůní!

50 ml
Nechte se okouzlit Nechte se okouzlit 
fascinující vůní!fascinující vůní!
Nechte se okouzlit Nechte se okouzlit 
fascinující vůní!fascinující vůní!

Eau de Parfum,
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for her
Luxusní přírodní sprchový gel pro ženy,

250 ml

SOOT & RENEWSOOT & RENEW
COMPLEXCOMPLEX

100 % ALOE 100 % ALOE 
BARBADENSISBARBADENSIS

DEEP DEEP 
HYDRATATIONHYDRATATION

Typ pokožky:  
Všechny typy pokožky, zejména namáhaná se sklonem 
k dehydrataci. Šetrné složení je vhodné i pro velmi 
jemnou a citlivou pleť. 

Jak používat: 
Naneste na vlhkou pokožku, krouživými pohyby 
vytvořte jemnou pěnu a dopřejte si chvíli relaxace
s jedinečnou luxusní vůní. Na závěr opláchněte vodou. 
Pro maximální efekt a kompletní péči doporučujeme 
kombinovat s dalšími výrobky z kosmetické řady 
ENSSIMÉ for her.

100% přírodní extrakt Aloe vera 
skvěle regeneruje a hydratuje, 
působí protizánětlivě a zmírňuje 
podráždění. 

 Obnovuje přirozenou hydrataci, 
udržuje optimální poměr vody
a navrací tak pokožce měkkost
a pružnost. 

 Aktivní komplex s panthenolem 
a alantoinem zklidňuje a harmoni-
zuje, podporuje proces buněčné 
obnovy.

Luxusní hypoalergenní 
parfemace.

Aktivní složky

Aloe 
Barbadensis 
Pure   

Hydractiv 
Complex               

Sooth 
& Renew 
Complex     

Perfume 
Antiallergic          

S Hydractiv Complexem a výtažkem Aloe Vera.

HYPOALERGENNÍ
PARFEMACE

CC6728  ENSSIMÉ - Luxury Natural
Shower Gel for Women, 250 ml

199 Kč / 7,37 € / 8 BO
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SOOT & RENEWSOOT & RENEW
COMPLEXCOMPLEX

DEEP DEEP 
HYDRATATIONHYDRATATION

BERGAMOTBERGAMOT
FRESHWATERFRESHWATER

 Jemná přírodní bioaktivní voda 
z bergamotu má jedinečné 
osvěžující, čisticí a relaxační účinky.

 Obnovuje přirozenou hydrataci, 
udržuje optimální poměr vody
a navrací tak pokožce měkkost
a pružnost. 

 Aktivní komplex s panthenolem 
a alantoinem zklidňuje a harmonizuje, 
podporuje proces buněčné obnovy.

Luxusní hypoalergenní 
parfemace.

Aktivní složky

Bergamot 
Freshwater    

Hydractiv 
Complex               

Sooth 
& Renew 
Complex     

Perfume 
Antiallergic          

Typ pokožky:  
Všechny typy pokožky, zejména namáhaná se sklo-
nem k dehydrataci. Šetrné složení je vhodné i pro velmi 
jemnou a citlivou pleť. 

Jak používat:  
Naneste na vlhkou pokožku, krouživými pohyby 
vytvořte jemnou pěnu a dopřejte si chvíli relaxace
s jedinečnou luxusní vůní. Na závěr opláchněte
vodou. Pro kompletní péči doporučujeme kombinaci
s dalšími výrobky z kosmetické řady ENSSIMÉ for him.

for him
Luxusní přírodní sprchový gel pro muže,
250 ml
S Hydractiv Complexem a bioaktivní vodou z bergamotu.

HYPOALERGENNÍ
PARFEMACE

CC6731  ENSSIMÉ - Luxury Natural
Shower Gel for Men, 250ml

199 Kč / 7,37 € / 8 BO
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CC6729  ENSSIMÉ - Luxury Natural
Body Lotion for Women, 250 ml

349 Kč / 12,93 € / 14 BO

for her
Luxusní přírodní tělové mléko pro ženy,

250 ml

Typ pokožky:  
Všechny typy pokožky, zejména namáhaná se sklonem 
k dehydrataci. Šetrné složení je vhodné i pro velmi 
jemnou a citlivou pokožku.  

Jak používat: 
Naneste přiměřené množství tělového mléka, jemně 
rozetřete a nechte krátce vstřebat do pokožky celého 
těla. Pro maximální efekt a kompletní péči doporuču-
jeme aplikovat po každé sprše či koupeli.

Dokonale regeneruje a hydratuje, 
napomáhá udržovat vláčnost. 

Šetrně reguluje vlhkost pokožky, 
podporuje elasticitu a svěžest.  

Má antioxidační vlastnosti, 
brání předčasnému stárnutí buněk. 

100% přírodní extrakt Aloe vera 
skvěle regeneruje a hydratuje, 
působí protizánětlivě a zmírňuje 
podráždění. 

Vysoce ochranný komplex 
účinných složek s karnaubským 
voskem vytvoří na pokožce jemný 
fi lm, který ji chrání. 

Aktivní složky

Macadamia 
Oil    

Jojoba Oil               

Coconut Oil     

Aloe 
Barbadensis 
Pure          

Carnauba 
Wax Complex

S blahodárným komplexem pečujících olejů. 

OIL OIL 
LUXURYLUXURY

PROTECTION PROTECTION 
EFFECTSEFFECTS

DEEP DEEP 
HYDRATATIONHYDRATATION

100 % ALOE 100 % ALOE 
BARBADENSISBARBADENSIS

HYPOALERGENNÍ
PARFEMACE
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Jemná přírodní bioaktivní voda 
z bergamotu má jedinečné osvě-
žující, čisticí a relaxační účinky. 

100% přírodní extrakt z léčivé
mydlice lékařské obsahuje antibak-
teriální, protizánětlivé a hojivé látky. 
Efektivní pro péči o vlasy se sklonem 
k vypadávání.   

Zvyšuje proliferaci buněk, jejich 
metabolickou aktivitu a chrání
před oxidačním poškozením.
Redukuje vypadávání vlasů,
stimuluje růst nových a zvyšuje
jejich hustotu.

Aktivní složky

Bergamot 
Freshwater    

Saponaria 
Flower 
Extrakt 

Natural 
Activ 
Complex          

Typ pokožky:  
Vhodné pro všechny typy, zejména pro vlasy una-
vené a oslabené se sklonem k řídnutí. Šetrné složení 
jemně pečuje o vlasovou pokožku. 

Jak používat: 
Dostatečné množství elixíru aplikujte postupně
na celou pokožku hlavy tak, aby se přípravek dostal 
přímo ke kořínkům vlasů. Poté krouživými pohyby 
jemně ale důkladně vmasírujte. Neoplachujte
a rozčesejte obvyklým způsobem. Nepoužívejte
na podrážděnou pokožku a vyhněte se kontaktu
s očima. Přípravek používejte neředěný na suché
či mokré vlasy a před aplikací protřepejte. Pro maxi-
mální efekt doporučujeme elixír nanášet 1x – 2x
denně (5 – 10 dávek) po dobu 3 měsíců.

S unikátním přírodním složením obohaceným 
o extrakt z mydlice lékařské.

REVITALIZATIONREVITALIZATION
OF FOLLICLESOF FOLLICLES

STOP STOP 
HAIR LOSSHAIR LOSS

GROWTH GROWTH 
STIMULATIONSTIMULATION

kátním přírodním složením obohaceným kátním přírodním složením obohaceným 
Viditelný efekt 

redukce vypadávání

 vlasů a stimulace jejich

 růstu již po 3 měsících 

pravidelného 

používání!

HYPOALERGENNÍ
PARFEMACE

for him
Luxusní přírodní vlasový elixír pro muže,
50 ml 

CC6732      ENSSIMÉ - Luxury Natural
Hair Elixir for Men, 50 ml

349 Kč / 12,93 € / 14 BO

Luxusní dárková krabička je součástí balení!
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V čarovném třpytu galaxií jsou jejich srdce
spojena nehasnoucí láskou…

On – tajemný strážce noční oblohy; 
Ona - andělsky krásná, milující, vznešená…

Spoutáni nekonečnou touhou sní Sirius a Zeta Ori svůj tajný sen… 
„Jen jedenkrát se moci dotknout a pocítit Tvou vůni, Lásko!“

Tajemství hvězd...

799 Kč / 29,59 € / 33 BO

Vrchní nota: bergamot, citron, limetka, mandarinka

Střední nota: koriandr, cyclamen, mořské noty

Spodní nota: mošusy, pačule, cedrové dřevo, 

dubový mech

Silný, charismatický 
                     a tajemný ...

Luxusní dárková krabička je součástí balení!

CC6605  Eau de Parfum 50 ml, Sirius
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799 Kč / 29,59 € / 33 BO 799 Kč / 29,59 € / 33 BO

Vrchní nota: broskev, bergamot

Střední nota: ylang-ylang, iris, hyacint

Spodní nota: cedr, santalové dřevo, mošus

799 Kč

Vrchní nota: 

Střední nota:

Spodní nota:

Krásná, 
podmanivá, žádoucí ...

Luxusní dárková krabička je součástí balení!

CC6606  Eau de Parfum 50 ml, Zeta Ori
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Tajemství noci...Tajemství noci...
Temnotou zimní noci prostupuje jemný svit,

To měsíc, němý svědek lásky, chce tajná přání prozradit…
Temnotou zimní noci prostupuje vůně Tvá,

Ach Trinity, má lásko, jsi tak nespoutaná a nádherná!
Temnotou zimní noci nechávám se vést

Tím, jehož jméno je Del Norte. Nechť je to on,
který se dotkne hvězd!

799 Kč / 29,59 € / 33 BO

Luxusní dárková krabička je součástí balení!

CC6607  Eau de Parfum 50 ml, Trinity

Luxusní dárková krabička je součástí balení!

CC6607

Tajemná, okouzlující
a jedinečná ...

Trinity

Vrchní nota: sicilský cedr, zelené jablko

Střední nota: jasmín, bílá růže, bambus

Spodní nota: cedrové dřevo, ambra, mošus 
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799 Kč / 29,59 € / 33 BO

Tajemná, okouzlující
a jedinečná ...

799 Kč / 29,59 € / 33 BO

Luxusní dárková krabička je součástí balení!

CC6608  Eau de Parfum 50 ml, Del Norte

Luxusní dárková krabička je součástí balení!

  Eau de Parfum 50 ml, Del Norte

Odvážný, neodolatelný,
pravý gentleman...

Del Norte

Vrchní nota: pepř, máta peprná, limetka

Střední nota: zázvor, kardamon, jablko

Spodní nota: tonka, ambra, mošusy 
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Omlazující 

denní krém

Omlazující

noční krém

Omlazující 

oční krém

  
Bez parabenů

 Bez syntetických barviv 

INNOVATIONSKIN CARESKIN CARESKIN CARE
Komplexní péče v boji proti vráskám

Kosmetická řada NEW GENEA Skin Care je intenzivní 
revitalizační pleťovou péčí, která zpevňuje kontury pleti 
a vyhlazuje vrásky. Zároveň je účinnou prevencí jejich 
vzniku. Opravdové obrození pro Vaši pleť, která bude 
sjednocená, pružná a vyživená. Nabízí tři exkluzivní 
produkty v podobě nočního, denního a očního krému 
s inovovaným složením bez parabenů a syntetických 
barviv, obohaceným o přírodní extrakty a esenciální 
oleje. Řada je vhodná pro všechny typy pleti, 
zejména pro ženy ve věku 30+.
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Aktivní složky:
LiftoninX Unikátní anti-age třísložková péče s extrak-

tem z červené řasy vyhlazuje vrásky 
a zpevňuje unavenou pleť.

Hyaluronic 
Acid 

 Kyselina hyaluronová přispívá k redukci 
vrásek účinnou a intenzivní hydratací po-
stupným uvolňováním molekul vody.

Oat Lipid + Ovesný olej s pečujícími ceramidy pro rege-
neraci a udržení rovnováhy hydratace v pleti.

StoppOx Významný zdroj vitaminu E a C s extraktem 
z chmele otáčivého chrání pleť před působe-
ním volných radikálů.

Souble 
Collagen

Rozpustný kolagen zesiluje schopnost zadr-
žet v pleti potřebnou vlhkost a předchází tak 
nežádoucí dehydrataci pleti. 

Illumiscin Složka s obsahem vitaminu C podporující 
tvorbu melaninu, díky čemuž působí proti 
vzniku tmavých pigmentů. 

Retinyl Směs kyseliny palmitové a vitaminu A posiluje 
schopnost redukovat jemné i hlubší vrásky.

Defensil Soft Směs přírodních látek s obsahem extraktu 
krásnoporky (Albatrellus Ovinus) redukuje 
zarudnutí a podráždění pleti.

Aloe 
Barbadensis 
Leaf Extract  

Čistý extrakt z listů Aloe vera hydratuje
a regeneruje. 

Typ pokožky:
Vhodný pro všechny typy pokožky.

Jak používat:
Aplikujte ráno a večer na čistou pleť krouživými pohyby 
dostatečné množství krému na oční okolí. Zbytek 
krému jemně vklepejte konečky prstů.  

• Na bázi přírodních složek.
•  Zpevňuje kontury a vyhlazuje jemné vrásky. 
•  Dodá citlivé pleti očního okolí potřebnou 

hydrataci a výživu.

CC6758   NEW GENEA  Rejuvenating
Perfect Eye Cream, 30 ml

599 Kč / 22,19 € / 24 BO

NEOBSAHUJE
PARABENY

INNOVATION

OMLAZUJÍCÍ 
OČNÍ KRÉM 
30 ml
Jemné a intenzivní ošetření bojující proti vráskám 
v oblasti očního okolí. 
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OMLAZUJÍCÍ DENNÍ 
KRÉM

50 ml
Ranní osvěžení pro Vaši pleť 

nabité vitaminy a antioxidanty!  nabité vitaminy a antioxidanty!  nabité vitaminy a antioxidanty!  

Aktivní složky:
LiftoninX Unikátní anti-age třísložková péče s ex-

traktem z červené řasy vyhlazuje vrásky 
a zpevňuje unavenou pleť.

Retinyl  Směs kyseliny palmitové a vitaminu A 
posiluje schopnost redukovat jemné 
i hlubší vrásky.

Hyaluronic 
Acid 

 Kyselina hyaluronová přispívá k redukci 
vrásek účinnou a intenzivní hydratací 
postupným uvolňováním molekul vody.

Oat Lipid + Ovesný olej s pečujícími ceramidy 
pro regeneraci a hydrataci pleti.

StoppOx Významný zdroj vitaminu E a C s ex-
traktem z chmele otáčivého chrání pleť 
před působením volných radikálů.

Olea 
Europaea 
Leaf Extract

Extrakt z listů olivovníku podporuje 
elasticitu pleti a zpomaluje proces 
stárnutí pleti. 

Souble 
Collagen

Rozpustný kolagen zesiluje schopnost 
zadržet v pleti potřebnou vlhkost a před-
chází tak nežádoucí dehydrataci pleti. 

Illumiscin Složka s obsahem vitaminu C 
podporující tvorbu melaninu, díky 
čemuž působí proti vzniku tmavých 
pigmentů.

Aloe 
Barbadensis 
Leaf Extract  

Čistý extrakt z listů 
Aloe vera hydratuje 
a regeneruje. 

Aquarich Speciální směs výtažku z ovsa a lecithi-
nu přirozeně hydratuje pleť a zanechává 
ji hebkou.   

Typ pokožky:
Vhodný pro všechny typy pokožky.

Jak používat:
Nanášejte dostatečné množství krému každé ráno 
před použitím make-upu a jemně vmasírujte.  

• Na bázi přírodních složek.
• Zpevňuje pleť a vyhlazuje jemné i hlubší vrásky. 
•  Přispívá ke sjednocenému tónu Vaší pleti. 

CC6759  NEW GENEA Rejuvenating 
Day Cream, 50 ml

549 Kč / 20,33 € / 22 BO

NEOBSAHUJE
PARABENY

INNOVATION
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OMLAZUJÍCÍ NOČNÍ 
KRÉM
50 ml
Intenzivní noční terapie proti vráskám 
s přírodními extrakty a esenciálními oleji! s přírodními extrakty a esenciálními oleji! s přírodními extrakty a esenciálními oleji! 

Aktivní složky:
LiftoninX Unikátní anti-age třísložková péče 

s extraktem z červené řasy vyhlazuje 
vrásky a zpevňuje unavenou pleť.

GENEA 
Complex 

 Regenerační komplex s obsahem směsi 
přírodních olejů pro obnovu a posílení 
přirozené ochranné bariéry pleti.

Hyaluronic 
Acid 

 Kyselina hyaluronová přispívá k redukci 
vrásek účinnou a intenzivní hydratací 
postupným uvolňováním molekul vody.

Oat Lipid + Ovesný olej s pečujícími ceramidy 
pro regeneraci a hydrataci pleti.

Callendula 
Offi cinalis 
Flower Extract

Zklidňující extrakt z květů 
měsíčku lékařského pro podporu 
imunity pleti.

Rosmarinus 
Offi cinalis 
Leaf Extract

Tonizující účinek extraktu z listu roz-
marýnu zklidní pleť a předchází vzniku 
pigmentových skvrn. 

Panthenol Zklidňuje, pomáhá proti zarudnutí pleti.

StoppOx Významný zdroj vitaminu E a C 
s extraktem z chmele otáčivého chrání 
pleť před působením volných radikálu.

Aloe 
Barbadensis 
Leaf Extract  

Čistý extrakt z listů 
Aloe vera hydratuje 
a regeneruje. 

Aquarich Speciální směs výtažku z ovsa a lecithinu 
přirozeně hydratuje pleť a zanechává 
ji hebkou.   

Typ pokožky:
Vhodný pro všechny typy pokožky.

Jak používat:
Nanášejte dostatečné množství krému každý večer 
na dokonale odlíčenou pleť a jemně vmasírujte.  

• Na bázi přírodních složek.
• Zpevňuje pleť a vyhlazuje jemné i hlubší vrásky.
• Posiluje přirozenou ochrannou bariéru pleti. 

CC6760   NEW GENEA Rejuvenating 
Night Cream, 50 ml

549 Kč / 20,33 € / 22 BO

NEOBSAHUJE
PARABENY

INNOVATION
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Na křišťálově průzračné vlně hydratační péče

• Hydratační denní krém

• Hydratační noční krém

• Hydratační pleťové sérum

• Hydratační pleťové mléko

• Hydratační pleťový peeling

• Čisticí pleťový gel

• Hydratační pleťové tonikum

Komplexní péče o pleť 
v pěti základních krocích

Na křišťálově průzračné vlně hydratační péčeNa křišťálově průzračné vlně hydratační péče

SKIN CARE

Kosmetická řada NEW UNIQUA Skin Care 
je intenzivní hydratační ochrannou a vyživující péčí 
pro ženy ve věku 25+. Je vhodná pro všechny typy 
pleti, zejména pro pleť se sklonem k dehydrataci. 
Voda je základní stavební jednotkou zdravých 
buněk, proto je nutné pleť optimálně hydratovat. 
Řešením jsou exkluzivní produkty New Uniqua, 
které při pravidelném používání navrací pleti zdraví, 
svěžest a mladistvost.

Hydratační denní krém

Hydratační noční krém

Hydratační pleťové sérum

které při pravidelném používání navrací pleti zdraví, které při pravidelném používání navrací pleti zdraví, které při pravidelném používání navrací pleti zdraví, 
svěžest a mladistvost.

Hydratační pleťové sérum

Hydratační pleťové mléko

Hydratační pleťový peeling

Hydratační denní krém

Hydratační noční krém

Hydratační pleťové sérum

NEW

NEW

INNOVATION
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Aktivní složky:
Hyaluronic 
Acid 

Kyselina hyaluronová redukuje vrásky 
intenzivní hydratací postupným uvol-
ňováním molekul vody 
do hlubších vrstev pleti.

Vitamin E Pomáhá chránit pleť před volnými 
radikály, zmírňuje projevy stárnutí 
a navrací pleti pružnost a hebkost.

Vitamin B3 Napomáhá k udržení zdravého vzhledu 
pokožky a pomáhá  zabraňovat vzniku 
pigmentových skvrn.

Panthenol Zklidňuje, pomáhá proti 
zarudnutí pleti.

Typ pokožky:
Všechny typy pleti, zejména pleť se sklonem 
k dehydrataci.

Jak používat:
Pomocí pumpičky naneste pár kapek séra na dlaně 
a jemně vmasírujte do pleti. Doporučujeme sérum 
používat před nanesením krému a make-upu. 
Pro dokonalou hydrataci a svěžest pokožky 
doporučujeme používat 2x denně.

• Na bázi přírodních složek.

• Zjemňuje, vyhlazuje texturu a pleť dokonale rozjasní.

•  Revitalizuje pleť a pomáhá ji chránit před volnými 
radikály.

• Nezanechává na pleti lepivý pocit.

• Napomáhá sjednocovat barevný tón pleti.

• Neucpává póry, nechává pleť volně dýchat.

• Obohacené o přírodní extrakty.

• Bez parabenů a bez syntetických barviv.

HYDRATAČNÍ 
PLEŤOVÉ SÉRUM
30 ml
Ideální jako podklad pro dokonalý make-up...

CC6752  NEW UNIQUA Moisturizing 
Face Serum, 30 ml

499 Kč / 18,48 € / 20 BO

NEOBSAHUJE
PARABENY

NEW
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Čištění je základním krokem v péči o pleť, 
která předchází aplikaci krémů. Pro dosažení 
optimálních výsledků v péči o pleť dbejte na její 
pravidelné čištění 2x denně.

Čištění je základním krokem v péči o pleť, 
která předchází aplikaci krémů. Pro dosažení která předchází aplikaci krémů. Pro dosažení 
optimálních výsledků v péči o pleť dbejte na její optimálních výsledků v péči o pleť dbejte na její optimálních výsledků v péči o pleť dbejte na její 

Aktivní složky:
Uniqua Q10 
Complex 

Intenzivní hloubková hydratace 
s koezymem Q10 a hedvábné 
vyhlazení textury pleti.

Aquallium Hydratační péče s kyselinou 
hyaluronovou.

Panthenol Zklidňuje, pomáhá proti 
zarudnutí pleti.

Typ pokožky:
Všechny typy, zejména pleť se sklonem k dehydrataci.

Jak používat:
Doporučujeme používat 2x denně, ráno a večer před 
aplikací krémů. Lehkými krouživými pohyby jemně 
naneste přiměřené množství gelu na navlhčenou pleť, 
nechte cca 2 minuty působit a poté důkladně omyjte 
vodou, ideálně s pomocí houbičky. Není určeno pro 
odličování očních partií.

• Na bázi přírodních složek.

•  Intenzivně hydratuje a brání opětovné dehydrataci.

•  Účinně vyčistí pleť od zbytků make-upu, bez pocitu 
vysušení či stažené pleti.

•  Zklidňuje, zabraňuje začervenání pleti a zanechá ji 
na dotek jemnou.

•   Odstraňuje odumřelé kožní buňky, uvolňuje ucpané 
póry, reguluje tvorbu kožního mazu.

•  Při pravidelném používání zlepšuje stav pleti.

•   Vyhlazuje texturu, dodává pleti vitalitu a napomáhá 
zmírnit vznik nedokonalostí.

•  Obohacený o přírodní extrakty.

•  Bez parabenů a bez syntetických barviv.

CC6754  NEW UNIQUA Cleansing 
Facial Gel, 200 ml

499 Kč / 18,48 € / 20 BO

NEOBSAHUJE
PARABENY

INNOVATION

ČISTICÍ 
PLEŤOVÝ GEL

200 ml
Při pravidelném používání docílíte 

lepšího stavu Vaší pleti!
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Aktivní složky:
Sunfl ower Oil Slunečnicový olej zvláčňuje a revitalizuje 

citlivou pokožku, má dokonalé pečující 
a antioxidační účinky na pleť.

Almond Oil Mandlový olej pro hebkou a vláčnou pleť.

Vitamin E Pomáhá chránit pleť před volnými 
radikály, zmírňuje projevy stárnutí 
a navrací pleti pružnost a hebkost.

Scrub Formula Jemné krystalky cukru dokonale 
odstraňují odumřelé buňky z pokožky.

Typ pokožky:
Všechny typy pleti, zejména pro pleť 
se sklonem k dehydrataci.

Jak používat:
Doporučujeme používat 1 – 2x týdně. Používejte 
na odlíčenou a vyčištěnou pleť, před aplikací krémů. 
Lehkými krouživými pohyby jemně naneste přiměřené 
množství peelingu na navlhčenou pleť. Po dočištění 
pleti důkladně opláchněte vlažnou vodou, ideálně 
s pomocí houbičky. Není určeno pro odličování.  

•  Na bázi přírodních složek.

•  Čistí pleť do hloubky, zbavuje ji zbytku make-upu, 
nečistot a přebytečné mastnoty.

•  Odstraňuje odumřelé kožní buňky a uvolňuje 
ucpané póry.

•  Dodává pleti vitalitu, svěžest a mladistvý vzhled.

•   Díky unikátním olejům zanechá Vaši pleť dokonale 
hydratovanou, bez pocitu pnutí.

•  Jemné částečky peelingu zanechají Vaši pleť 
dokonale hebkou na dotek.

•  Obohacený o přírodní extrakty a esenciální oleje.

•  Bez parabenů a bez syntetických barviv.

HYDRATAČNÍ 
PLEŤOVÝ PEELING
50 ml
Obohacený o blahodárné pečující oleje 
a přírodní extrakty...

na odlíčenou a vyčištěnou pleť, před aplikací krémů. 
Lehkými krouživými pohyby jemně naneste přiměřené 
množství peelingu na navlhčenou pleť. Po dočištění 

s pomocí houbičky. Není určeno pro odličování.  

Čistí pleť do hloubky, zbavuje ji zbytku make-upu, 

Dodává pleti vitalitu, svěžest a mladistvý vzhled.

 Díky unikátním olejům zanechá Vaši pleť dokonale 

Obohacený o přírodní extrakty a esenciální oleje.
CC6751  NEW UNIQUA Moisturizing 

Face Peeling, 50 ml

329 Kč / 12,19 € / 14 BO

NEOBSAHUJE
PARABENY

NEW
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Aktivní složky:
Uniqua Q10 
Complex 

Intenzivní hloubková hydratace 
s koenzymem Q10 a hedvábné 
vyhlazení textury pleti.

Oat Lipid + Ovesný olej s pečujícími ceramidy 
pro regeneraci a udržení rovnováhy 
hydratace v pleti.

Aloe 
Barbadensis 
Leaf Extract 

Čistý extrakt z listů Aloe vera 
hydratuje a regeneruje.

Aquarich Speciální směs výtažku z ovsa 
a lecithinu přirozeně hydratuje pleť 
a zanechává ji hebkou.

Cellactive Směs aktivních látek s obsahem 
extraktu ze sladkovodní řasy bohaté 
na aminokyseliny.

Seboclear Účinně čistí skryté kožní nečistoty, 
napomáhá redukovat známky akné 
a normalizuje vzhled Vaší pokožky.

Typ pokožky:
Všechny typy pleti, zejména pleť se sklonem k dehydrataci.

Jak používat:
Pro odlíčení obličeje a čištění pleti naneste mléko 
krouživými pohyby na navlhčenou pleť, nechte působit 
a poté očistěte houbičkou či kosmetickým tamponkem. 
Nepoužíváte-li čistící pleťový gel, doporučujeme používat 
mléko 2x denně - ráno a večer před aplikací krémů. 
Pro odlíčení očního make-upu oči nejprve navlhčete 
vodou. Aplikujte malé množství mléka na kosmetický 
tampon a stírejte pohyby směrem shora dolů.

•  Ideální pro důkladné odlíčení nečistot, zbytků 
make-upu a odumřelých kožních buněk.

•  Neucpává póry, nechává pleť volně dýchat.
•  Při pravidelném používání zlepšuje stav pleti.
•  Obohacené o přírodní extrakty a esenciální oleje.
•  Bez parabenů a bez syntetických barviv.

HYDRATAČNÍ 
PLEŤOVÉ MLÉKO

200 ml

Vhodné pro odlíčení obličeje i očního okolí!

CC6755  NEW UNIQUA Moisturizing 
Face Milk, 200 ml

499 Kč / 18,48 € / 20 BO

NEOBSAHUJE
PARABENY

INNOVATION
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HYDRATAČNÍ 
PLEŤOVÉ TONIKUM
200 ml

Důkladně odstraní zbytky make-upu!

CC6753  NEW UNIQUA Moisturizing 
Skin Tonic, 200 ml

499 Kč / 18,48 € / 20 BO

Aktivní složky:
HYDRACTIN Unikátní komplex s extraktem z papáji 

a výtažkem z hnědé řasy zajišťuje osmo-
tickou rovnováhu ve svrchní ochranné 
vrstvě pleti.

Aquallium Hydratační péče s kyselinou 
hyaluronovou.

Aloe 
Barbadensis 
Leaf Extract 

Čistý extrakt z listů Aloe vera hydratuje 
a regeneruje.

Kigelia Extract Extrakt z plodu Kigelia Africana, který 
má blahodárné zpevňující účinky na pleť.

Illumiscin Složka s obsahem vitaminu C, která 
redukuje tvorbu melaninu, díky čemuž 
působí proti vzniku tmavých pigmentů.

Panthenol Zklidňuje, pomáhá proti zarudnutí pleti.

Typ pokožky:
Všechny typy pleti, zejména pleť se sklonem k dehydrataci.

Jak používat:
Doporučujeme používat 2x denně - ráno a večer 
na vyčištěnou pleť – bezprostředně po použití čisticího gelu 
nebo pleťového mléka, před aplikací krémů. Malé množství 
tonika naneste na kosmetický tampon nebo houbičku, 
lehkými tahy aplikujte na pleť a nechte vstřebat. Neoplachujte.

•  Účinně vyčistí pleť od zbytků make-upu a odličovacích 
přípravků, čistí a uzavírá póry bez pocitu vysušení 
a stažené pleti.

•  Při pravidelném používání zlepšuje celkový stav pleti.
•  Tonizuje, harmonizuje, vyhlazuje texturu pleti 

a napomáhá zmírnit vznik nedokonalostí.
•  Obohacené o přírodní extrakty.
•  Bez parabenů a bez syntetických barviv.

NEOBSAHUJE
PARABENY

INNOVATION
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HYDRATAČNÍ 
DENNÍ KRÉM

50 ml
Dlouhodobá hydratace s pečujícími ceramidy!

Aktivní složky:
Uniqua Q10 
Complex

Intenzivní hloubková hydratace 
s koenzymem Q10 a hedvábné 
vyhlazení textury pleti.

HYDRACTIN Unikátní komplex s extraktem z papáji 
a výtažkem z hnědé řasy zajišťuje 
osmotickou rovnováhu ve svrchní 
ochranné vrstvě pleti.

Aquallium Hydratační péče s kyselinou 
hyaluronovou.

Aloe 
Barbadensis 
Leaf Extract

Čistý extrakt z listů Aloe vera hydratuje 
a regeneruje.

Oat Lipid + Ovesný olej s pečujícími ceramidy 
pro regeneraci a udržení rovnováhy 
hydratace v pleti.

Almond Oil Mandlový olej pro hebkou 
a vláčnou pleť. 

Panthenol Zklidňuje, pomáhá proti zarudnutí pleti.

Typ pokožky:
Všechny typy pleti, zejména pleť se sklonem 
k dehydrataci.

Jak používat:
Jemně aplikujte na čistou pleť ideálně každé ráno před 
použitím make-upu.

•  Rozjasňuje pleť, zjemňuje a hedvábně vyhlazuje
 její texturu.

•  Příjemná konzistence krému se výborně vstřebává 
a nezanechává pocit mastnoty.

•  Neucpává póry, nechává pleť volně dýchat.

•  Obohacený o přírodní extrakty a esenciální oleje.

• Bez parabenů a bez syntetických barviv.

PanthenolPanthenolPanthenolPanthenol

Typ pokožky:Typ pokožky:
Všechny typy pleti, zejména pleť se sklonem Všechny typy pleti, zejména pleť se sklonem 
k dehydrataci.k dehydrataci.

Jak používat:Jak používat:
Jemně aplikujte na čistou pleť ideálně každé ráno před Jemně aplikujte na čistou pleť ideálně každé ráno před 
použitím make-upu.

•  Rozjasňuje pleť, zjemňuje a hedvábně vyhlazuje
 její texturu.

•  Příjemná konzistence krému se výborně vstřebává 
a nezanechává pocit mastnoty.

•  Neucpává póry, nechává pleť volně dýchat.

•  Obohacený o přírodní extrakty a esenciální oleje.

• Bez parabenů a bez syntetických barviv.CC6756  NEW UNIQUA Moisturizing 
Day Cream, 50 ml

499 Kč / 18,48 € / 20 BO

NEOBSAHUJE
PARABENY

INNOVATION
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HYDRATAČNÍ 
NOČNÍ KRÉM
50 ml
Hydratační péče i během spánku ...

Aktivní složky:
Uniqua Q10 
Complex

Intenzivní hloubková hydratace s koenzymem 
Q10 a hedvábné vyhlazení textury pleti.

HYDRACTIN Unikátní komplex s extraktem z papáji a vý-
tažkem z hnědé řasy zajišťuje osmotickou 
rovnováhu ve svrchní ochranné vrstvě pleti.

Aquallium Hydratační péče s kyselinou hyaluronovou.

Aloe 
Barbadensis 
Leaf Extract

Čistý extrakt z listů Aloe vera hydratuje 
a regeneruje.

Myramaze 
Extract  

Ovesný olej s pečujícími ceramidy 
pro regeneraci a udržení rovnováhy 
hydratace v pleti.

Collagen 
Activate

Komplex aminokyselin stimulující tvorbu 
kolagenu.

Almond Oil Mandlový olej pro hebkou a vláčnou pleť.

Coconut Oil Kokosový olej napomáhá ke zpomalení 
stárnutí pokožky a zjemnění pleti.

Cannabis Oil Konopný olej chrání pleť před vnějšími vlivy, 
zvyšuje její odolnost a dokonale ji zvláčňuje. 
Je zdrojem omega mastných kyselin.

Typ pokožky:
Všechny typy pleti, zejména pleť se sklonem k dehydrataci.

Jak používat:
Jemně aplikujte na čistou pleť každý večer. Doporučujeme 
používat pravidelně.

•  Zjemňuje a hedvábně vyhlazuje její texturu.

•  Příjemná konzistence krému se výborně vstřebává 
a nezanechává pocit mastnoty.

•  Neucpává póry, nechává tak pleť volně dýchat.

• Obohacený o přírodní extrakty a esenciální oleje.

•  Bez parabenů a bez syntetických barviv.

stárnutí pokožky a zjemnění pleti.

Konopný olej chrání pleť před vnějšími vlivy, 
zvyšuje její odolnost a dokonale ji zvláčňuje. 
Je zdrojem omega mastných kyselin.

Všechny typy pleti, zejména pleť se sklonem k dehydrataci.

Jemně aplikujte na čistou pleť každý večer. Doporučujeme 

Příjemná konzistence krému se výborně vstřebává 

Obohacený o přírodní extrakty a esenciální oleje.

CC6757  NEW UNIQUA Moisturizing 
Night Cream, 50 ml

499 Kč / 18,48 € / 20 BO

NEOBSAHUJE
PARABENY

INNOVATION
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LUXURY COSMETIC
COLD PRESSED OILS

Probuďte přirozenou krásu

Vaší pokožky…
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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

LUXURY COSMETIC
COLD PRESSED OILS
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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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Luxusní Bio DÝŇOVÝ 
kosmetický oleJ

Lisovaný za studena, 30 ml

Prvotřídní péče pro Vaši pleť...

CC6748  BIO PUMPKIN Luxury Cosmetic
Cold Pressed Oil, 30 ml

329 Kč / 12,19 € / 14 BO

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 lhkost 
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.

186



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. 

vyskytujících se omega 3 a 6 mastných
a nenasycených kyselin a také vitamin E. 

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

Díky obsahu přírodních antioxidantů chrání pleť 
před volnými radikály a oddaluje tak nežádoucí 

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. 

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

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

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

329 Kč / 12,19 € / 14 BO
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Luxusní Bio švestkový
kosmetický olej

Lisovaný za studena, 30 ml

Švestkový zázrak s nádechem marcipánu… 

CC6745  BIO PLUM Luxury Cosmetic
Cold Pressed Oil, 30 ml

329 Kč / 12,19 € / 14 BO

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.
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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.

s přírodním obsahem omega 6 mastných 
kyselin a vitaminu E je typický svoji sytou 
žlutou barvou a jemnou meruňkovou vůní.

tane příjemně provoněná, jemně hydra-
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-

Díky pečujícím vlastnostem přírodního meruňkového Díky pečujícím vlastnostem přírodního meruňkového 

CC6746  BIO APRICOT Luxury Cosmetic
Cold Pressed Oil, 30 ml

329 Kč / 12,19 € / 14 BO
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EYOS
Love Magnetify+ Formula

Romantická duše lásky...
Nekonečně něžná vůně rozkvétajících lotosů nesená průzračnou lehkostí vzdušných a vodních not
s půvab ným nádechem mošusů a santalového dřeva je jako milostný polibek při západu slunce,
kdy se nebe dotýká nejniternějších koutů lidské duše a srdce naplňuje všeobjímající proud lásky,

jako by se právě zastavil čas…

190



Romantická 
duše lásky

EYOS
Eau de Toileּמ e pro ženy, 
50 ml

Vůně nekonečné něžnosti rozzáří 
krásu romantické duše ženy!

Vrchní nota:
vzdušné a vodní tóny

Střední nota:
lotos

Spodní nota:
mošusy, santalové dřevo

Aktivní  složky:

Love 
Magnetify
+ Formula

Jedinečný komplex s feromony 
rostlinného původu dodává neo-
dolatelnou přitažlivost a  podtrhuje 
osobité kouzlo ženy.

Jasminum 
Offi cinalis Pure

100% přírodní extrakt z jasmínových 
květů povzbuzuje smysly, podpo-
ruje relaxaci, snižuje napětí a stres, 
revitalizuje, dodává optimismus, 
probouzí hřejivý pocit lásky 
a vnitřní harmonie.a vnitřní harmonie.

499 Kč / 18,48 € / 20 BO

Luxusní dárková krabička je součástí balení!

CC6723   EYOS -  Eau de Toilette, 50 ml

191



EYOS
Sprchový gel pro ženy, 
250 ml

Luxusní očistný rituál s něžnou vůní
pro dokonalou harmonii těla a smyslů!

Typ pokožky:
Vhodný pro všechny typy pokožky.

Jak používat:
Před použitím protřepejte. Naneste na vlhkou pokožku, 
krouživými pohyby vytvořte jemnou pěnu a dopřejte si 
jedinečné okamžiky relaxace s romantickou vůní lotosů! 
Na závěr opláchněte vodou.

•  Zanechá Vaši pokožku čistou, příjemně osvěženou, 
jemnou, vláčnou a projasněnou.

•  Unikátní receptura na bázi přírodních složek.

•  LOW POO – mírně pěnivý, tvoří jemnou hedvábnou pěnu.

Aktivní složky:
Pink Beutify+ 
Complex 

Přírodní zkrášlující komplex s růžo-
vým jílem a rýžovým proteinem má 
jedinečné exfoliační a čisticí 
vlastnosti. Pomáhá zlepšit texturu 
pokožky, dodává jí elasticitu 
a pevnost, zanechává ji hedvábně 
jemnou, vláčnou a projasněnou.

Aloe 
Barbadensis 
Pure

100% přírodní extrakt Aloe vera 
skvěle regeneruje a hydratuje 
pokožku, působí protizánětlivě 
a zmírňuje podráždění.

Love 
Magnetify+ 
Formula

Jedinečný komplex s feromony 
rostlinného původu dodává neodola-
telnou přitažlivost a podtrhuje osobité 
kouzlo ženy.

Jasminum 
Offi cinalis 
Pure

100% přírodní extrakt z jasmínových 
květů povzbuzuje smysly, podpo-
ruje relaxaci, snižuje napětí a stres, 
revitalizuje, dodává úlevu při svalové 
ztuhlosti a bolesti, zlepšuje pružnost 
pokožky.

CC6722  EYOS - Shower Gel
for Women, 250 ml

199 Kč / 7,37 € / 8 BO
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EYOS
Deodorant pro ženy, 
50 ml

Luxusní přírodní péče pro jedinečný 
pocit čistoty a svěžesti po celý den!

Typ pokožky:
Vhodný pro všechny typy pokožky.

Jak používat:
Aplikujte na čistou a suchou pokožku podpaží.
•  Spolehlivá ochrana proti zápachu po celý den.
•  Snadná aplikace, rychlá vstřebatelnost.
•  Unikátní receptura na bázi přírodních složek.
•   Neobsahuje soli hliníku, zcela bezpečný pro zdraví.
•   Šetrně pečuje o pokožku podpaží. 
•   Nezanechává skvrny na oblečení

Aktivní složky:
Natural 
Deodorant 

Přírodní ochranný komplex proti zápachu 
a množení mikroorganismů zajistí příjemný 
pocit čistoty a svěžesti po celý den.

Pink Purity+ 
Control 
Complex

Přírodní pečující komplex s růžovým 
jílem má jedinečné čistící a detoxikační 
vlastnosti. Chrání před podrážděním 
a působí protizánětlivě. Pomáhá udržovat 
přirozenou rovnováhu pokožky.

Love 
Magnetify+ 
Formula

Jedinečný komplex s feromony rostlinného 
původu dodává neodolatelnou přitažlivost 
a podtrhuje osobité kouzlo ženy.

Aloe Barba-
densis Pure

100% přírodní extrakt Aloe vera skvěle 
regeneruje a hydratuje pokožku, působí 
protizánětlivě a zmírňuje podráždění.

Jasminum 
Offi cinalis 
Pure

100% přírodní extrakt z jasmínových květů 
povzbuzuje smysly, podporuje relaxaci, 
snižuje napětí a stres, revitalizuje, dodává 
úlevu při svalové ztuhlosti a bolesti, 
zlepšuje pružnost pokožky.

CC6724  EYOS - Deodorant 
for Women, 50 ml

249 Kč / 9,22 € / 10 BO
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EYOS
Pleťová maska s růžovým jílem, 
2 x 30 g
Šetrné přírodní složení i pro tu nejcitlivější pleť…

Jak používat:
10 g prášku smíchejte s 30 ml vody (cca 2 polévkové lžíce) a důkladně promíchejte, až vytvoříte hladkou  
pastu s konzistencí hustého gelu. Na suchou a vyčištěnou pleť naneste silnější vrstvu masky a nechte 
10-15 minut působit. Vyhněte se oblasti kolem očí.

Po zaschnutí jemně odstraňte masku od krajů a zbytky dočistěte navlhčeným kosmetickým tamponem.  
Neoplachujte. Jedno balení vystačí na 3 aplikace. Viditelný efekt se dostaví ihned po první aplikaci. 
Pro optimální výsledek používejte 1-2x týdně.

• Šetrné složení vhodné pro citlivou a podrážděnou pleť.

• S obsahem blahodárného růžového jílu 
a esenciálního oleje z čajovníku.

• Zklidňuje pleť, hloubkově ji čistí a zkrášluje.

• Zanechává ji vyhlazenou, odpočatou a zářivě svěží.

• Jemně působí proti začervenání a pomáhá 
redukovat tvorbu akné.

Aktivní složky:
Pink Purity+ 
Control  
Complex 

Přírodní pečující komplex s růžovým jílem má jedinečné čistící a detoxikační 
vlastnosti. Chrání před podrážděním a působí protizánětlivě. Pomáhá udržovat 
přirozenou rovnováhu pokožky.

Tea Tree 
Essential Oil

100 % přírodní esenciální olej z čajovníku skvěle zmírňuje podráždění pokožky 
a dokonale osvěžuje pleť.

Easy Peel-off 
Formula

Masku po aplikaci necháte zaschnout  a poté jednoduše sloupnete.

Typ pokožky:
Vhodná pro citlivou a podrážděnou pokožku.

Věděli jste, že….
Přírodní minerální jíly jsou pro své pozoru-
hodné vlastnosti od pradávna používány 
k čištění a zkrášlování pokožky? 
V dnešní době jsou zcela nezbytnou součástí 
řady kosmetických produktů. Speciální 
kombinace červeného a bílého jílu se díky 
své jemnosti a jedinečným blahodárným 
účinkům hodí pro všechny typy pleti včetně 
velmi citlivé pokožky. 
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CC6733  EYOS - Pink Clay
Face Mask, 2 x 30 g

299 Kč / 11,07 € / 12 BO

Jedinečné blahodárné účinky

růžového jílu!

CC6733  EYOS - Pink Clay
Face Mask, 2 x 30 g

SENSITIVESENSITIVE PINK CLAYPINK CLAY
COMPLEXCOMPLEX
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KRÁSA ČLOVĚKA
vychází z jeho vnitřní harmonie

Sensualix
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ZVLÁČŇUJÍCÍ 
SPRCHOVÝ GEL 
s kokosovým mlékem 
a výtažkem z mandlí, 
250 ml
Proměňte každodenní sprchování 
v rituál plný uvolnění a relaxace!

Aktivní složky:
Coconut Milk 

Kokosové mléko má omlazující účinky a působí aktivně 
proti volným radikálům.

Almond Extract

Extrakt z mandlí zjemňuje, zvláčňuje a hloubkově 
hydratuje pokožku Vašeho těla.

Panthenol 

Působí proti podráždění a zčervenání pokožky 
a celkově ji zklidňuje a regeneruje. 

Aroma Antistress

 Unikátní parfemace pro maximální požitek smyslů.

Typ pokožky:
Vhodný pro všechny typy pokožky, včetně velmi 
jemné, suché a citlivé.

Jak používat:
Naneste na vlhkou pokožku, krouživými pohyby 
vytvořte jemnou pěnu a dopřejte požitek Vašim 
smyslům. Na závěr opláchněte vodou. Pro dokon-
čení rituálu doporučujeme intenzivní hydratační
máslo CC6687 z řady Sensualix. 

•  Zanechá Vaši pokožku jemnou a čistou.

•  Přírodní receptura bohatá na vitaminy a minerály.  

Proměňte každodenní sprchování Proměňte každodenní sprchování 
v rituál plný uvolnění a relaxace!v rituál plný uvolnění a relaxace!

Kokosové mléko má omlazující účinky a působí aktivně 

Vhodný pro všechny typy pokožky, včetně velmi 

Naneste na vlhkou pokožku, krouživými pohyby 

smyslům. Na závěr opláchněte vodou. Pro dokon-
čení rituálu doporučujeme intenzivní hydratační

CC6686  Shower Gel
- Coconut & Almond, 250 ml

169 Kč / 6,26 € / 7 BO
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BALZÁM 
NA RTY

s kokosovým a mandlovým olejem, 
4,2 g 

Dopřejte si výjimečnou péči ,  která zanechá Vaše rty 
hedvábně jemné a vyživené!

CC6699  Lip Balm
- Coconut & Almond, 4,2 g

99 Kč / 3,67 € / 4 BO

Aktivní složky:
Coconut Oil 

Kokosový olej má antioxidační vlastnosti, které příznivě 
působí na zpomalení stárnutí pokožky. Proniká 
do hlubších spodních vrstev pokožky, kde udržuje 
potřebnou hydrataci a výživu. Chrání před vysoušením 
a podrážděním pokožky důsledkem vnějších vlivů.

Almond Oil

Mandlový olej je lisovaný za studena, díky tomu jsou 
v něm zachovány vzácné esenciální kyseliny, proteiny 
a minerální látky. Zabraňuje vysoušení pokožky 
a hloubkově vyživuje. Je bohatým zdrojem vitaminu E, 
který je známý jako významný antioxidant. Pokožka je 
díky němu vláčná, pružná, a také lépe 
chráněná před vnějšími vlivy.

Cera Alba Pure 

Včelí vosk na pokožce vytváří ochrannou vrstvu, 
která chrání před působením nepříznivých vnějších 
vlivů (chladné počasí, suchý vzduch, apod.). 

Aroma Antistress

Unikátní parfemace pro maximální požitek myslů.

Typ pokožky:
Vhodný pro všechny typy pokožky.

Jak používat:
Několikrát denně aplikujte tenkou vrstvu na rty. 

•  Intenzivně hydratuje.

•  Zanechává rty hedvábně jemné.

Kokosový olej má
působí na zpomalení stárnutí pokožky. Proniká 
do hlubších spodních vrstev pokožky, kde udržuje 
potřebnou hydrataci a výživu. Chrání před vysoušením 
a podrážděním pokožky důsledkem vnějších vlivů.

Almond Oil

Mandlový olej je lisovaný za studena, díky tomu jsou 
v něm zachovány vzácné esenciální kyseliny, proteiny 
a minerální látky.
a hloubkově vyživuje. Je bohatým zdrojem vitaminu E, 
který je známý jako významný antioxidant. Pokožka je 
díky němu vláčná, pružná, a také lépe 
chráněná před vnějšími vlivy.

Cera Alba Pure 

Včelí vosk na pokožce vytváří ochrannou vrstvu, 
která chrání před působením nepříznivých vnějších 
vlivů (chladné počasí, suchý vzduch, apod.). 

Aroma Antistress

Unikátní parfemace pro maximální požitek myslů.

Typ pokožky:
Vhodný pro všechny typy pokožky.

Jak používat:
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CC6687  Body Butter
- Coconut & Almond, 150 ml

249 Kč / 9,22 € / 10 BO

INTENZIVNÍ HYDRATAČNÍ 
TĚLOVÉ MÁSLO
s kokosovým a mandlovým olejem,
150 ml

Smetanová parfemace doprovázená cennými přírodními 
oleji pro dokonalou harmonii Vašich smyslů! 

Aktivní složky:
Coconut Oil 

Kokosový olej má antioxidační vlastnosti, brání před-
časnému stárnutí buněk. 

Almond Oil

 Mandlový olej dokonale hydratuje a vyživuje pokožku 
Vašeho těla.

Shea Butter

 Bambucké máslo přispívá k regeneraci buněk a do-
dává pokožce velké množství přírodních vitamínů. 

Aroma Antistress

Unikátní parfemace pro maximální požitek smyslů.

Typ pokožky:
Vhodný pro všechny typy pokožky, včetně velmi 
jemné, suché a citlivé.

Jak používat:
Vmasírujte máslo do pokožky celého těla. Díky 
své lehké konzistenci se také lehce vstřebává 
a nezanechává na pokožce pocit mastnoty.
Používejte pravidelně, ideálně po sprše či koupeli.  

•  Hydratační máslo je bohaté na přírodní oleje, 
které zvláčňují a regenerují pokožku celého těla.

•  Cenné přírodní ingredience poskytují pokožce 
intenzivní péči. 

•  Jemná smetanová parfemace navodí atmosféru 
dokonalé relaxace.
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MASÁŽNÍ OLEJ 
PRO DOKONALOU 

RELAXACI
s vůní smetany a olejem z mandlí, 

150 ml

Dopřejte si jedinečnou relaxaci 
a nabuďte své smysly!

s vůní smetany a olejem z mandlí, 

Aktivní složky:
Almond Oil 

Mandlový olej je lisovaný za studena, díky tomu jsou 
v něm zachovány vzácné esenciální kyseliny, proteiny 
a minerální látky. Zabraňuje vysoušení pokožky 
a hloubkově vyživuje. Je bohatým zdrojem vitaminu E, 
který je známý jako významný antioxidant. Pokožka je 
díky němu vláčná, pružná a také lépe chráněná před 
vnějšími vlivy.

Coco Caprylate / Caprate

Velmi dobře vstřebatelný suchý olej, který zvláčňuje 
a vyhlazuje pokožku. Nezanechává mastný pocit 
a podílí se na lepším vstřebávání vyživujících látek 
do pokožky. Je vhodný i pro velmi citlivou pokožku.

Aroma Antistress

Unikátní parfemace pro maximální požitek smyslů.

Typ pokožky:
Vhodný pro všechny typy pokožky. Od suché, 
velmi citlivé se sklonem k zarudnutí až po stár-
noucí pokožku.

Jak používat:
Malé množství oleje naneste do dlaně a jemně 
vmasírujte do pokožky těla. Neužívejte vnitřně. 

•  Jemná vůně smetany příjemně provoní Vaši pokožku. 

•  Nezanechává pocit mastnoty.

CC6697  Ultimate Relax Massage Oil
- Cream & Almond, 150 ml

249 Kč / 9,22 € / 10 BO
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CUKROVÝ 
TĚLOVÝ PEELING
s vůní smetany a olejem z mandlí, 
150 ml

Obnovte krásu Vaší pokožky 
díky jemnému cukernému tenzidu 
a mandlovému oleji!

CC6698  Sugar Body Peeling
- Cream & Almond, 150 ml

249 Kč / 9,22 € / 10 BO

Aktivní složky:
Almond Oil 

Mandlový olej je lisovaný za studena, díky tomu jsou 
v něm zachovány vzácné esenciální kyseliny, proteiny 
a minerální látky. Zabraňuje vysoušení pokožky a hloub-
kově vyživuje. Je bohatým zdrojem vitaminu E, který je 
známý jako významný antioxidant. Pokožka je díky němu 
vláčná, pružná, a také lépe chráněná před vnějšími vlivy.

Sucrose Laurate

Jemný cukerný tenzid, který odstraňuje nečistoty z po-
kožky. Účinný a zároveň šetrný i k velmi citlivé pokožce.

Sugar Exfoliating Crystals 

Hrubé krystalky cukru působí na pokožku tak, 
že odstraňují odumřelé buňky, a tím prokrvují pokožku 
a zanechávají pocit sametové hebkosti. 

Aroma Antistress

Unikátní parfemace pro maximální požitek smyslů.

Typ pokožky:
Vhodný pro všechny typy pokožky. Od suché, 
velmi citlivé se sklonem k zarudnutí 
až po stárnoucí pokožku.

Jak používat:
Potřebné množství peelingu aplikujte na navlhčenou 
pokožku těla a krouživými pohyby lehce vmasírujte. 
Opláchněte čistou vodou a opakujte 1–2x týdně.

•  Jemně čistí pokožku těla a odstraňuje odumřelé 
kožní buňky.

•  Zvláčňuje a oživuje.

•  Výsledkem je hebká a na dotek jemná pokožka.

známý jako významný antioxidant. Pokožka je díky němu 
vláčná, pružná, a také lépe chráněná před vnějšími vlivy.

Jemný cukerný tenzid, který odstraňuje nečistoty z po-
kožky. Účinný a zároveň šetrný i k velmi citlivé pokožce.

že odstraňují odumřelé buňky, a tím prokrvují pokožku 

Unikátní parfemace pro maximální požitek smyslů.

Vhodný pro všechny typy pokožky. Od suché, 

Potřebné množství peelingu aplikujte na navlhčenou 
pokožku těla a krouživými pohyby lehce vmasírujte. 
Opláchněte čistou vodou a opakujte 1–2x týdně.
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ZKLIDŇUJÍCÍ
TĚLOVÝ OLEJ 
Božská Théia,
150 ml

Aktivní složky:
Prunus Persica Kernel Oil   Za studena lisovaný BIO olej z broskvových jadérek patří mezi nejluxusnější 

kosmetické oleje. Dokonale zjemňuje a hydratuje pokožku. Je bohatým 
zdrojem mastných kyselin, vitaminů a antioxidantů. Díky svým blahodár-
ným účinkům nejen zklidňuje Vaši sluncem unavenou pokožku, ale také ji 
krásně provoní elegantním nádechem léta.

Prunus Armeniaca Kernel Oil  Vysoce kvalitní BIO olej z meruňkových jadérek je lisovaný za studena, 
a proto jsou v něm zachovány všechny cenné látky pro výživu, zdraví a vi-
talitu pokožky. Příjemně zjemňuje a navrací pokožce atraktivní sametovou 
hebkost.

Almond Oil  Mandlový olej je lisovaný za studena, díky tomu jsou v něm zachovány 
vzácné esenciální kyseliny, proteiny a minerální látky. Zabraňuje vysoušení 
pokožky a hloubkově vyživuje. Je bohatým zdrojem vitaminu E, který je 
známý jako významný antioxidant. Pokožku zanechá vláčnou, pružnou 
a také lépe chráněnou před vnějšími vlivy.

Aroma Antistress  Unikátní parfemace pro maximální požitek smyslů.

Typ pokožky:
Vhodné pro všechny typy pokožky. Od suché, velmi citlivé se sklonem k zarudnutí až po stárnoucí 
pokožku.

Návod k použití:
Přiměřené množství oleje naneste do dlaně a jemně vmasírujte do pokožky těla. 

Neužívejte vnitřně.

Nechte svoji pokožku zazářit!

Sensualix

CC6702   Soothing Body Oil
- Divine Théia, 150 ml

279 Kč / 10,33 € / 11 BO
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Pravá bohyně Slunce
Příliv ovocné svěžesti v kombinaci 
s romantickou vůní meruněk, broskví 
a jemného nádechu karamelu doko-
nale podtrhuje výjimečnost letních 
dní. Zahalte se do slunečních paprs-
ků stejně jako Bohyně Théia…

Divine Théia
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OBNOVUJÍCÍ
SPRCHOVÝ GEL

Dokonalá harmonie těla i duše…
Aktivní složky:
Prunus Persica Exfoliator 

Broskvový exfoliátor je prášek získaný z broskvového jádra, 
jenž perfektně, ale šetrně odstraňuje odumřelé buňky z po-
kožky. Dokonale ji prokrvuje a zanechává sametově hebkou. 
Vitaminy E, A, C zaručují obnovu buněk a maximální ochranu 
před vnějšími vlivy.

Apricot Milk

Vyživující meruňkové mléko zklidňuje, hydratuje a kompletně 
regeneruje Vaši pokožku. V horkých letních dnech působí 
blahodárně jako něžné pohlazení.

Aloe Pure

Dokáže zcela proměnit vzhled unavené a vysušené pokožky, 
udržuje přirozenou vlhkost, pružný a mladistvý vzhled.

Aroma Antistress

Unikátní parfemace pro maximální požitek smyslů.

Typ pokožky:
Vhodné pro všechny typy pokožky. Od suché, velmi 
citlivé se sklonem k zarudnutí až po stárnoucí pokožku.

Návod k použití:
Naneste gel na vlhkou pokožku, krouživými pohyby 
vytvořte jemnou pěnu a poté důkladně opláchněte.

Božská Théia,
250 ml

Sensualix

CC6703   Renewing Shower Gel
- Divine Théia, 250 ml

169 Kč / 6,26 € / 7 BO
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ENERGIZUJÍCÍ
TĚLOVÝ SPREJ 
Božská Théia,
150 ml

Létu vládnou bohyně!Létu vládnou bohyně!Létu vládnou bohyně!
Aktivní složky:
MightPro+

Jedinečné složení, které již po jediné aplikaci osvěžuje, 
jemně zvláčňuje a energizuje pokožku.

Aroma Antistress

Unikátní parfemace pro maximální požitek smyslů.

Přednosti a vlastnosti:
•  Poskytuje příjemné osvěžení kdykoli během dne.

•  Zanechává jemně provoněnou pokožku při každé 
aplikaci. 

•  Sprej je vhodný především na léto místo klasického 
parfému či parfemované vody.

•  Nezanechává skvrny ani lepivý pocit.

Typ pokožky:
Vhodný pro všechny typy pokožky.

Návod k použití:
Jemným stisknutím aplikátoru naneste sprej 
na pokožku nebo oblečení. Lze použít i k provonění 
Vašich vlasů. Vyhněte se kontaktu s očima 
a nepoužívejte na podrážděnou pokožku.

Sensualix

169 Kč / 6,26 € / 7 BO

CC6701   Energizing Body Spray
- Divine Théia, 150 ml

189 Kč / 7,00 € / 8 BO
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Love Magnetify+ Formula

Neodolatelná 
síla přitažlivosti!
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Vrchní nota:
aldehydy, bergamot, mandarinka, koriandr, zázvor, 
růžový pepř, jalovec

Střední nota:
levandule, geranium, šalvěj muškátová, list fi alky, 
kosatec, jasmín

Spodní nota: 
jantar, pižmo, cedrové dřevo

Aktivní složky:
Love 
Magnetify+ 
Formula

Jedinečný komplex s feromony 
rostlinného původu dodává mužům 
neodolatelné charisma a přitažlivost.

Odvážná vůně pro život 
plný dobrodružství!

499 Kč / 18,48 € / 20 BO

CC6719  MAN ZONE No. 1
Eau de Toilette, 50 ml
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199 Kč / 7,37 € / 8 BO

CC6718  MAN ZONE No. 1
 Shower Gel, 250 ml

Typ pokožky:
Vhodný pro všechny typy pokožky.

Jak používat:
Naneste na vlhkou pokožku, krouživými pohyby vytvořte 
jemnou pěnu a dopřejte si chvíli relaxace s jedinečnou vůní 
MAN ZONE No. 1! Na závěr opláchněte vodou.

Gel je možné použít i na vlasy, osvěžuje a regeneruje 
vlasovou pokožku, pomáhá omezovat tvorbu lupů. 

•  Zanechá Vaši pokožku čistou, příjemně osvěženou 
a vláčnou.

•  Unikátní receptura na bázi přírodních složek.

•  LOW POO – mírně pěnivý, tvoří jemnou hedvábnou pěnu.

Aktivní složky:
Bergamot 
Freshwater

Jemná přírodní bioaktivní voda z ber-
gamotu má jedinečné 
osvěžující, čisticí a relaxační účinky.

Aloe 
Barbadensis 
Pure

 100% přírodní extrakt Aloe vera 
skvěle regeneruje a hydratuje 
pokožku, působí protizánětlivě 
a zmírňuje podráždění.

Love 
Magnetify+ 
Formula

Jedinečný komplex s feromony 
rostlinného původu dodává mužům 
neodolatelné charisma a přitažlivost.

Natural 
Deodorant

Přírodní ochranný komplex proti 
zápachu a množení mikroorganismů 
zajistí příjemný pocit čistoty 
a svěžesti po celý den.

Sprchový gel pro dokonalý pocit 
svěžesti obnoví Vaše tělo i mysl! 

199 Kč // 7,37 €// 7,37 €// // 8 BO

CC6718  MAN ZONE No. 1
 Shower Gel, 250 ml

Typ pokožky:
Vhodný pro všechny typy pokožky.

Jak používat:
Naneste na vlhkou pokožku, krouživými pohyby vytvořte 
jemnou pěnu a dopřejte si chvíli relaxace s jedinečnou vůní 
MAN ZONE No. 1! Na závěr opláchněte vodou.

Gel je možné použít i na vlasy, osvěžuje a regeneruje 
vlasovou pokožku, pomáhá omezovat tvorbu lupů. 

•  Zanechá Vaši pokožku čistou, příjemně osvěženou 
a vláčnou.

•  Unikátní receptura na bázi přírodních složek.

•  LOW POO – mírně pěnivý, tvoří jemnou hedvábnou pěnu.

Aktivní složky:
Bergamot 
Freshwater

Aloe 
Barbadensis 
Pure

Love 
Magnetify+ 
Formula

Natural 
Deodorant

208



Typ pokožky:
Vhodný pro všechny typy pokožky včetně citlivé.

Jak používat:
Aplikujte na čistou a suchou pokožku podpaží. 

•  Spolehlivá ochrana proti zápachu po celý den.

•  Snadná aplikace, rychlá vstřebatelnost.

•  Unikátní receptura na bázi přírodních složek.

•  Neobsahuje soli hliníku, zcela bezpečný pro zdraví.

•  Šetrně pečuje o pokožku podpaží. 

•  Nezanechává skvrny na oblečení.

Aktivní složky:
Natural 
Deodorant

Přírodní ochranný komplex proti 
zápachu a množení mikroorganismů 
zajistí příjemný pocit čistoty 
a svěžesti po celý den.

Love 
Magnetify+ 
Formula

Jedinečný komplex s feromony 
rostlinného původu dodává mužům 
neodolatelné charisma a přitažlivost.

Bergamot 
Freshwater

Jemná přírodní bioaktivní voda 
z bergamotu má jedinečné osvěžující, 
čisticí a relaxační účinky.

Aloe 
Barbadensis 
Pure

100% přírodní extrakt Aloe vera 
skvěle regeneruje a hydratuje 
pokožku, působí protizánětlivě, 
a zmírňuje podráždění.

Jedinečný pocit svěžesti a zdravého 
sebevědomí po celý den! 

Neobsahuje soli hliníku, zcela bezpečný pro zdraví.

249 Kč / 9,22 € / 10 BO

CC6725  MAN ZONE No. 1
Deodorant for men, 50 ml
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Typ vlasů a vlasové pokožky:
Oslabené, unavené vlasy se sklonem 
k vypadávání a unavená vlasová pokožka. 

Jak používat:
Aplikujte na mokré vlasy, vmasírujte a opláchněte. 
V případě potřeby postup opakujte. Vhodný pro každo-
denní péči. Šetrné složení vhodné pro citlivou 
a podrážděnou pleť.

Aktivní složky:
Hair Rescue 
Extracts

Výtažek z ženšenu, černého 
kmínu a lopuchu, které zabraňují 
vypadávání vlasů a podporují 
růst nových vlasů díky stimulaci 
vlasových folikul.

Glycyrrhiza 
Glabra 
Extract 

Výtažek z lékořice prokrvuje 
a působí blahodárně na vlasovou 
pokožku.

Piper Nigrum 
Extract 

Výtažek z černého pepře navrací 
vlasům sametovou hebkost 
a přirozený lesk.

Vitamin B 
Complex

Komplex dodávající vlasům 
potřebné živiny v podobě vitaminů 
B a Biotinu.

Amino Acid 
Extract

Výtažek z aminokyselin zásadních 
pro tvorbu keratinu dodává vlasům 
pevnost a sílu.

Bergamot 
Freshwater

Jemná přírodní bioaktivní voda 
z bergamotu má jedinečné osvěžují-
cí, čisticí a relaxační účinky.

Aloe 
Barbadensis 
Pure

100% přírodní extrakt z Aloe vera 
skvěle regeneruje a hydratuje 
pokožku, působí protizánětlivě 
a zmírňuje podráždění.

Love 
Magnetify+ 
Formula

Jedinečný komplex s feromony 
rostlinného původu dodává mužům 
neodolatelné charisma 
a přitažlivost.

Pokud trpíte na vypadávání vlasů, vyvarujte se častému nošení pokrývek hlavy, 
hrubému zacházení s vlasy a zaměřte se na Vás jídelníček, který doplňte o potraviny 
obsahující vitaminy B, C, E a minerály jako je zinek a železo.

T
IP

!

Přednosti a vlastnosti:

•  Unikátní přírodní složení.

•  Redukuje vypadávání vlasů a reaktivuje růst nových 
zdravých vlasů.

•  Zaceluje velmi poškozené vlasy, zlepšuje jejich 
vzhled a texturu.

•  Vyživuje vlasy od kořínků ke konečkům a navrací jim 
sametovou hebkost a přirozený lesk.

•  Zvyšuje a dlouhodobě zlepšuje mikrocirkulaci 
ve vlasové pokožce, čímž zajišťuje prokrvení vlaso-
vých váčků nezbytných pro dostatečný přísun živin 
a správnou funkci výživy vlasů.

•  Revitalizuje kožní mechanismy, stimuluje tvorbu 
kolagenu, elastinu a keratinu, které jsou důležité 
pro vlasovou pokožku.

•  Bez parabenů, SLS/SLES a silikonů.

Stimuluje růst nových vlasů!

210



Věděli jste, že….
oslabená vlasová pokožka a vlasy, které 
snadno vypadávají, potřebují velmi jemnou 
péči? Důležité je proto přírodní složení 
Vašeho šamponu, který je šetrný, nezatě-
žuje vlasy ani vlasovou pokožku umělými 
látkami a tolik a potřebné živiny dostane 
přímo do vlasové pokožky.

100% přírodní složení!

279 Kč / 10,33 € / 11 BO

CC6735  MAN ZONE No.1 Hair Rescue
& Growth Stimulating Shampoo, 250 ml

CC6735  MAN ZONE No.1 Hair Rescue  MAN ZONE No.1 Hair Rescue
& Growth Stimulating Shampoo, 250 ml& Growth Stimulating Shampoo, 250 ml
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Unikátní vlasový program CC professional je výsledkem 
intenzivního dlouholetého vývoje společnosti Eurona. 
Zaměřuje se nejen na problematiku vlasů, ale současně 
také vlasové pokožky, protože kvalita a zdraví vlasů pří-
mo souvisí se zdravím vlasové pokožky. CC Professional 
Hair Programme tak nabízí rychlé a komplexní řešení, 
díky němuž se zároveň snižuje riziko opětovného vzniku 
problémů. Každý produkt dané řady nabízí výjimečnou 
luxusní péči.

Dopřejte si vlasovou 
terapii doma stejně jako 
v profesionálním vlasovém 
studiu ...

CC PROFESSIONAL
HAIR PROGRAMME

Unikátní vlasový program CC professional je výsledkem 
intenzivního dlouholetého vývoje společnosti Eurona. 

Dopřejte si vlasovou Dopřejte si vlasovou 
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JAK PRODUKTY POUŽÍVAT:

ŠAMPONY  Nanášejte na mokré vlasy, 
jemně masírujte a důkladně 
opláchněte. Celý proces 
doporučujeme opakovat ještě 
jednou. 

KONDICIONÉRY  Naneste na vlhké umyté vlasy 
a nechte chvíli působit. Poté 
důkladně opláchněte. Nikdy 
nenanášejte kondicioner až 
ke kořínkům vlasů. Měly by 
tendenci rychleji se mastit.

CC PROFESSIONALS RADÍ:

  Při mytí vlasů se vyhněte 
teplotním šokům! 
Horká i ledová voda je špatně!

JAK ANO:  Používejte vlažnou nebo příjemně 
teplou vodu, díky které bude proces 
mytí pro Vaše vlasy i vlasovou pokožku 
přirozenější.

 Čím více, tím lépe neplatí!

JAK ANO:   Produkty CC Professional jsou vyvinuty 
tak, že pro umytí a následnou péči stačí 
opravdu málo.

  Při mytí šamponem se vyhněte 
dlouhému a intenzivnímu 
tření!

JAK ANO:  Snažte se vlasy a pokožku hlavy jemně 
masírovat cca 2 minuty a stimulovat tak 
krevní oběh. 

  Nesušte vlasy fénem na vysoké 
teploty! Vlasy tak křehnou 
a lámou se. 

JAK ANO:    Vlasy sušte přirozeně na vzduchu, 
nebo fénem na nižší teplotní stupeň.

   Chraňte se před sluncem! UV 
záření nesvědčí ani vlasům, ani 
pokožce hlavy!

JAK ANO:    Všechny produkty vlasového programu 
CC Professional obsahují UV fi ltr, ale 
před přímým ostrým sluncem raději 
sáhněte po pokrývce hlavy.
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•  Sametově jemné produkty VIVA AQUA 
napravují porušenou strukturu vlasů  
od kořínků až ke konečkům.

•  Intenzivně a hloubkově hydratují vlasy  
i vlasovou pokožku.

•  Zabraňují vzniku statického náboje  
při vysoušení a rozčesávání.

•  Preventivně brání opětovnému vzniku 
problému.

•  Chrání proti slunečnímu záření.

Živá voda pro Vaše 
dehydrované vlasy!

HYDRATAČNÍ OCHRANNÝ 
ŠAMPON, 250 ml

HYDRATAČNÍ VYŽIVUJÍCÍ 
KONDICIONÉR, 250 ml

Aktivní složky:
Cerny Hair Complex 
 Unikátní komplex pro zdraví vlasů a vlasové  
pokožky s UV ochranou.

Silk Protein 
 Optimalizace vlhkosti, lesku a imunity vlasů  
a vlasové pokožky.

Age-Reverse X-Factor 
Zpomaluje proces stárnutí vlasů.

Color-Resistance Factor 
 Stálost barevného odstínu barvených vlasů.

2Step Extreme Recharge Complex

 2-fázový systém extrémní obnovy s molekulami 
ovocných kyselin.

Aqua-Zone Control+ 
 Kombinace oligopeptidů, glycerinového oleje  
a vitaminu E okamžitě hydratuje vlasy i vlasovou 
pokožku a brání opětovné dehydrataci.

Kondicionér navíc obsahuje:
Silicare+

Ochranný prodyšný film pro zářivý lesk, flexibilitu 
a snadné rozčesávání.

Typ vlasů a vlasové pokožky:

Suché, barvené a poškozené vlasy  
+ dehydratovaná vlasová pokožka.

Symptomy:
•  dehydratace vlasů a vlasové pokožky

•  zesláblost a mechanické či chemické poškození 
vlasů

•  ztráta vlasové elasticity, vláčnosti a lesku vlasů

PROFESSIONAL HAIR CARE
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CC62021  VIVA AQUA Aquafying
Vitalising Conditioner, 250 ml

199 Kč / 7,37 € / 8 BO

  VIVA AQUA Aquafying
Vitalising Conditioner, 250 ml

 8 BO

CC62011  VIVA AQUA Aquafying
Protecting Shampoo, 250 ml

199 Kč / 7,37 € / 8 BO

S UV ochranou!

Příčiny dehydratace 
a poškození:
•  používání nadměrného množství šamponu

•  časté mytí nevhodným šamponem

•  časté vysoušení horkým vzduchem

•  časté česání, barvení nebo trvalá ondulace

•  poškození vlasů sluncem, mořskou vodou

•  nedostatek kožního tuku na povrchu vlasu

Obr. 1: Působení řady VIVA AQUA na vlasy a vlasovou 
pokožku; Obr. 2: Vlasy a vlasová pokožka jsou 
a chráněny
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•  Produkty PURE DETOXIFY pohladí Vaše vlasy 
a vlasovou pokožku s nejvyšší dávkou jemnosti 
a lehkosti stejně jako pravé přírodní hedvábí, 
které obsahují.

•  Dokonale očišťují, posilují, usnadňují 
rozčesávání.

•  Nedráždí.

•  Zabraňují vzniku statického náboje  
při vysoušení a rozčesávání.

•  Preventivně brání opětovnému vzniku 
problému.

•  Chrání proti slunečnímu záření.

Průzračné očištění  
s dotekem přírody!

Typ vlasů a vlasové pokožky:

Mastné a unavené vlasy + často se 
mastící vlasová pokožka.

Symptomy:
•  jemné a rychle se mastící vlasy

•  zanesené póry

•  hyperaktivita mazových žláz v pokožce hlavy

•  ztráta vlasové elasticity

•  „těžký a zplihlý” vzhled vlasů

Aktivní složky:
Cerny Hair Complex 
 Unikátní komplex pro zdraví vlasů a vlasové pokožky 
s UV ochranou.

Silk Protein 
 Optimalizace vlhkosti, lesku a imunity vlasů a vlasové 
pokožky.

Age-Reverse X-Factor 
Zpomaluje proces stárnutí vlasů.

CH-SILK 
Čisté přírodní hedvábí pro posílení, zářivý lesk a ještě 
snadnější rozčesání.

DETOX-ZONE SYSTEM+ 
 Detoxikační systém s extraktem z březových listů  
a léčivou Azeloglicinou důkladně očišťuje a znatelně 
omezuje nadměrnou tvorbu mazu.

S-Volume+ 
S-Volume+ dodává vlasům objem a zároveň lehkost 
a vzdušnost.

pH Factor 5,5 
Vyrovnává pH vlasové pokožky na optimální hodnotu 
5,5.

Ginkgo Biloba Extract 
Extrakt z léčivé ginkgo biloby působí protizánětlivě, 
brání podráždění při odstraňování toxinů a navozuje 
pocit osvěžení.

Perfume Antiallergic 
Příjemná hypoalergenní parfemace.

Kondicionér navíc obsahuje:
Silicaregentle

Extra šetrný a lehounký ochranný prodyšný film pro 
zářivý lesk, flexibilitu a snadné rozčesávání.

OČIŠŤUJÍCÍ OCHRANNÝ  
ŠAMPON, 250 ml

OČIŠŤUJÍCÍ VYŽIVUJÍCÍ 
KONDICIONÉR, 250 ml

PROFESSIONAL HAIR CARE
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CC62271  PURE DETOXIFY Detoxifying 
Vitalising Conditioner, 250 ml

199 Kč / 7,37 € / 8 BO

CC62261  PURE DETOXIFY Detoxifying 
Protecting Shampoo, 250 ml

199 Kč / 7,37 € / 8 BO

Bez obsahu barviv 
a s hypoalergenní  parfemací!

Příčiny mastných vlasů 
a vlasové pokožky:
•  přebytečná tvorba mazu

•  časté mytí nevhodným šamponem

•  časté vysoušení horkým vzduchem

•  časté kartáčování a česání

•  hormonální změny a nevhodná strava

  PURE DETOXIFY Detoxifying 
Vitalising Conditioner, 250 ml

 7,37 € // 8 BO// 8 BO//

  PURE DETOXIFY Detoxifying 

časté mytí nevhodným šamponem

časté vysoušení horkým vzduchem

hormonální změny a nevhodná strava

Obr. 1: Působení řady PURE DETOXIFY na vlasy 
a vlasovou pokožku; Obr. 2: Vlasy a vlasová pokožka 
jsou ošetřeny a chráněny
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•  Posilující produkty COMPLETE REGENERGY 
nekompromisně bojují proti lupům a příznakům 
přecitlivělé vlasové pokožky.

•  Stimulují celkovou obnovu, regeneraci  
a zároveň mají výrazný zklidňující efekt.

•  Nedráždí.

•  Zabraňují vzniku statického náboje  
při vysoušení a rozčesávání.

•  Preventivně brání opětovnému vzniku problémů.

S UV ochranou!

Typ vlasů a vlasové pokožky:

Vlasy s lupy + citlivá vlasová pokožka.

Symptomy:
•  svědění

•  suchá, podrážděná, často začervenalá  
pokožka hlavy

•  tvorba lupů

Aktivní složky:
Cerny Hair Complex 
 Unikátní komplex pro zdraví vlasů a vlasové pokožky 
s UV ochranou.

Silk Protein 
 Optimalizace vlhkosti, lesku a imunity vlasů a vlasové 
pokožky.

Age-Reverse X-Factor 
Zpomaluje proces stárnutí vlasů.

Zinc-Pyrithione System 
Systém postavený na pyrithionu zinku, který omezuje 
množení nežádoucí mikroflory na vlasové pokožce, 
odstraňuje lupy a při pravidelném užívání brání jejich 
návratu.

Smilax Medica Extract 
 Extrakt z léčivé Sarsaparilly s blahodárnými vitaminy 
A, C, D, B-komplexem a s antioxidačním účinkem 
působí antibakteriálně, antimykoticky, protizánětlivě  
a stimuluje imunitu vlasů i citlivé pokožky hlavy.

Kondicionér navíc obsahuje:
Silicare+

Ochranný prodyšný film pro zářivý lesk, flexibilitu 
a snadné rozčesávání.

OBNOVUJÍCÍ OCHRANNÝ 
ŠAMPON, 250 ml

OBNOVUJÍCÍ VYŽIVUJÍCÍ 
KONDICIONÉR, 250 ml

PROFESSIONAL HAIR CARE
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CC62771  COMPLETE REGENERGY Renewing
Vitalising Conditioner, 250 ml

199 Kč / 7,37 € / 8 BO

CC62761  COMPLETE REGENERGY Renewing 
Protecting Shampoo, 250 ml

199 Kč / 7,37 € / 8 BO

Kompletní obrození Vašich vlasů 
a vlasové pokožky!

Příčiny tvorby lupů a přecitli-
vělosti vlasové pokožky:
•  hormonální změny, infekce či dědičné 

dispozice

•  nevhodná strava a potravinové alergie

•  stres

•  nedostatečný oběh krve

•  mikroskopické kvasinky

• nadměrné používání gelů

 COMPLETE REGENERGY Renewing
Vitalising Conditioner, 250 ml

 8 BO

  COMPLETE REGENERGY Renewing   COMPLETE REGENERGY Renewing   COMPLETE REGENERGY Renewing 

Obr. 1: Působení řady COMPLETE REGENERGY na 
vlasy a vlasovou pokožku; Obr. 2: Vlasy a vlasová 
pokožka jsou a chráněny
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BEZ BARVIV
A PARABENŮ
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body care
péče 
o Vaše 
tělo

Luxusní kosmetické produkty 
s jedinečnou parfemací dle ucelených kolekcí.
Luxusní kosmetické produkty Luxusní kosmetické produkty 
s jedinečnou parfemací dle ucelených kolekcí.s jedinečnou parfemací dle ucelených kolekcí.
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TEKUTÉ MÝDLO 
S ALOE VERA
4x koncentrované,
400 ml400 ml

Přednosti a vlastnosti:
•  Tekuté mýdlo pro pravidelné 

každodenní používání. 

•  Tvoří bohatou pěnu, hydratuje 
a důkladně odstraňuje veškeré nečistoty. 

•  Příjemně a dlouho voní. 

•  Bez barviv, parabenů, silikonů 
a alkoholu. 

•  Na účinné mytí stačí jen velmi 
malé množství.

Aktivní složky: 
Aloe Barbadensis Pure

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

169 Kč 

6,26 € 
7 BO 

HYPOALERGENNÍ
PARFEMACE

nr. 3364

Hand Soap 
with Aloe Vera 
Miasé

Miasé

Osvěžující, 

energizující

nr. 3362

Hand Soap 
with Aloe Vera 
Adiné

Adiné

Uklidňující 

nr. 3331

Hand Soap 
with Aloe Vera
Gia Mena

Gia Mena

Energizující

Adiné

Na účinné mytí stačí jen velmi 

Blahodárně působí na suchou 

nr. 3364

Hand Soap 
with Aloe Vera 

Miasé

HYPOALERGENNÍ
PARFEMACE

NEW

HYPOALERGENNÍ
PARFEMACE

NEW
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149 Kč 

5,52 € 
6 BO 

149 

NEW

nr. 3301

Hand Soap 
with Aloe Vera
Neria

Neria

Energizující

nr. 3254

Hand Soap 
with Aloe Vera
Black Pearl

Černá perla

Energizující

nr. 3352

Hand Soap 
with Aloe Vera 
Vesper

Večernice

Harmonizační 

nr. 3362

Hand Soap 
with Aloe Vera 
Adiné

nr. 3262

Hand Soap 
with Aloe Vera
Black Grape

Černý hrozen

Osvěžující

nr. 3331

Hand Soap 
with Aloe Vera
Gia Mena

HYPOALERGENNÍ
PARFEMACE

withwith
Aloe

Vera
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TEKUTÉ MÝDLO 
S ALOE VERA
4x koncentrované,
400 ml

149 Kč 

5,52 € 
6 BO 

nr. 3258

Hand Soap 
with Aloe Vera
Livienne

Livienne

Povzbuzující 

nr. 3330

Hand Soap 
with Aloe Vera 
Lavender

Levandule

Antidepresivní, 

uklidňující 

nr. 3264

Hand Soap with Aloe 
Vera and Silk Protein 
Apricot Fayre 

Meruňková kráska

Relaxační 

nr. 3353

Hand Soap 
with Aloe Vera
Niadéne 

Niadéne

Harmonizační

NEW

HYPOALERGENNÍ
PARFEMACE

HYPOALERGENNÍ
PARFEMACE
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149 Kč 

5,52 € 
6 BO 

nr. 3330

Hand Soap 
with Aloe Vera 
Lavender

nr. 3256

Hand Soap 
with Aloe Vera
Pure

Čistá

Relaxační 

nr. 3261

Hand Soap 
with Aloe Vera 
Lemon Grass

Citronová tráva

Osvěžující 

Niadéne
nr. 3257

Hand Soap 
with Aloe Vera 
Ice Wind 

Ledový vítr

Energizující

nr. 3263

Hand Soap 
with Aloe Vera
Green 

Zelená

Osvěžující

HYPOALERGENNÍ
PARFEMACE

withwith
Aloe

Vera
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Dezinfekce

Přednosti a vlastnosti:
•  Registrované biocidní přípravky pro dezinfekci 

rukou a povrchů.

•   Ideální pomocníci v boji proti obaleným a neobale-
ným virům, bakteriím, plísním a kvasinkám.

•  S jemnou hypoalergenní parfemací Green.

•   Obsahuje 79,6 % alkoholu a glycerin pro ochranu 
a hydrataci pokožky.

•  Nezanechává pocit vysušených rukou.

•  Všestranné využití v celé domácnosti.

•  Neobsahuje chlor.

•  Všechny produkty Covidor jsou registrovány 
v Česku i na Slovensku. 

Speciální účinky:
•  Virucidní podle normy EN14476.

•  Baktericidní podle normy EN13727 a EN13697.

•  Levurocidní a fungicidní podle normy EN13624 
a EN13697.

Návod k použití:
•  Používá se neředěný.

•  Na ošetření pokožky rukou naneste dostatečné 
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 není kůže suchá.

•  Na ošetření předmětů, povrchů a ploch nastříkejte 
dezinfekci z dostatečné vzdálenosti v přiměřeném 
množství, nechte zaschnout.

•  Nepoužívejte na dezinfekci poraněné 
pokožky a ran.

Chraňte sebe i své nejbližší!

COVIDOR
HOME
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nr. 6083

COVIDOR Disinfection
1 000 ml

nr. 6088

COVIDOR Disinfection
EMERGENCY 
100 ml

nr. 6090

COVIDOR Disinfection
500 ml
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299 Kč 

11,07 € 
12 BO 

109 Kč 

4,04 € 
4 BO 

169 Kč 

6,26 € 
7 BO 



Přednosti a vlastnosti:
•  Registrovaný biocidní přípravek ve formě gelu

na šetrnou dezinfekci rukou.

•  Ideální pomocník v boji proti obaleným a neobale-
ným virům, bakteriím, plísním a kvasinkám.

•  Obsahuje 79,6 % alkoholu a glycerin pro ochranu 
a hydrataci pokožky.

•  Rychle se vstřebává a nezanechává pocit vysuše-
ných rukou!.

•  Praktické balení do kapsy či kabelky, které je možné 
použít kdykoliv a kdekoliv, když potřebujete mít 
jistotu hygienické čistoty Vašich rukou.

•  Neobsahuje chlor.

•  Dermatologicky testováno Státním zdravotním 
ústavem.

Návod k použití:
•  Není nutné oplachovat.

•  Na ošetření pokožky rukou naneste dostatečné 
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 není kůže suchá.

•  Nepoužívejte na dezinfekci poraněné pokožky a ran.

Šetrný pro Vaše ruce, 

100% účinný proti virům!

Pro rychlou 
dezinfekci!

POHOTOVOSTNÍ GEL
100 ml & 400 ml

nr. 6094

COVIDOR Disinfection 
EMERGENCY Gel
100 ml

nr. 6141

COVIDOR 
Disinfection Gel
400 ml

129 Kč 

4,78 € 
5 BO 

199 Kč 

7,37 € 
8 BO 

Pro rychlou 

NEW
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Přednosti a vlastnosti:
•  Registrovaný biocidní přípravek pro dezinfekci

kuchyňských povrchů.

•  Ideální pomocník v boji proti obaleným a neobaleným 
virům, bakteriím, plísním a kvasinkám.

•  Bez parfemace.

•  Obsahuje 79,6 % alkoholu.

•  3-ACTIVE PROTECTION+ COMPLEX kombinuje
synergický efekt speciálních aktivních látek a přírod-
ního extraktu z grepových jader, vytváří neviditelný 
ochranný fi lm na ošetřeném povrchu a usnadňuje
jeho údržbu.

•  Vysoce účinný a bezpečný, vhodný k použití
i na povrchy, které přichází do styku s potravinami.

•  Neobsahuje chlor.

Návod k použití:
•  Není nutné oplachovat.

•  Na ošetření předmětů, povrchů a ploch nastříkejte 
dezinfekci z dostatečné vzdálenosti v přiměřeném 
množství, nechte zaschnout.

•  Nepoužívejte na dezinfekci poraněné pokožky 
a ran.

•  Nepoužívejte na plexisklo, viskózové plastové po-
vrchy, polykarbonátové povrchy, lakované povrchy, 
kožené povrchy, dřevo a leštěné dřevo, potraviny.

Dokonalá hygienická 

čistota v domácí kuchyni 

i gastro provozu!

gistrovaný biocidní přípravek pro dezinfekci

Ideální pomocník v boji proti obaleným a neobaleným 

 COMPLEX kombinuje
synergický efekt speciálních aktivních látek a přírod-
ního extraktu z grepových jader, vytváří neviditelný 
ochranný fi lm na ošetřeném povrchu a usnadňuje

Vysoce účinný a bezpečný, vhodný k použití
i na povrchy, které přichází do styku s potravinami.

Na ošetření předmětů, povrchů a ploch nastříkejte 
dezinfekci z dostatečné vzdálenosti v přiměřeném 

Nepoužívejte na dezinfekci poraněné pokožky 

Nepoužívejte na plexisklo, viskózové plastové po-
vrchy, polykarbonátové povrchy, lakované povrchy, 
kožené povrchy, dřevo a leštěné dřevo, potraviny.

Dokonalá hygienická 

čistota v domácí kuchyni 
Dokonalá hygienická 

čistota v domácí kuchyni 
Dokonalá hygienická 

i gastro provozu!

GASTRO
dezinfekční sprej,
500 ml

nr. 6089

COVIDOR 
Disinfection GASTRO
500 ml

179 Kč 

6,63 € 
7 BO 
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home care
péče
o Vaši
domácnost



Mimořádně šetrný
k Vašemu zdraví i k přírodě!

Univerzální úklidový
prostředek
1 000 ml

Přednosti a vlastnosti:
•  Unikátní ekologický prostředek pro úklid 

celé domácnosti.

•  Silný, avšak mimořádně šetrný k Vám 
i k přírodě!

•  Snadno odstraní veškeré nečistoty 
a mastnotu.

•  S jemnou hypoalergenní parfemací Auri Skye.

•  Na povrchu nezanechává žádný lepivý povlak.

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

•  Vyrobený na bázi přírodního původu.

•  Bez obsahu SLS/SLES, fosfátů 
a fosfonátů.

•  Biologicky rozložitelný a odbouratelný.

Návod k použití:
•  Víceúčelový ekologický čisticí prostředek lze 

použít na podlahy (linoleum, dlaždice, mramor, 
umyvadla, sprchové kouty, toalety, glazurované 
dlaždice,…), na ostatní povrchy v domácnosti 
(omyvatelné zdi, kliky, lakovaná dřeva, 
odpadkové koše,...).

•  Doporučujeme naředěný roztok nanášet 
pomocí láhve s rozprašovačem nebo použít 
na mytí podlah a povrchů běžným způsobem.

•  Poměr ředění:

Na použití běžným způsobem (na mytí podlah) 
8 g (8 ml) prostředku  : 4 l vody. 

•  Lahev s rozprašovačem na ředění EURONA 
by CERNY je možno přiobjednat - nr. 4001.

free not testedfree free free

8 g (8 ml)

4,0 l

1.

B

2.

Víceúčelový čisticí prostředek lze použít na pod-
lahy (linoleum, dlaždice, mramor, umyvadla, spr-
chové kouty, toalety, glazurované dlaždice,...), 
na ostatní povrchy v domácnosti (omyvatelné zdi, 
kliky, lakovaná dřeva, odpadkové koše,...)?

VĚDĚLI JSTE, ŽE...

1 000 ml = 50 x 0,5 litrová
lahev víceúčelového čističe

s rozprašovačem
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Auri Skye
nr. 3361
EcoWave
Universal Cleaner
Auri Skye
1 000 ml

299 Kč 

11,07 € 
12 BO 

NEW

HYPOALERGENNÍ
PARFEMACEEk

o
lo

g
i c

k y š e t r n ý

v
ý

r
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b
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Univerzální
úklidový 

prostředek
1 000 ml

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 láhve s rozprašovačem:
20 ml prostředku : 480 ml vody 

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

•  Lahev s rozprašovačem na ředění EURONA 
by CERNY je možno přiobjednat - nr. 4001.

2. 3.

480 ml
vody

20 ml

1.

A
10 ml

4,0 l

1.

B

2.

229 Kč 

8,48 € 
9 BO 

nr. 3321

Universal Cleaner
Spring Aloe
1 000 ml

Pramen Aloe
1 000 ml = 50 x 0,5 litrová
lahev víceúčelového čističe

s rozprašovačem

RECEPTURA
bez MIT/CMIT
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Levandule
nr. 3088

Universal Cleaner
Lavender
1 000 ml

nr. 3291

Universal Cleaner
Raspberry & Mint
1 000 ml

Malina & máta

free not testedfree free free

229 Kč 

8,48 € 
9 BO 

Zelená
nr. 3107

Universal Cleaner
Green
1 000 ml

VAŠE ÚSPORA
Cena za 500 ml max. 4,58 Kč / 0,17 €
Úspora na balení min. 664 Kč / 24,59 €
Úspora za 1 rok min. 1329 Kč / 49,22 €
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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 láhve s rozprašovačem: 
20 ml prostředku : 480 ml vody 

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

Přednosti a vlastnosti:
•  Vlhčené úklidové ubrousky s příjemnou a osvě-

žující parfemací černých hroznů.

•  Biologicky odbouratelné a kompostovatelné.

•  Všestranný pomocník při úklidu celé domácnosti.

•  Ubrousky odstraňují nečistoty i zaschlé skvrny 
a mastnotu.

•  Vytvářejí na povrchu ochranný fi lm, který chrání 
před usazováním prachu. 

•  Čistí beze šmouh a příjemně provoní celou domácnost.

•  Vhodné pro čištění všech omyvatelných ploch 
ve Vašem domě.

•  Praktické zavírací balení zabraňuje vysychání 
ubrousků.

Brilantní čistota a lesk 

jedním tahem!

Speciální složky:
•  E-PROTECTION - Vytváří ochrannou vrstvu. 

Návod k použití:
•  Opatrně otevřete plastový uzávěr a vyjměte potřeb-

ný počet ubrousků.

•  Po použití opět uzavřete, zabráníte tím vysychání 
ubrousků a uchováte je dokonale připravené 
pro další úklid.

•  Použitý ubrousek vyhoďte do odpadkového koše.

speciální složky

vy
tv
áří

ochr
annou vrstvu

E-PROTECTI
ON

2. 3.

480 ml
vody

20 ml

1.

A
10 ml

4,0 l

1.

B

2.

Univerzální úklidový
prostředek
1 000 ml

Speciální vlhčené 
ubrousky
pro snadný úklid, 
44 ks
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Certifi kováno PEFC
Tento produkt pochází z lesů obhospo-
dařovaných trvale udržitelným způsobem 
z recyklovaných a kontrolovaných zdrojů. 

free not testedfree free free

179 Kč 

6,63 € 
7 BO 

nr. 3329

Easy Cleanup!
Special Wet Wipes
Black Grape
44 pcs

229 Kč 

8,48 € 
9 BO 

Černý hrozen
nr. 3253

Universal Cleaner
Black Grape
1 000 ml
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Čistič kuchyní
4x koncentrovaný,

500 ml

Přednosti a vlastnosti:
•  Důkladně vyčistí i těžko odstranitelné skvrny včetně 

mastnoty a připálených jídel.

•  Vhodný pro všechny hladké kuchyňské povrchy.

•  Okamžitě proniká mastnotou – efektivní výsledek 
během okamžiku.

•  Prostředek je účinný a přitom velmi šetrný.

•  Příjemná vůně pomerančů.

•  Nezanechává stopy na umytém povrchu.

Návod k použití:
•  Přípravek používejte na veškeré hladké povrchy 

(pracovní plochy, horní části sporáku, skříňky, dřezy, 
lednice, sklokeramické desky,...).

•  Doporučujeme nanášet pomocí lahve 
s rozprašovačem.

•  Nakonec setřete čistým hadříkem nebo opláchněte 
vodou.
Poměr ředění:
1:1 při silném nánosu
1:3 při běžném znečištění

•  Lahev s rozprašovačem na ředění EURONA 
by CERNY je možno přiobjednat - nr. 4001.

Přednosti a vlastnosti:
•  Důkladně vyčistí i těžko odstranitelné skvrny včetně 

mastnoty a připálených jídel.

•  Vhodný pro všechny hladké kuchyňské povrchy.  Vhodný pro všechny hladké kuchyňské povrchy.  

•  Okamžitě proniká mastnotou – efektivní výsledek 
během okamžiku.

•  Prostředek je účinný a přitom velmi šetrný.

•  Příjemná vůně pomerančů.

•  Nezanechává stopy na umytém povrchu.

Návod k použití:
•  Přípravek používejte na veškeré hladké povrchy 

(pracovní plochy, horní části sporáku, skříňky, dřezy, 
lednice, sklokeramické desky,...).

•  Doporučujeme nanášet pomocí lahve 
s rozprašovačem.

•  Nakonec setřete čistým hadříkem nebo opláchněte 
vodou.

Všestranné využití

v celé kuchyni!

4X 500 ml

=
nr. 4069

Houbička střední
2 ks, 100 x 60 x 50 mm

nr. 3005

Kitchen Cleaner
500 ml

19 Kč 

0,70 € 

189 Kč 

7 € 
8 BO 

VAŠE ÚSPORA
Cena za 500 ml max. 47,25 Kč / 1,75 €
Úspora na balení min. 295 Kč / 10,93 €
Úspora za 1 rok min. 295 Kč / 10,93 €

1. 2.
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Přednosti a vlastnosti:
•  Vysoce koncentrovaný prostředek na šetrné, avšak 

účinné čištění sklokeramických varných desek.

•  Docílíte maximálního lesku jako u nové varné desky.

•  Čistí snadno a rychle.

•  Díky speciální ochranné vrstvě složky 
E-PROTECTION je další čištění mnohem snažší.

Speciální složky:
•  E-PROTECTION - Vytváří ochrannou vrstvu. 

Návod k použití:
•  Aplikujte menší množství prostředku na desku 

a rovnoměrně rozetřete po celé ploše.

•  Po chvilce působení setřete vodou a vyleštěte 
do sucha.

•  Používá se neředěný.

•  Větší znečištění nejprve mechanicky odstraňte 
škrabkou na sklokeramickou desku.

Už žádné 
nevzhledné šmouhy!

Všestranné využití

v celé kuchyni!

speciální složky

vy
tv
ář

í oc
hrannou vrstvu

E-PROTECTI
ON

Čistič 
sklokeramických
desek
3x koncentrovaný,
250 ml

free not testedfree free free

2.1.

nr. 3021

Glass-Ceramic
Cleaner
250 ml

249 Kč 

9,22 € 
10 BO 
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Přednosti a vlastnosti:
•  Vysoce koncentrovaný prostředek na velice šetrné 

a účinné čištění plynových a elektrických sporáků.

•  Odstraní mastné a zapečené nečistoty z povrchu 
sporáku.

•  Čistí velice snadno, rychle a pohodlně.

•  Díky speciální ochranné vrstvě složky 
E-PROTECTION je další čištění mnohem snazší.

•  Přípravek je velice šetrný k čištěnému povrchu.

•  Nepoužívejte na rozpálený povrch.

Speciální složky:
•  E-PROTECTION - Vytváří ochrannou vrstvu. 

Návod k použití:
•  Naneste malé množství přípravku na celou plochu 

čištěného povrchu a nechte působit.

•  Poté povrch setřete vodou a vyleštěte dosucha.

•  Používá se neředěný.

speciální složky

vy
tv
ář

í oc
hrannou vrstvu

E-PROTECTI
ON

free not testedfree free free

Čisticí prostředek
na plynové

a elektrické 
sporáky

250 ml

2.1.

nr. 3108

Cooker Cleaner
250 ml

179 Kč 

6,63 € 
7 BO 

Čistěte sporák po každém větším použití a další 
čištění budou jednodušší.

DOPORUČENÍ:
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Přednosti a vlastnosti:
•  Vysoce koncentrovaný prostředek na čištění 

a údržbu povrchu kuchyňských digestoří.

•  Důkladně odstraňuje extrémně odolnou špínu, 
biologické nečistoty i zaschlou mastnotu.  

•  Díky ochranné složce E-Protection zabraňuje dalšímu 
usazování nečistot a usnadňuje další čistění.

•  Je kompletně a snadno biologicky 
odbouratelný.

•  Vyroben z obnovitelných zdrojů. 

Speciální složky:
• X-ABRASION COMPLEX - Nenarušuje čištěný 

podklad abrazí. Není nutné jej drhnout.

•  E-PROTECTION - Vytváří ochrannou vrstvu. 

Návod k použití:
•  Odstraňte volné nečistoty z povrchu.

•  Přípravek rovnoměrně naneste na čištěný povrch 
a nechte 5 – 10 minut působit.

•  V případě většího nánosu nečistot nechte působit 
10 – 15 minut. Poté důkladně očistěte houbičkou 
nebo vhodným hadříkem.

•  Dodržujte pokyny výrobce Vašeho typu digestoře 
a před prvním použitím vyzkoušejte malé množství 
produktu na méně viditelné části digestoře. 

•  Přípravek nepoužívejte na dřevo a vyhněte 
se kontaktu s dřevěnými materiály. 

Odstraní i silnou 
mastnotu! 

vy
tv
ář

í oc
hrannou vrstvu

E-PROTECTI
ON

čiš

těn
í bezdrhnutí

X-A
BRASION COM

PL
EX

speciální složky

ČISTIČ 
DIGESTOŘÍ
250 ml

nr. 3360

Cooker Hood
Cleaner
250 ml

139 Kč 

5,15 € 
5 BO 

NEW

1. 2.
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Přednosti a vlastnosti:
• Vysoce koncentrované složení.

•  Účinně odstraňuje mastnotu, připálené 
a připečené zbytky jídla v troubě 
a na grilovacích roštech.

•  Prostředek lze použít na čištění vnitřního 
prostoru trouby a na kovové rošty grilu.

•  Speciální gelová forma prostředku.

•  Vyčistí bez nepříjemného zápachu.

Návod k použití:
•  Používá se neředěný.

•  Prostředek nastříkejte rovnoměrně na čištěný 
povrch a nechte působit.

•  Po vyčištění povrch omyjte čistou vodou.

•  Účinek prostředku zvýšíte tím, že troubu 
nebo gril mírně nahřejete (cca 30 °C).

•  Výrobek je mimořádně účinný, proto při práci 
s výrobkem používejte rukavice a dodržujte 
pokyny výrobce.

•  Nepoužívejte na antikorové povrchy.

Přednosti a vlastnosti:
• Vysoce koncentrované složení.

•  Účinně odstraňuje mastnotu, připálené 
a připečené zbytky jídla v troubě 
a na grilovacích roštech.

•  Prostředek lze použít na čištění vnitřního 
prostoru trouby a na kovové rošty grilu.

•  Speciální gelová forma prostředku.

•  Vyčistí bez nepříjemného zápachu.  Vyčistí bez nepříjemného zápachu.  

Návod k použití:
•  Používá se neředěný.

•  Prostředek nastříkejte rovnoměrně na čištěný 
povrch a nechte působit.

•  Po vyčištění povrch omyjte čistou vodou.

•  Účinek prostředku zvýšíte tím, že troubu 
nebo gril mírně nahřejete (cca 30 °C).

•  Výrobek je mimořádně účinný, proto při práci   Výrobek je mimořádně účinný, proto při práci   
s výrobkem používejte rukavice a dodržujte 
pokyny výrobce.

•  Nepoužívejte na antikorové povrchy.

free not testedfree free free

Čistič na trouby
a grily

250 ml

1. 2.

nr. 3022

Grill & Oven Cleaner
250 ml

179 Kč 

6,63 € 
7 BO 
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Přednosti a vlastnosti:
•  Účinně odstraní mastnotu i zaschlou špínu 

z vnitřních prostor mikrovlnné trouby.

Návod k použití:
•  Prostředek nastříkejte do vnitřní části 

mikrovlnné trouby a nechte chvíli působit.

•  Po vyčištění povrch omyjte čistou vodou.

Účinně odstraní mastnotu i zaschlou špínu 

mikrovlnné trouby a nechte chvíli působit.

Po vyčištění povrch omyjte čistou vodou.

free not testedfree free free

Čistič na mikrovlnné
trouby
250 ml

2.1.

nr. 3057

Microwave 
Oven Cleaner
250 ml

129 Kč 

4,78 € 
5 BO 

Mikrovlnná trouba 

stále jako nová!
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Přednosti a vlastnosti: 
•  Omývá stopy chemických přípravků, postřiků 

a pesticidů, které nelze smýt pouhou vodou.

•  Odstraňuje nežádoucí znečišťující látky, 
jako např. oleje, prach a výfukové plyny.

•   Obsahuje přírodní extrakt z grepových 
jader, která jsou ceněna pro své 
antiseptické a desinfekční účinky. 

•  Obsahuje přírodní extrakt ze zázvoru, 
který je vyhlášený svými antibakteriálními 
a protizánětlivými účinky. 

•  Nezanechává žádnou příchuť.

Návod k použití: 
•  Aplikujte pomocí rozprašovače na povrch ovoce 

nebo zeleniny. Nechte 1 minutu působit. 

•  Dokonale opláchněte přípravek proudem vody. 

Unikátní 
výrobek na trhu!

Přednosti a vlastnosti: 
•  Omývá stopy chemických přípravků, postřiků 

a pesticidů, které nelze smýt pouhou vodou.

•  Odstraňuje nežádoucí znečišťující látky, 
jako např. oleje, prach a výfukové plyny.

•   Obsahuje přírodní extrakt z grepových 
jader, která jsou ceněna pro své 
antiseptické a desinfekční účinky. 

•  Obsahuje přírodní extrakt ze zázvoru, 
který je vyhlášený svými antibakteriálními 
a protizánětlivými účinky. 

•  Nezanechává žádnou příchuť.

Návod k použití: 
•  Aplikujte pomocí rozprašovače na povrch ovoce   Aplikujte pomocí rozprašovače na povrch ovoce   

nebo zeleniny. Nechte 1 minutu působit. 

•  Dokonale opláchněte přípravek proudem vody. 

free not testedfree free free

Speciální mýdlo 
na ovoce 

a zeleninu
500 ml

nr. 3187

Special Soap for Fruit
and Vegetables
500 ml

149 Kč 

5,52 € 
6 BO 

Mnoho pesticidů, které se v dnešní době běžně 
používají, má toxické účinky na lidský organismus? 
Některé pesticidy se navíc řadí mezi tzv. endo-
krinní disruptory, které mají schopnost narušovat 
hormonální systém člověka.

VĚDĚLI JSTE, ŽE...

244



Unikátní 
výrobek na trhu!

Přednosti a vlastnosti:
•  Vysoce koncentrované složení s obsahem speciálního 

DEFROST-COMPLEXU a dalších účinných látek se velmi 
rychle aktivuje a rozpouští zbytky ledu a námrazy 
na stěnách ledničky či mrazáku.

•  Snadná a přesná aplikace.

•  Účinně odstraňuje nežádoucí bakterie 
a povrch tak zanechává dokonale dezinfi kovaný.

•  Prostředek neobsahuje přídavné konzervanty 
a příjemně voní.

Speciální složky:
•  DEFROST-COMPLEX - Účinné odmrazení.

Návod k použití:
•  Vypněte ledničku nebo mrazák, vyprázdněte 

a odpojte od elektrické sítě.

•  Rovnoměrně a v dostatečném množství nastříkejte prostředek 
na led a námrazu v chlazeném prostoru a nechte působit.

•  Po uvolnění ledu doporučujeme omýt stěny 
ledničky či mrazáku běžným způsobem.

•  Prostředek není určen k odmrazování skel 
a zámků automobilů.

Vysoce koncentrované složení s obsahem speciálního 
DEFROST-COMPLEXU a dalších účinných látek se velmi 
rychle aktivuje a rozpouští zbytky ledu a námrazy 

a povrch tak zanechává dokonale dezinfi kovaný.

Prostředek neobsahuje přídavné konzervanty 

mrazení.

Vypněte ledničku nebo mrazák, vyprázdněte 

Rovnoměrně a v dostatečném množství nastříkejte prostředek 
na led a námrazu v chlazeném prostoru a nechte působit.

Po uvolnění ledu doporučujeme omýt stěny 
ledničky či mrazáku běžným způsobem.

Prostředek není určen k odmrazování skel 

speciální složky

úč
inn

é odmrazení

D
EFROST-COMPL

EX

free not testedfree free free

Odmrazovač 
do ledničky 
a mrazáku
500 ml

nr. 3096

Refrigerator & Freezer 
Defrosting Agent
500 ml

189 Kč 

7 € 
8 BO 

Rychlá aktivace
a rozpuštění ledu!
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Přednosti a vlastnosti:
•  Ekologický prostředek ve formě spreje pro spolehlivou 

ochranu proti zápachu.

•  Unikátní technologie na bázi přírodních látek vyvinutá 
dle nejnovějších vědeckých výzkumů.

•  Pohlcuje a neutralizuje nežádoucí pachy 
v chladničce či spíži.

•  Absorbuje nadměrnou vlhkost v chladničce a tím pomáhá 
snížit spotřebu elektrické energie.

•  Účinně eliminuje celé spektrum běžných pachů 
(odpadů, plísní, kouře, cigaret, zvířecí a jiné pachy 
biologického původu).

•  Díky tomu nabízí i další možnosti využití v domácnosti 
(toalety, šatní skříňky, interiéry aut, obuv apod.).

•  Snadná a rychlá aplikace, dlouhotrvající účinek.

•  Efekt jedné aplikace vydrží až po dobu několika týdnů.

•  Bez parfemace, nezanechává žádnou vůni.

•  Balení obsahuje lahvičku s pohlcovačem + 2 ks 
absorpčních polštářků ve tvaru lotosu.

Speciální složky:
•  X-ODOUR - Neutralizuje pachy. 

Návod k použití:
•  Přiměřené množství prostředku aplikujte na absorpční 

polštářek.

•  Polštářky lze použít samostatně nebo oba zároveň 
umístit do chladničky či prostoru, který chcete ošetřit.

•  Po vyprchání účinku aplikaci zopakujte.

speciální složky

ne

utr
alizuje pachy

X-ODOUR

•    Bez parfemace, nezanechává žádnou vůni.

•    Balení obsahuje lahvičku s pohlcovačem + 2 ks 
absorpčních polštářků ve tvaru lotosu.

Speciální složky:Speciální složky:
•    X-ODOUR

Návod k použití:Návod k použití:
•    Přiměřené množství prostředku aplikujte na absorpční 

polštářek.

•    Polštářky lze použít samostatně nebo oba zároveň 
umístit do chladničky či prostoru, který chcete ošetřit.

speciální složky

nnnnnnnneeeeeeee
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Ekologicky šetrný 
a maximálně účinný!

Pohlcovač pachů
do chladničky

50 ml

50 ml = až 3 měsíce spolehlivé
ochrany před zápachem

nr. 3322

Refrigerator 
Odour Absorber
50 ml

149 Kč 

5,52 € 
6 BO 
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Ekologicky šetrný 
a maximálně účinný!

Přednosti a vlastnosti:
•  Ekologický prostředek s vysoce koncentrovaným 

složením.

•  Obsahuje přírodní extrakt z grepových jader, která 
jsou ceněna pro své antiseptické a dezinfekční 
účinky.

•  Zajišťuje dokonale hygienickou čistotu Vaší lednice 
a zároveň eliminuje nežádoucí pachy.

•  Snadná aplikace pomocí rozprašovače.

•  Nezanechá žádnou pachuť na potravinách sklado-
vaných v ledničce.

•  Pro udržení dlouhodobé čistoty a svěžesti Vaší 
lednice doporučujeme Hygienický čistič lednic nr. 
3359 používat v kombinaci s Pohlcovačem pachů 
do chladničky nr. 3322.

Speciální složky:
•  X-ODOUR - Neutralizuje pachy. 

•  E-PROTECTION - Vytváří ochrannou vrstvu. 

Návod k použití:
•  Přípravek se používá neředěný.

•  Rovnoměrně v dostatečném množství aplikujte 
přípravek do lednice a nechte jej působit.

•  Poté stačí umýt vlhkým hadříkem.

•  Prostředek není určen k ošetření potravin.

•  Pro dokonalou čistotu Vaší lednice doporučujeme 
přípravek používat pravidelně.

X-ODOUR

E-PROTECTI
ON

free not testedfree free free

1. 2.

nr. 3359

Hygienic
Refrigerator Cleaner
250 ml

159 Kč 

5,89 € 
6 BO 

Ekologický prostředek s vysoce koncentrovaným 

Obsahuje přírodní extrakt z grepových jader, která 
jsou ceněna pro své antiseptické a dezinfekční 

Zajišťuje dokonale hygienickou čistotu Vaší lednice 

Nezanechá žádnou pachuť na potravinách sklado-

Pro udržení dlouhodobé čistoty a svěžesti Vaší 
lednice doporučujeme Hygienický čistič lednic nr. 
3359 používat v kombinaci s Pohlcovačem pachů 

 - Vytváří ochrannou vrstvu. 

Rovnoměrně v dostatečném množství aplikujte 

Pro dokonalou čistotu Vaší lednice doporučujeme 

XXXXXXXXX-----OOOOOOOOOOOODDDDDDDDDDDDOOOOOOOOOOOOUUUUUUUUUUURRRRRRRRRRR

EEEEEEEEE----PPPPPPPRRRRRRRRROOOOOOOOOOOOTTTTTTTTTTTEEEEEEEEEECCCCCCCCCCCCTTTTTTTTTTTIIIIIIIII
OOOOOOOOOONNNNNNNNN

1. 2.

NEW

Úklid lednice nikdy 

nebyl jednodušší! 

HYGIENICKÝ ČISTIČ
LEDNIC
250 ml
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Přednosti a vlastnosti:
•  Díky svému složení s obsahem složky X-ODOUR účinně pohlcuje 

nepříjemné pachy, které vznikají v odpadkových koších.

•  Složka ULTRA-PERFUME FRESH zajistí odolnost příjemné svěží 
parfemace i v nepříznivých podmínkách uvnitř odpadkových košů 
nebo popelnic.

Speciální složky:
•  X-ODOUR - Neutralizuje pachy.    

•  ULTRA PERFUME  FRESH - Dodává svěží vůni.

Návod k použití:
•  Nastříkejte přípravek přímo do odpadkového koše 

a nechte působit. 
• Aplikaci opakujte dle potřeby. 

speciální složky

ne

utr
alizuje pachy

X-ODOUR

do

dáv
á svěží vůni

U
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R
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R
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Přednosti a vlastnosti:
•   Důkladně čistí povrchy z granitu, použít 

ho můžete ale i na sklo a nerezové povrchy.

•  Šetrně odstraní stopy po rzi a organických nečistotách.

•  Čistí náhrobní kameny a hladké leštěné povrchy.

•  Díky ochranné vrstvě E-PROTECTION chrání 
před dalším znečištěním a usnadňuje údržbu.

Speciální složky:
• E-PROTECTION - Vytváří ochrannou vrstvu. 

Návod k použití:
•  Nastříkejte přiměřené množství na čištěnou plochu a poté setřete 

do sucha. Při čištění odolných skvrn nechte přípravek 5–8 hodin 
působit, postup opakujte dokud skvrny nezmizí. 

•  Vyhněte se kontaktu s hliníkovými, porézními 
a přírodními mramorovými povrchy. 

nr. 3136

Wastebasket
Odour Absorber
250 ml

vy
tv
ář

í oc
hrannou vrstvu

E-PROTECTI
ON

speciální složky

Pohlcovač pachů 
do odpadkového koše

250 ml

Čistič přírodních 
kamenů

a granitových 
povrchů

250 ml

nr. 3189

Stone Agent
250 ml

169 Kč 

6,26 € 
7 BO 

149 Kč 

5,52 € 
6 BO 

248



Přednosti a vlastnosti:
•  S tímto prostředkem lze čistit: rychlovarné konvice (plastové, 

kovové i skleněné), hrnce, kávovary, zvlhčovače i automaty 
na espresso.

•  Odstraňuje vodní kámen bez nepříjemných zápachů.

•  Jeho složení nepoškozuje čištěné plochy – čistič soustřeďuje 
svoje účinky pouze na vodní kámen.

 Návod k použití:
•  Dávkujte v množství 50 ml čističe na 0,5 l vody.

•  U rychlovarných konvic a kávovarů nechte projít varem, 
poté spotřebič propláchněte čistou vodou.

•  Dodržujte pokyny výrobců spotřebičů.

Přednosti a vlastnosti:
•  Účinně čistí nerezové povrchy.

•  Vyčistí bez nepříjemného zápachu.

Návod k použití:
•  Před použitím protřepejte a rovnoměrně naneste-

rovnoměrně na čištěný povrch a nechte působit. 

•  Účinek prostředku zvýšíte tím, že čištěné plochy 
mírně nahřejete (cca 30 °C). 

•  Výrobek je mimořádně účinný, proto při práci s výrob-
kem používejte rukavice a dodržujte pokyny výrobce. 

•  Před použitím prostředku se důkladně ujistěte, zda 
se jedná o kvalitní a nepoškozený nerezový povrch.

free not testedfree free free

Rychlorozpouštěč
vodního kamene
pro domácí spotřebiče,
500 ml

Čistič nerezových
povrchů
3x koncentrovaný,
250 ml

2.1.

nr. 3031

Stainless-Steel Cleaner
250 ml

159 Kč 

5,89 € 
6 BO 

nr. 3010

Household
Appliances Descaler
500 ml

189 Kč 

7 € 
8 BO 
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Přednosti a vlastnosti:
•  Vysoce koncentrované složení.

•  Účinně čistí povrchy bez poškrábání.

•  Speciální krémová forma prostředku.

•  Prostředek příjemně voní.

Návod k použití:
•  Používá se neředěný.

•  Před použitím protřepejte. 

•  Prostředek naneste rovnoměrně na čištěný povrch.

•  Po vyčištění povrch omyjte čistou vodou.

•  Přípravek je možné použít na nerezové dřezy, 
vodovodní kohoutky, keramické obklady, dlažby, 
vany, umyvadla. 

•  Nepoužívejte pomůcky, které by mohly způsobit 
poškrábání povrchu. 

•  Nepoužívejte na mramor a porušené smaltované 
povrchy.

Vhodný na koupelny 

i kuchyně!

free not testedfree free free

Čisticí krém
3x koncentrovaný,

250 ml

2.1.

nr. 3044

Cleaning Powder Cream
250 ml

99 Kč 

3,67 € 
4 BO 
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Vhodný na koupelny 

i kuchyně!

Přednosti a vlastnosti:
•  Vysoce účinný gel na odstraňování rzi a silných vrstev 

vodního kamene (např. krusty na sprchové hlavici).

•  Lze použít v koupelně nebo v kuchyni 
(dřezy, vodovodní baterie).

•  Díky gelové konzistenci působí jen tam, kde vy chcete.

•  Výrobek je mimořádně účinný.

•  Vyroben pouze z přírodních látek.

Návod k použití:
•  Určen pro velmi silné usazeniny rzi a vodního kamene.

•  Gel naneste, nechte chvíli působit a opláchněte 
nejlépe teplou vodou.

•  Lze použít i na vnitřní sítko vodovodní baterie, 
které odšroubujete, nanesete na něj gel a po krátkém 
působení opláchnete teplou vodou.

•  Na běžnou údržbu a odstraňování vodního 
kamene včetně usazenin od šamponu 
a mýdla použijte Čistič koupelen, nr. 3004.

•  Nepoužívejte na plastové povrchy.

Rez už 
nemá šanci...

free not testedfree free free

Super gel na rez
a vodní kámen
500 ml

2.1.

nr. 3009

Lime & Rust Supergel
500 ml

189 Kč 

7 € 
8 BO 
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Čisté bez poškrábání!

Přednosti a vlastnosti:
•  Účinně vyčistí většinu omyvatelných povrchů 

v koupelnách.

•  Okamžitě působí na nečistoty a usazeniny.

•  Snadno odstraní zbytky mýdla, vápenaté usazeniny 
a skvrny od tvrdé vody.

•  Je lehce omyvatelný.

•  Neobsahuje abraziva – čistí bez poškrábání.

•  Účinný a přitom šetrný.

•  Lze použít i na akrylátové vany.

•  Nezanechává stopy na umytém povrchu.

•  Příjemně voní.

Návod k použití:
•  Prostředek není určen na čištění mosazi, mramoru 

a přírodního kamene.

•  Přípravek se nejlépe nanáší pomocí lahve 
s rozprašovačem.

•  Nakonec setřete čistým hadříkem nebo opláchněte 
vodou. 

•  Poměr ředění: 1 díl prostředku : 3 díly vody. 

•  Lahev s rozprašovačem na ředění EURONA 
by CERNY je možno přiobjednat - nr. 4001.

free not testedfree free free

Čistič koupelen
4x koncentrovaný,

500 ml

1. 2.

nr. 4070

Houbička střední
1 ks, 100 x 120 x 50 mm

19 Kč 

0,70 € 

nr. 3004

Bathroom Cleaner
500 ml

199 Kč 

7,37 € 
8 BO 
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Čisté bez poškrábání!

Přednosti a vlastnosti:
•  Vhodný i pro péči o barevné spáry.  

•  Speciální vysoce účinný koncentrovaný prostředek 
určený k důkladnému čištění a péči o spáry.

•  Odstraňuje nečistoty a vodní kámen šetrně a bez drhnutí.

•  Obnovuje zašlé spáry a zanechává je dokonale čisté.

•  Díky ochranné složce X-Abrasion Complex mechanicky 
nenarušuje obklady.

•  S osvěžující vůní pomerančů.

•  Doporučujeme kombinovat s Čističem koupelen, 
nr. 3004, který je vhodný na čištění dlažby i obkladů.

Speciální účinky:
• X-ABRASION COMPLEX- Nenarušuje obklady 

ani dlažbu abrazí. Není nutné jej drhnout. 

•  RENOVATION EFFECT - Obnovení zašlých spár 
bez poškození obkladů.

Návod na použití: 
•   Čistič naneste sprejem na spáry obkladů a nechte 

působit po dobu 30-60 minut. Poté setřete houbičkou.

•   Není vhodný na gumu a dřevo. 

•   Díky svému vysoce koncentrovanému složení Čistič 
spár dokonale odstraní vodní kámen i silné nečistoty 
usazené v cementových spárách, aniž by mechanicky 
narušoval obklady.

Doporučujeme kombinovat s Čističem koupelen, 
nr. 3004, který je vhodný na čištění dlažby i obkladů.

Nenarušuje obklady 

Obnovení zašlých spár 

Čistič naneste sprejem na spáry obkladů a nechte 
působit po dobu 30-60 minut. Poté setřete houbičkou.

Díky svému vysoce koncentrovanému složení Čistič 
spár dokonale odstraní vodní kámen i silné nečistoty 
usazené v cementových spárách, aniž by mechanicky 

Speciální vysoce účinný koncentrovaný prostředek 

Odstraňuje nečistoty a vodní kámen šetrně a bez drhnutí.

Obnovuje zašlé spáry a zanechává je dokonale čisté.

Díky ochranné složce X-Abrasion Complex mechanicky 

nr. 3004, který je vhodný na čištění dlažby i obkladů.

Obnovení zašlých spár 

Čistič naneste sprejem na spáry obkladů a nechte 
působit po dobu 30-60 minut. Poté setřete houbičkou.

Díky svému vysoce koncentrovanému složení Čistič 
spár dokonale odstraní vodní kámen i silné nečistoty 

Dejte sbohem 
zašlým spárám! 

speciální složky
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free not testedfree free free

Speciální čisticí
prostředek 
na spáry
500 ml

1. 2.

179 Kč 

6,63 € 
7 BO 

nr. 3338

Tile Gaps Cleaner
500 ml

INNOVATION
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Přednosti a vlastnosti:
•  Vysoce koncentrovaný prostředek.

•  Účinně odstraňuje vodní kámen.

•  Biologicky odbouratelný. 

•  Intenzivní vůně, která osvěží a příjemně provoní 
Vaši toaletu.

•  Vystačí až na 60 spláchnutí!

•  1 balení vystačí na naplnění 5 dávkovacích 

košíčků EURONA by CERNY.

Návod k použití:
•  Umístěte košíček na okraj toalety.

•  Láhev s náplní nasaďte do otvoru pro plnění. 

•  Košíček naplňte po úroveň otvoru na plnění. 

Dokonalá čistota
a příjemná vůně!

free not testedfree free free

Aktivní čisticí gel
pro svěží toaletu

200 ml

169 Kč 

6,26 € 
7 BO 

Mořská záře
nr. 3341

Active Toilet Gel
Ocean Glow
200 ml

Ledová tříšť
nr. 3339

Active Toilet Gel
Float Ice
200 ml

nr. 3334

Active Toilet Gel 
Raspberry & Mint
200 ml

Malina & máta

Křišťálový květ
nr. 3335

Active Toilet Gel 
Crystal Flower
200 ml 
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Dokonalá čistota
a příjemná vůně!

Přednosti a vlastnosti:
•  Vysoce účinný tekutý prostředek určený k čištění 

toalet s inovativní čisticí funkcí.

•  Funguje na základě zcela unikátní čisticí 
biotechnologie aktivních, přirozeně se 
vyskytujících mikroorganismů.  

•  Efektivně odstraňuje silnou nečistotu, zápach, 
vodní kámen.

•  Biologicky odbouratelný. 

•  Zabraňuje ucpávání potrubí organickým odpadem.  

•  Nezatěžuje domácí ani městské odpadní vody.  

Návod k použití:
•  Čistič naneste pod okraj mísy a nechte působit 

po dobu 10-15 min. 

•  Podle potřeby vyčistěte záchodovou štětkou 
a opláchněte.

•  Při silnějších usazeninách nechte působit přes noc. 

•  Nepoužívejte na mramorové povrchy a povrchy 
citlivé na působení kyseliny.

•  Přípravek neřeďte!

S unikátní 
silou! 

nr. 3336

Active Toilet Cleaner
Raspberry & Mint
750 ml

Malina & máta

nr. 3337

Active Toilet 
Cleaner
Crystal Flower
750 ml

& máta& máta

Křišťálový květ

Efektivně odstraňuje silnou nečistotu, zápach, 

Zabraňuje ucpávání potrubí organickým odpadem.  

Nezatěžuje domácí ani městské odpadní vody.  

Čistič naneste pod okraj mísy a nechte působit 

Podle potřeby vyčistěte záchodovou štětkou 

Při silnějších usazeninách nechte působit přes noc. 

Nepoužívejte na mramorové povrchy a povrchy 

free not testedfree free free

Aktivní čisticí prostředek 
pro svěží toaletu
750 ml

209 Kč 

7,74 € 
8 BO 

Mořská záře
nr. 3342

Active Toilet Gel
Ocean Glow
750 ml

Ledová tříšť
nr. 3340

Active Toilet Gel
Float Ice
750 mlBezpečnostní uzávěr ve vyznačených 

místech stlačte, otočte proti směru 
hodinových ručiček přes bezpečnostní 
pojistku.
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Přednosti a vlastnosti:
•  Vysoce koncentrovaný prostředek odstraní 

usazeniny v sifonech a odpadech.

•  Rychlé a praktické použití.

Návod k použití:
•  Prostředek nalijte v přiměřeném množství 

do odpadu, zalijte vodou a nechte delší dobu působit.

•  Potom odpad propláchněte teplou vodou. 
Opakujte podle potřeby. 

•  Prostředek není vhodný na hliník, tefl on 
a chromované povrchy.

Extra účinné 
složení!

Přednosti a vlastnosti:
•  Uvolňuje mastnotu, zbytky jídel, ostatní nečistoty 

z odpadů v domácnosti, včetně nepříjemných pachů.

•  Díky enzymatickému složení podporuje bakteriální 
kultury v biologických čističkách odpadních vod.

•  Pokud je odpad silně znečištěný, doporučujeme 
na první důkladné vyčištění použít Prostředek 

na čištění odpadů (nr. 3043).

Návod k použití:
•  Jako prevenci ucpávání odpadů a nepříjemných pachů 

nalijte trochu (cca 25 ml) přípravku do odpadu. Nechte 
působit nejlépe přes noc (minimálně 6 hodin).

•  Pokud máte silně ucpaný nebo špatně odtékající odpad, 
je možné cca 1 minutu nechat odpadem protékat teplou 
vodu, poté nalít cca 300  ml přípravku a zalít stejným 
množstvím teplé vody. Nechat minimálně 6 hodin působit 
a poté propláchnout vodou.

Prostředek na čištění 
odpadů

750 ml

Biologický 
čistič odpadů

750 ml

6-8 hodin

25 ml

nr. 3058

Biological Pipe & Waste 
Cleaner
750 ml

nr. 3043

Siphon & Waste 
Cleaner
750 ml

189 Kč 

7 € 
8 BO 

169 Kč 

6,26 € 
7 BO 
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Přednosti a vlastnosti:
•  Vysoce účinné tablety určené k čistění toalet 

s inovativní čisticí funkcí.

•  Unikátní směs aktivních látek na bázi přírodních 
enzymů a aktivního kyslíku odstraňuje vodní kámen, 
rez i organické nečistoty nad i pod vodní hladinou. 

•  Dokonale vyčistí usazeniny v odpadu WC a zásobník 
vody na splachování bez poškození čištěného materiálu. 

•  Neutralizuje zápach a Vaši toaletu dokonale provoní 
příjemnou vůní.

•  Lze použít i pro biologické čističky odpadních vod.

•  Bez fosfátů a konzervantů. 

•  Velice šetrný jak při aplikaci, tak při působení. 

•  Nezatěžuje životní prostředí.

•  Snadno biologicky odbouratelný. 

•  Bez MIT/CMIT.

Návod k použití:
•  Tabletu vyjměte z obalu a vhoďte do odpadního

sifonu v toaletě, popřípadě do nádržky s vodou, 
kde se aktivuje a nechte působit (bez splachování) 
nejlépe přes noc. 

•  Poté toaletu nebo vodní nádržku vyčistěte běžným 
způsobem. 

• Čistění toalety opakujte dle potřeby. 

 Dokonale čistá toaleta! 
Extra účinné 
složení!

free not testedfree free free

Aktivní 
čisticí tablety 
pro svěží toaletu
8 x 16 g

2.1.

nr. 3354
EcoWave
Active Cleaning
Tabs for a Fresh
Toilet
8 x 16 g

129 Kč 

4,78 € 
5 BO 

NEW

Nový unikátní EKO OBAL minimalizuje zátěž 
na životní prostředí!
•  Biologicky rozložitelná a kompostovatelná folie!
•  Papírový obal z 95 % recyklovaného materiálu!
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Aktivátor 
septiků

750 ml

Bezpečnostní uzávěr ve vyznačených 
místech stlačte, otočte proti směru 
hodinových ručiček přes bezpečnostní 
pojistku.

speciální složky
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NEW

nr. 3356
EcoWave
Septic Tank 
Activator
750 ml

229 Kč 

8,48 € 
9 BO 

Přednosti a vlastnosti:
•  Vysoce účinný bioaktivní prostředek v tekuté formě určený 

k rychlé aktivaci rozkladu organického odpadu v septiku.

•  Přírodní enzymy obsažené v aktivátoru septiků zajišťují 
biologickou rovnováhu v septiku a díky složce EXTRA-
-OUDOR ABSORBER zabrání šíření nepříjemných pachů. 

•  Při pravidelném používání snižuje riziko vzniku usazenin 
a kalů v septiku ale i v kanalizačních systémech a 
suchých toaletách. 

• Velice šetrný jak při aplikaci, tak při působení. 

• Nezatěžuje životní prostředí.

• Snadno biologicky odbouratelný.

• Bez MIT/CMIT.

Speciální složky:
•  EXTRA-ODOUR ABSORBER - Zabraňuje vzniku 

zápachu. 

Návod k použití:
•  Do septiku nebo žumpy nalijte 40ml/5m3 aktivátoru 

a nechte působit.  

•  Při velkém znečištění a silně zapáchajícím odpadu dávkujte 
60ml/5m3  a nechte působit.  

•   Aktivátor septiků je možné aplikovat do toalety, nádržky 
umyvadla či vany a proudem silné vody, 
či spláchnutím ho odeslat do septiku či žumpy. 

•  Optimálních výsledků docílíte pravidelným používáním.

Přírodní složení!
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Přednosti a vlastnosti:
•  Vysoce účinné bioaktivní tablety posílené o přírodní

enzymy účinně rozkládají biologický odpad a nečistoty 
z odpadních systémů, suchých toalet, čističek odpad-
ních vod, a především ze septiků, v nichž zároveň
vytváří přirozené prostředí. 

•  Efektivně rozpouští i tuhé složky odpadu a zabraňují
další tvorbě usazenin a kalu. 

•  Složka EXTRA-OUDOR ABSORBER zabrání šíření
nepříjemných pachů. 

•  Po použití tablet je možné obsah septiku použít
i k zalévání okrasných zahrad. 

•  Praktické balení, jednoduchá a pohodlná aplikace.

•  Bez konzervantů, parfémů, fosfátů, louhu
a žíravých látek.

•  Velice šetrný jak při aplikaci, tak při působení. 

•  Nezatěžuje životní prostředí.

• Snadno biologicky odbouratelný. 

•  Bez MIT/CMIT.

Speciální složky:
•  EXTRA-ODOUR ABSORBER - Zabraňuje vzniku 

zápachu. 

Návod k použití:
•  Jednou týdně vhoďte jednu tabletu aktivátoru septiků 

do toalety, vyčkejte, až se plně rozpustí a poté ji spláchněte. 

•  Tablety můžete využít i k aktivaci suchý toalet. Rozpusťte tabletu 
v 5 litrech vody a následně roztok vlijte do suché toalety.

•  Optimálních výsledků docílíte pravidelným používáním. 

Se silou bioaktivních 

přírodních enzymů! 

free not testedfree free free
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nr. 3355
EcoWave
Septic Tank
Active Tabs
8 x 16 g

259 Kč 

9,59 € 
10 BO 

NEW

Aktivátor 
septiků 
v tabletách
8 x 16 g

Nový unikátní EKO OBAL minimalizuje zátěž 
na životní prostředí!
•  Biologicky rozložitelná a kompostovatelná folie!
•  Papírový obal z 95 % recyklovaného materiálu!

Přírodní složení!
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Přednosti a vlastnosti:
•  Účinně zabraňuje tvorbě zamlžení na sklech 

a zrcadlech.

•  Speciální složky zároveň odpuzují vodu, takže 
se nevytváří skvrny od vodního kamene.

•  Lze použít například na zrcadla, zástěny spr-
chových koutů, koupelnové obklady, okna,
balkónové dveře.

Návod k použití:
•  Nepoužívejte na skla automobilů.

•  Před nanesením této impregnace nejprve 
důkladně vyčistěte povrch (na okna a zrcadla 
použijte EURONA by CERNY Čistič oken 
nr. 3006, na obklady v koupelně EURONA 
by CERNY Čistič koupelen nr. 3004).

•  Na suchý a vyčištěný povrch rovnoměrně 
nastříkejte Impregnaci na sklo a zrcadla 
a rozetřete dosucha.

•  Impregnaci obnovujte po každém čištění 
povrchu.

Přednosti a vlastnosti:
•  Účinně zabraňuje tvorbě zamlžení na sklech 

a zrcadlech.

•  Speciální složky zároveň odpuzují vodu, takže 
se nevytváří skvrny od vodního kamene.

•  Lze použít například na zrcadla, zástěny spr-
chových koutů, koupelnové obklady, okna,
balkónové dveře.

Návod k použití:
•  Nepoužívejte na skla automobilů.

•  Před nanesením této impregnace nejprve 
důkladně vyčistěte povrch (na okna a zrcadla 
použijte EURONA by CERNY Čistič oken 
nr. 3006, na obklady v koupelně EURONA 
by CERNY Čistič koupelen nr. 3004).

•  Na suchý a vyčištěný povrch rovnoměrně 
nastříkejte Impregnaci na sklo a zrcadla 
a rozetřete dosucha.

•  Impregnaci obnovujte po každém čištění 
povrchu.

free not testedfree free free

1. 2.

nr. 3024

Water & Fog Protection
250 ml

149 Kč 

5,52 € 
6 BO 

Impregnace
na sklo a zrcadla

proti vodě a zamlžení,
250 ml

Dokonalá čistota 
a lesk!
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Přednosti a vlastnosti:
•  Speciální složky důkladně odstraní plísně 

bez nepříjemného zápachu. 

•  Eliminuje zápach – např. v ledničce, v pračce či myčce.

•  Působí okamžitě po aplikaci a lze ho použít také jako 
účinnou prevenci vzniku plísní.

•  Nebělí ani jinak nepoškozuje ošetřované materiály.

•  Speciální složka E-PROTECTION ošetřená místa 
dlouhodobě chrání proti opětovnému vzniku plísní.

•  Neobsahuje chlór, alkohol, aldehydy ani fenoly. 

•  Šetrný k životnímu prostředí.

•  Nedráždí pokožku a nezpůsobuje alergie.

•  Je zcela bezpečný pro člověka, zvířata a rostliny.

Speciální složky:
•  X-ODOUR  - Neutralizuje pachy. 

•  E-PROTECTION - Vytváří ochrannou vrstvu.

Návod k použití k odstranění plísní:
•  Nastříkejte přípravek na ošetřovanou plochu, důkladně 

vyčistěte a setřete. Prostředek je možné používat 
i preventivně pro ochranu povrchů ve vlhkém prostředí 
nebo k odstranění zápachu.

Speciální složky důkladně odstraní plísně 

Univerzální čisticí 
prostředek
s ochrannou funkcí,
250 ml
Přednosti a vlastnosti:
•  Univerzální čisticí prostředek pro dosažení hygienické 

čistoty s mnohostranným využitím v celé domácnosti.

•  Výrobek je možné použít kdykoliv, pokud máte pocit, 
že nestačí běžné čištění. 

•  Možnost čištění všech omyvatelných povrchů.

Návod k použití:
•  Přípravek nastříkejte na čištěnou plochu 

a setřete dosucha hadříkem.

Aktivní 
bezchlorový 
prostředek
s čisticí a ochrannou funkcí,
500 ml

speciální složky

ne
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E-PROTECTI
ON

nr. 3167

Mold Stop Active Agent
with Cleaning & Preventive 
Function
500 ml

nr. 3059

Universal
Total 
Protection
250 ml

249 Kč 

9,22 € 
10 BO 

184 Kč 

6,81 € 
7 BO 

BEZ CHLORU
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Přednosti a vlastnosti:
•  Speciální a čistě přírodní kompozice vysoce účinných 

látek obsažených v hlavní speciální složce ANTI-
-ACARID BIOFORMULA zajišťuje ty nejlepší výsledky 
v mnohdy úporném boji s roztoči.

•  Vhodný zejména pro alergiky.

•  Užitečný pomocník, který je vždy po ruce.

•  Rychlá a snadná aplikace. 

Speciální složky:
•  ANTI-ACARID BIOFORMULA - Působí proti roztočům. 

Návod k použití:
•  Přípravek rovnoměrně nastříkejte na roztoči 

postižené místo.

•  Dejte pozor na přílišné navlhčení povrchu.

•  Po 3–4 hodinách vysajte místo vysavačem.

•  Postup opakujte po 4 – 6 týdnech od 1. aplikace 
a poté opakujte nástřik každé 3 – 4 měsíce.

•  V případě vyprání postižených textilií aplikaci 
přípravku opakujte. 

Přednosti a vlastnosti:
•  Speciální a čistě přírodní kompozice vysoce účinných 

látek obsažených v hlavní speciální složce ANTI-
-ACARID BIOFORMULA zajišťuje ty nejlepší výsledky 
v mnohdy úporném boji s roztoči.

•  Vhodný zejména pro alergiky.  Vhodný zejména pro alergiky.  

•  Užitečný pomocník, který je vždy po ruce.

•  Rychlá a snadná aplikace. 

Speciální složky:
•  ANTI-ACARID BIOFORMULA 

Návod k použití:
•  Přípravek rovnoměrně nastříkejte na roztoči 

postižené místo.

•  Dejte pozor na přílišné navlhčení povrchu.

•  Po 3–4 hodinách vysajte místo vysavačem.

•  Postup opakujte po 4 – 6 týdnech od 1. aplikace 
a poté opakujte nástřik každé 3 – 4 měsíce.

•  V případě vyprání postižených textilií aplikaci   V případě vyprání postižených textilií aplikaci   
přípravku opakujte. 

free not testedfree free free

Přípravek proti
roztočům

250 ml

nr. 3099

Anti-Acarid Agent
250 ml

272 Kč 

10,07 € 
11 BO 

Pro prevenci výskytu roztočů doporučujeme 
mimo jiné v bytě pravidelně větrat, udržovat tep-
lotu nejlépe do 22 °C a udržovat vlhkost maxi-
málně do 40 %.

VĚDĚLI JSTE, ŽE...

speciální složky
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Opravdu víte,
v čem spíte?

V 1 gramu prachu 
lze nalézt 2000 až 
15000 roztočů.

Výsledky by měly být 
patrné již po 10 
dnech používání!
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Přednosti a vlastnosti:
•  Speciální přírodní granulky zabrání dalšímu 

vzniku a šíření roztočů ve Vašem vysavači.

•  Obsahuje čistě přírodní speciální složku 
ANTI-ACARID BIOFORMULA, jejíž základ 
tvoří extrakt z rostliny Azadirachta indica, 
která působí velice spolehlivě v úporném 
boji s roztoči.

•  Vhodný zejména pro alergiky.

•  Rychlá a snadná aplikace.

Speciální složky:
•  ANTI-ACARID BIOFORMULA - Působí 

proti roztočům. 

Návod k použití:
•  Po každé výměně nového sáčku 

do vysavače nasypte část granulek 
na koberec a vysajte. 

•  Jedno balení vystačí na 2–3 výměny sáčku. 

•  Při kombinaci prostředku s vůní 
do vysavače nasypte stejné množství 
granulek parfému do vysavače 
na koberec a taktéž vysajte.

speciální složky
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Roztoči již 
nemají šanci!

free not testedfree free free

Prostředek do vysavače
pro potlačení výskytu 
roztočů
35 ml

nr. 3106

Vacuum Cleaner 
Stop Acarid Agent
35 ml

99 Kč 

3,67 € 
4 BO 

Prostředek můžete kombinovat s libo-
volnou vůní do vysavače pro dosažení 
provoněné místnosti a bez obav další-
ho šíření roztočů.

VĚDĚLI JSTE, ŽE...

NEW
DESIGN

Pro čistotu a bezpečí 

Vašeho domova!
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Přednosti a vlastnosti:
•  Speciální vysoce parfemované granulky provoní 

vzduch, který vychází z vysavače.

•  Tlumí nežádoucí pachy, které vznikají v sáčku vysavače.

•  Parfém se uvolňuje postupně vlivem proudění teplého 
vzduchu ve vysavači po celou dobu životnosti sáčku.

•  Uchovávejte mimo dosah dětí.

free not testedfree free free

10 - 20 ml

Vacuum Cleaner 
Perfume
35 ml

99 Kč 

3,67 € 
4 BO 

Návod k použití:
•  Po každé výměně nového sáčku 

do vysavače, nasypte část parfemovaných 
granulek na podlahu a vysajte.

•  Jedno balení vystačí 
na 2–3 výměny sáčku.

Pro sáčkové 
i bezsáčkové 
vysavače!

Parfém
do vysavače

35 ml

nr. 3230

Vesper

Večernice
nr. 3091

Black Grape

Černý hrozen
nr. 3018

Ice Wind

Ledový vítr

NEW
DESIGN

nr. 3083

Lavender

Levandule
nr. 3084

Green

Zelená
nr. 3266
Lemon 
& Sandalwood

Citron 
a santalové dřevo
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Přednosti a vlastnosti:
•  Provoňte svůj domov, byt či kancelář jednou

z Vašich nejoblíbenějších vůní Black Grape!

•  Vůně do vodních vysavačů Black Grape Vám 
zpříjemní nejen vysávání samotné, ale především 
dodá Vašemu interiéru úžasný a originální nádech 
aroma pravých černých hroznů, harmonie svěžesti 
kapek rosy a sluncem prohřáté vinice!

•  Tato energická a okouzlující vůně Vám zlepší 
náladu už při vysávání a ve Vašem domě,
bytě či kanceláři vytvoří úžasnou a jedinečnou 
atmosféru!

Návod k použití:
•  Parfém nalijte do fi ltrační nádoby s vodou

ve vysavači. 

•  Na každých 1 500 ml vody aplikujte 5–10 ml 
parfému (40 ml = jeden uzávěr). 

•  Parfém neslouží jako náhrada za čisticí prostředky. 

Provoňte svůj domov, byt či kancelář jednou
z Vašich nejoblíbenějších vůní Black Grape!

Vůně do vodních vysavačů Black Grape Vám 
zpříjemní nejen vysávání samotné, ale především 
dodá Vašemu interiéru úžasný a originální nádech 
aroma pravých černých hroznů, harmonie svěžesti 

Tato energická a okouzlující vůně Vám zlepší 
náladu už při vysávání a ve Vašem domě,
bytě či kanceláři vytvoří úžasnou a jedinečnou 

Parfém nalijte do fi ltrační nádoby s vodou

Na každých 1 500 ml vody aplikujte 5–10 ml 

Parfém neslouží jako náhrada za čisticí prostředky. 

Spojte příjemné 
s užitečným!

free not testedfree free free

Parfém do vodních 
vysavačů
s vůní Black Grape,
500 ml

nr. 3166

Water Vacuum 
Cleaner Perfume
Black Grape
500 ml

139 Kč 

5,15 € 
5 BO 

Černý hrozen

nr. 3083

Lavender

Levandule
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Koncentrovaný
šampon určený
k ručnímu čištění
koberců a čalounění,
1 000 ml

Koncentrovaný
šampon určený
ke strojnímu čištění
koberců a čalounění, 
1 000 ml

Přednosti a vlastnosti: 
•  Dokonale odstraní špínu a nečistoty.

•  Snadné použití.

•  Příjemná vůně pomerančů provoní 
celou místnost.

•  Okamžitě dodá kobercům i čalounění lepší 
vzhled.

•  Nezpůsobí vyblednutí čištěných povrchů.

•  Vytváří bohatou pěnu, která při zasychání 
důkladně zachytí veškeré nečistoty, jež lze 
jednoduše vyluxovat.

•  Oživuje barvy koberce i čalounění.

•  Vhodný pro většinu přírodních i syntetických 
vláken.

•  Obsahuje čistě přírodní speciální složku 
ANTI-ACARID BIOFORMULA, jejíž základ tvoří 
extrakt z rostliny Azadirachta indica, která 
působí velice spolehlivě v úporném boji s roztoči.

Návod k použití: 
•  Naneste pomocí houbičky na koberec 

či čalounění, vytvořte pěnu, nechte 
zaschnout a vyluxujte.

Přednosti a vlastnosti:
•  Nezpůsobí vyblednutí.

•  Vysoce koncentrovaný tekutý šampon vyčistí 
do hloubky koberce i čalounění nábytku.

•  Obsahuje regulátory pěnivosti.

•  Omezuje opětovné ušpinění koberců.

•  Vhodný pro většinu přírodních i syntetických vláken.

•  Obsahuje čistě přírodní speciální složku 
ANTI-ACARID BIOFORMULA, jejíž základ tvoří extrakt 
z rostliny Azadirachta indica, která 
působí velice spolehlivě v úporném boji s roztoči.

Návod k použití: 
•  Před použitím protřepejte.

• Postupujte dle doporučení výrobce vysavače.

Osvěžující vůně 
pomerančů...

free not testedfree free free

Šampony na koberce

70 ml

40 °C

1000 ml 1. 2.

Z 1 litru koncentrovaného šamponu pro strojní
čištění koberců připravíte 34 litrů přípravku (poměr 
ředění 1:33)?

VĚDĚLI JSTE, ŽE...

1 l koncentrovaného šamponu
= 34 litrů přípravku
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nr. 3001 

Carpet Shampoo
Koncentrovaný šampon 
určený k ručnímu čištění 
koberců a čalounění
1 000 ml

nr. 3002

Carpet Shampoo – Machine
Koncentrovaný šampon 
určený ke strojnímu čištění 
koberců a čalounění
1 000 ml

Obsahuje vysoce účinné 

složky proti roztočům!

219 Kč 

8,11 € 
9 BO 
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na podlahy
z PVC a linolea

Čisticí a pečující prostředek

500 ml

Přednosti a vlastnosti: 
•  Speciální prostředek k čištění a péči o podlahy z PVC 

a linolea.

•  Čistí důkladně a do hloubky, po použití přípravku jsou 
podlahy chráněny před opotřebováním.

•  Při schnutí nezanechává šmouhy a vytváří lesklý 
povrch.

Návod k použití: 
•  Do 4 litrů vody přidejte 10 ml přípravku.

•  Povrch umyjte standardním způsobem.

•  Oplachování nebo sušení není nutné.

500 ml

Čisticí a pečující prostředek

na dlažby

Přednosti a vlastnosti: 
•  Speciální prostředek k čištění a péči o dlážděné podlahy.

•  Po použití přípravku jsou podlahy chráněny 
před opotřebováním.

•  Zajistí přirozený vzhled povrchu, zanechává tenkou 
lesknoucí se vrstvu.

Speciální složky:
•  E-PROTECTION - Vytváří ochrannou vrstvu. 

Návod k použití: 
•  Do 4 litrů vody přidejte 10 ml přípravku.

•  Povrch umyjte standardním způsobem.

•  Oplachování nebo sušení není nutné.

speciální složky

vy
tv
ář

í oc
hrannou vrstvu

E-PROTECTI
ON

free not testedfree free free

nr. 3051

Clean & Care 
Ceramic Floor
500 ml

nr. 3049

Clean & Care 
Vinyl Floor
500 ml

189 Kč 

7 € 
8 BO 

169 Kč 

6,26 € 
7 BO 
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na dřevěné
podlahy

Čisticí a pečující prostředek

500 ml

Přednosti a vlastnosti:
•  Speciální prostředek k čištění a péči 

o dřevěné lakované podlahy a parkety.

•  Po použití přípravku jsou podlahy 
chráněny před opotřebováním. 

•    Zajistí přirozený vzhled povrchu.

Návod k použití: 
•  Do 4 litrů vody přidejte 10 ml přípravku.

•  Povrch umyjte standardním způsobem.

•  Oplachování nebo sušení není nutné.

Přednosti a vlastnosti:
•  Speciální prostředek k čištění a péči 

o plovoucí laminátové podlahy.

•  Po použití přípravku jsou podlahy chráněny 
před opotřebováním.

•  Zajistí přirozený vzhled povrchu, zanechá ten-
kou lesknoucí se vrstvu.

Návod k použití: 
•  Do 4 litrů vody přidejte 10 ml přípravku. 

•  Podlahu jednoduše umyjte, ne však příliš 
mokrým hadrem, či mopem. 

•  Oplachování nebo sušení není nutné.

Čisticí a pečující prostředek

na plovoucí 
laminátové podlahy
500 ml

free not testedfree free free

nr. 3050

Clean & Care
Laminated Floor
500 ml

nr. 3048

Clean & Care
Wood Floor
500 ml

189 Kč 

7 € 
8 BO 

189 Kč 

7 € 
8 BO 
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nr. 3006

Window Cleaner
500 ml

Přednosti a vlastnosti:
•  Vhodný pro skla, okna, plastové rámy, zrcadla, 

skla automobilů a další skleněné povrchy.

•  Lehce proniká usazenými nečistotami včetně mast-
noty, které zároveň účinně odstraní.

Návod k použití:
•  Nastříkejte na čištěný povrch, setřete a vyleštěte 

suchým hadrem.

•  Poměr ředění: 1:3 při běžném znečištění.

•  Přípravek doporučujeme nanášet pomocí lahve 
s rozprašovačem.

Přednosti a vlastnosti:
• Důkladně odstraní nečistoty a usazený prach.

•  Díky složce E-PROTECTION je zabráněno 
přílišnému usazování prachových částic.

•  Není vhodné pro žaluzie textilní.

Speciální složky:
•  E-PROTECTION - Vytváří ochrannou vrstvu. 

Návod k použití:
•  Před použitím protřepejte.

•  Prostředek aplikujte rovnoměrně na čištěnou plochu, 
nechte krátce působit a jemně setřete dosucha vhod-
ným hadříkem (takovým, který neplstnatí).

speciální složky

vy
tv
ář

í oc
hrannou vrstvu

E-PROTECTI
ON

Čistič oken
a zrcadel

4x koncentrovaný,
500 ml

Čisticí prostředek
na žaluzie

250 ml

nr. 3129

Blind Cleaner
250 ml

149 Kč 

5,52 € 
6 BO 

VAŠE ÚSPORA
Cena za 500 ml max. 84,50 Kč / 3,13 €
Úspora na balení min. 311 Kč / 11,52 €
Úspora za 1 rok min. 311 Kč / 11,52 €

169 Kč 

6,26 € 
7 BO 
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Přednosti a vlastnosti:
•  Speciální čisticí prostředek účinně odstra-

ní cementový a vápenatý fi lm, který zůstává 
po malování bytu, při odlupování omítek a jiných 
stavebních úpravách v bytě.

•  Slouží k odstranění povlaků z dlažby, parket, 
plovoucích podlah, okenních skel a ze všech 
ostatních hladkých povrchů.

Návod k použití:
•  Pokud je čištěný povrch velmi znečištěn, zbavte 

ho nejprve hrubých nečistot.

•  Poté naneste ředěný čisticí prostředek v poměru 
1:1 pomocí houbičky nebo lahve s rozprašova-
čem na čištěný povrch a setřete.

•  Na větší plochu je možné přípravek naředit 
v poměru 100 ml na 4 litry vody.

po malování bytu, při odlupování omítek a jiných 

Slouží k odstranění povlaků z dlažby, parket, 
plovoucích podlah, okenních skel a ze všech 

Pokud je čištěný povrch velmi znečištěn, zbavte 

Poté naneste ředěný čisticí prostředek v poměru 
1:1 pomocí houbičky nebo lahve s rozprašova-

Snadný úklid 
po malování...

free not testedfree free free

Odstraňovač cementových 
a vápenatých povlaků
2x koncentrovaný,
500 ml

2. 3.
250 ml

250 ml

1.

A

100 ml

4,0 l

1.

B

2.

nr. 3237

Cement and Lime
Remover
500 ml

139 Kč 

5,15 € 
5 BO 
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Přednosti a vlastnosti:
•  Mimořádně účinné a vydatné složení dokonale 

odstraní všechny nečistoty z plastových povrchů 
bez poškození.

•  Vytvoří ochranný fi lm, po kterém stéká voda 
a netvoří se skvrny.

•  Ideální pro čištění plastových rámů oken, dveří, 
plastového zahradního nábytku, plastových 
venkovních rolet nebo garážových vrat.

•  Důkladně vyčistí i těžko přístupná místa včetně 

různých záhybů a rýh.

Návod k použití:
•  Neředěný čisticí roztok naneste a pomocí 

hadříku nebo houbičky setřete.

Pro plastový 
nábytek jako nový!

Přednosti a vlastnosti:
•  Mimořádně účinné a vydatné složení dokonale 

odstraní všechny nečistoty z plastových povrchů 
bez poškození.

•  Vytvoří ochranný fi lm, po kterém stéká voda   Vytvoří ochranný fi lm, po kterém stéká voda   
a netvoří se skvrny.

•  Ideální pro čištění plastových rámů oken, dveří, 
plastového zahradního nábytku, plastových 
venkovních rolet nebo garážových vrat.

•  Důkladně vyčistí i těžko přístupná místa včetně 

různých záhybů a rýh.

Návod k použití:
•  Neředěný čisticí roztok naneste a pomocí 

hadříku nebo houbičky setřete.

Přednosti a vlastnosti:
•  Prostředek na bázi přírodních složek slouží 

k péči o syntetické povrchy a lakované dřevo.
•  Důkladně odstraňuje nečistoty, a díky komplexu 

speciálních lešticích složek zanechá čištěné
plochy přirozeně lesklé.

•  S oblíbenou hypoalergenní parfemací
Černého hroznu.

•  Neobsahuje parabeny, fosfáty, bez MIT/CMIT.

Speciální složky:
•  E-PROTECTION - Vytváří ochrannou vrstvu. 

•  ANTI-FLASH - Zabraňuje vzniku statické elektřiny.

Návod k použití:
•  Před použitím protřepejte. Prostředek aplikujte rovnoměr-

ně na celý čištěný povrch a vyleštěte dosucha vhodným 
hadříkem (takovým, který neplstnatí).

speciální složky

za
br
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ANTI-FLAS
H
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E-PROTECTI
ON

Leštěnka
na nábytek
3x koncentrovaná,

250 ml

Čistič plastů
500 ml

nr. 3238

Plastic Cleaner
500 ml

nr. 3366

Furniture Polish
250 ml

239 Kč 

8,85 € 
10 BO 

139 Kč 

5,15 € 
5 BO 

1. 2.

INNOVATION
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Pro plastový 
nábytek jako nový!

Přednosti a vlastnosti:
•  Vysoce koncentrované složení na bázi přírodních 

složek.

•  Účinně odstraňuje silné nánosy na skleněných 
dvířkách krbů a kamen a dokonale si poradí 
s mastnotou.

•  Speciální gelová forma pro snadné nanášení přípravku.

•  Vyčistí bez nepříjemného zápachu.

•  Neobsahuje parabeny, fosfáty, bez MIT/CMIT.

•  Snadno biologicky odbouratelný.

Návod k použití:
•  Používá se neředěný.

•  Před použitím protřepejte.

•  Prostředek nastříkejte rovnoměrně na čištěný povrch 
a nechte působit.

•  Účinek prostředku zvýšíte tím, že čištěné plochy 
mírně nahřejete (cca 30 °C).

•  Výrobek je mimořádně účinný, proto při práci s výrob-
kem používejte rukavice a dodržujte pokyny výrobce.

Mimořádně 
účinný!

free not testedfree free free

Čistič 
krbových
vložek
3x koncentrovaný,
250 ml

nr. 3357
EcoWave
Fire Glass Cleaner
250 ml

189 Kč 

7 € 
8 BO 

1. 2.

NEW
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Přednosti a vlastnosti:
•  Účinné čisticí složky důkladně odstraní 

veškeré nečistoty a mastnotu z povrchu 
skel brýlí a zároveň zanechávají speciální 
mikroskopickou vrstvu, která zamezuje 
zamlžování skel.

•  Malé a praktické balení, které se vejde 
do kapsy, tašky nebo kabelky.

•  Můžete jej použít na dioptrické, sluneční 
a ochranné brýle.

Návod k použití:
•  Nastříkejte rovnoměrně na obě strany skla 

brýlí (cca 2x), nechte chvíli působit a setřete 
dosucha vhodným hadříkem nebo ubrouskem 
k tomu určeným.

Přednosti a vlastnosti:
•  Účinné čisticí složky důkladně odstraní 

veškeré nečistoty a mastnotu z povrchu 
skel brýlí a zároveň zanechávají speciální 
mikroskopickou vrstvu, která zamezuje 
zamlžování skel.

•  Malé a praktické balení, které se vejde 
do kapsy, tašky nebo kabelky.

•  Můžete jej použít na dioptrické, sluneční 
a ochranné brýle.

Návod k použití:
•  Nastříkejte rovnoměrně na obě strany skla 

brýlí (cca 2x), nechte chvíli působit a setřete 
dosucha vhodným hadříkem nebo ubrouskem 
k tomu určeným.

Zabraňuje 
usazování prachu...

free not testedfree free free

Čistič brýlí
s protizamlžovacím efektem, 

30 ml

200 x

nr. 3033

Eye Glass Cleaner 
with Antifog E� ect
30 ml

99 Kč 

3,67 € 
4 BO 

Mini pomocník pro 
Váš brilantní pohled!
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Přednosti a vlastnosti:
•  Skvělý pomocník v péči o povrchy z pravé kůže

s širokospektrým použitím.

•  Vysoce účinný, ale obzvláště jemný k čištěnému 
povrchu, je pH neutrální.

•  Obsahuje speciální složku LEATHER ACTIVE+ 
FORMULA s šetrnou, ale přitom vysoce účinnou 
čisticí silou ekologického tenzidu z řepky
(Brassica napus) a efektivně tak odstraňuje nejen 
běžné nečistoty, ale i pot a odolné mastné skvrny.

•  Prostředek je velmi šetrný k životnímu prostředí, 
vyroben na bázi přírodních složek.

•  Neobsahuje parabeny, fosfáty, bez MIT/CMIT.   

•  S jemnou hypoalergenní parfemací.

•  Snadno biologicky odbouratelný.

Speciální složky:
•  L-PERFECTOR - Jemná čistící síla.

•  E-PROTECTION - Vytváří ochrannou vrstvu. 

Návod k použití:
•  Vyzkoušejte barevnou stálost na skrytém místě. 

Nastříkejte na kůži a jemně houbičkou přetřete 
znečištěná místa. Nakonec přetřete čistým jemným 
hadříkem. Při silném znečištění nechte prostředek 
chvíli působit. Nepoužívejte na lakovanou, broušenou, 
hrubě upravenou kůži a semiš. 

speciální složky

v u

E-PROTECTI
ON-PERFECTO

R

speciální složky

Širokospektré 
použití!

Jemný čisticí 
prostředek 
na pravou kůži
500 ml

nr. 3358
EcoWave
Genuine Leather 
So�  Remover
500 ml

349 Kč 

12,93 € 
14 BO 

Jemně vyčistí nejen sedačky a nábytek z pravé 
kůže, kožená čalounění a kožené oděvy, ale také 
kabelky, kombinézy, jezdecké potřeby, opasky, 
rukavice a spoustu dalších kožených doplňků?

VĚDĚLI JSTE, ŽE...

NEW
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Ke každému 
čisticímu

prostředku nr. 3358

ZDARMA
dárek v ceně

19 Kč / 0,70 €



Přednosti a vlastnosti:
•  Odstraní nečistoty z plátěných, gumových 

a koženkových materiálů obuvi.

•  Renovace a oživení bílé barvy obuvi a podrážek.

•  Rychlý účinek.

•  Snadná, rychlá a přesná aplikace.

•  Odstraňuje nečistotu bez nadměrného namáčení 
a drhnutí.

•  Nepoužívejte na semišovou a koženou obuv.

Návod k použití:
•  Nastříkejte přímo na nečistotu a nechte 

10 –15 minut působit.

•  Nečistoty dočistěte vlhkou houbičkou
nebo hadříkem.

Čisté boty nevyjdou 
nikdy z módy!

free not testedfree free free

Univerzální sprej
pro snadné čištění obuvi, 

100 ml

nr. 3223

Shoe Cleaning 
Agent
100 ml

99 Kč 

3,67 € 
4 BO 

Sprej pro snadné čištění obuvi je dokonalým po-
mocníkem na cesty? Můžete jej bez obav vzít
na palubu letadla a kromě obuvi šetrně vyčistí
i skvrny na Vašem oblečení!

VĚDĚLI JSTE, ŽE...
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Čisté boty nevyjdou 
nikdy z módy!

Přednosti a vlastnosti:
•  Snadná aplikace.

•  Rychle a efektivně pohlcuje nepříjemný zápach.

•  Příjemná parfemace.

•  Praktické cestovní balení, které máte neustále 
při sobě.

Aktivní složky:
•  FERMENT FORMULA CLEAR+

Aktivní formule na bázi fermentační technologie 
účinně a šetrně pohlcuje molekuly pachu, 
čímž neutralizuje zápach.

Návod k použití:
• Nastříkejte přímo dovnitř obuvi a nechte 

krátce působit, dokud prostředek nezaschne. 
Dejte pozor na přílišné navlhčení obuvi.

Přednosti a vlastnosti:
•  Rychle eliminují nepříjemný zápach.

•  Účinně pohlcují vlhkost.

•  Navrací svěžest i dlouho nenošené obuvi.

•  Působí preventivně proti plísním a bakteriím.

•  Udržují obuv čistou a suchou.

•  Zvyšují komfort při nošení.

•  Pro všechny typy uzavřené obuvi.

•  Šetrné přírodní složení vhodné i pro alergiky.

Návod k použití:
•  Vložte přímo dovnitř obuvi a nechte působit 

minimálně přes noc. 

•  Nepoužívejte přímo na pokožku.

•  Zamezte styku s vodou.

•  Doporučujeme vkládat po každém použití obuvi.

•  Při každodenním použití životnost asi 2 měsíce.

Pohlcovač
pachů do bot
50 ml

Diskrétní filtry do obuvi
3 balení /6 polštářků

nr. 3190

DeoActive
Shoe Filters
6 pcs

119 Kč 

4,41 € 
4 BO 

nr. 1057

Foot Odour 
Absorber
50 ml

99 Kč 

3,67 € 
4 BO 
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Přednosti a vlastnosti:
•  Účinně působí proti molům v šatních skříních 

a jiných prostorech.

•  Nejvhodnější jako prevence proti výskytu molů. 
Doporučujeme používat pravidelně 2x týdně.

•  Jemná a decentní parfemace.

Návod k použití:
•  Nastříkejte volně do prostoru podle potřeby.

Vhodné používat 

pravidelně 2x týdně!

free not testedfree free free

Sprej 
proti molům

100 ml

nr. 3233

Contra Moths
Preventive Spray
100 ml

99 Kč 

3,67 € 
4 BO 
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Vhodné používat 

pravidelně 2x týdně!

Přednosti a vlastnosti:
•  Speciální prostředek pro dokonalé ošetření 

pryžových částí pračky, automobilů, 
zastřešení bazénů, atd.

•  Pryž zvláčňuje, oživuje její původní vzhled.

•  Zajišťuje ochranu před stárnutím.

•  Příjemně a svěže voní.

Speciální složky:
•  E-PROTECTION

Vytváří ochrannou vrstvu. 

Návod k použití:
•  Prostředek rovnoměrně 

nastříkejte přímo na pryž
a pomocí textilie setřete 
dosucha.

EKOLOGIE
je pro nás

NA 
PRVNÍM 
MÍSTĚ!

Výrobky
EURONA by CERNY

NEOBSAHUJÍ
PERBORÁTY!

•  Perborát sodný je 
výborným bělidlem 
a čisticí složkou, 
proto se již řadu let 
přidává do prostředků 
na praní a myček 
nádobí. Škodí však ži-
vočichům, ve vyšších 
koncentracích je bór 
považován za vážnou 
hrozbu.

•  Ve výrobcích 
Eurona perboráty 
v žádném přípa-
dě nepoužíváme. 
Používáme výhradně 
percarbonát, což je 
mnohem ekologičtější 
varianta bělidla.

speciální složky

vy
tv

áří
ochrannou vrstvu

E-PROTE CTION

Přednosti a vlastnosti:
Speciální prostředek pro dokonalé ošetření 
pryžových částí pračky, automobilů, 

Pryž zvláčňuje, oživuje její původní vzhled.

Zajišťuje ochranu před stárnutím.

PERBORÁTY!

•  Perborát sodný je 
výborným bělidlem 
a čisticí složkou, 
proto se již řadu let 
přidává do prostředků 
na praní a myček 
nádobí. Škodí však ži-
vočichům, ve vyšších 
koncentracích je bór 
považován za vážnou 
hrozbu.

•  Ve výrobcích •  Ve výrobcích •  
Eurona perboráty 
v žádném přípa-
dě nepoužíváme. 
Používáme výhradně 
percarbonát, což je 
mnohem ekologičtější 
varianta bělidla.

free not testedfree free free

Prostředek 
na ošetření pryže
50 ml

nr. 3063

Rubber Agent
50 ml

99 Kč 

3,67 € 
4 BO 

Obnovuje 
původní vzhled 
pryže...
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Přednosti a vlastnosti:
•  Speciální čisticí gel na ruce s abrazivními mikroperlič-

kami je vysoce účinný prostředek určený na odstraňo-
vání velmi obtížně smývatelné špíny z rukou. 

•  Díky extra silné složce ABRASIVE SYSTEM1®

obsahující speciální směs čisticích látek a také aktivní 
abrazivní mikroperličky z rukou odstraní například 
zaschlou barvu, laky, smůlu, šmír a olej, klihy i některá 
lepidla a další silné nečistoty.

•  Speciální složka HYDRA-VITAMINE COMPLEX®

s efektem hydratačního krému, jejíž základ tvoří vita-
min E, lanolin, Aloe vera a slunečnicový olej, zároveň 
zajistí dokonalou ochranu a péči o Vaše ruce i po jejich 
umytí, a navíc je příjemně a svěže provoní.

•  Užitečný pomocník, který je po ruce vždy, když běžná 
mýdla jednoduše nestačí.

•  Příjemná a svěží citrusová parfemace.

•  Rychlá a snadná aplikace s dlouhotrvajícím příznivým 
účinkem na pokožku Vašich rukou.

Speciální složky:
•  HYDRA-VITAMINE COMPLEX - Speciální složka 

s efektem hydratačního krému.

•  ABRASIVE SYSTEM - Speciální směs čisticích 
látek s abrazivními mikroperličkami proniká hluboko 
do vrstvy špíny.

Návod k použití:
•  Speciální čisticí gel s aktivními abrazivními mikroperlič-

kami naneste na suché ruce (bez namočení vodou).

•  Roztírejte gel v dlaních, dokud se nečistota nerozpustí.

•  Poté ruce opláchněte čistou vodou a dobře vysušte.

speciální složky

ošetř
í ruce

H
Y
D
R
A-VITAMINE CO

M
P
LE

X od
str

aní
špínu z rukou

A
BRASIVE SYS

TE
M

Pro pořádné chlapy,
co se nebojí práce!

free not testedfree free free

Speciální čisticí
gel na ruce

s abrazivními mikroperličkami,
500 ml

pokožka ruky

pokožka ruky

ABRASIVE SYSTEM 1 proniká hlubo-
ko do vrstvy špíny a s pomocí abraziv-
ních mikroperliček ji tak z pokožky
dokonale odstraní

obtížně smývatelná špína

HYDRA-VITAMINE COMLEX hydratuje 
pokožku, na jejím povrchu vytváří ochran-
nou vrstvu, která po omytí rukou čistou 
vodou zůstává na pokožce, šetrně ji ošetří
a zároveň tak preventivně brání jeímu poškození

Dokonale čisté, příjemně hebké 
a voňavé ruce! = DOKONALÝ VÝSLEDEK

nr. 3328

Special Hand Cleansing Agent
with Abrasive Micropearls
500 ml

199 Kč 

7,37 € 
8 BO 
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Pro pořádné chlapy,
co se nebojí práce!

S EURONOU ŠETŘÍTE
životní prostředí i Vaše fi nance

EKOLOGIE

ÚSPORA

ŠPIČKOVÁ
KVALITA

VÝROBKY EURONA

• nejsou a nikdy nebyly testovány
na zvířatech

• jsou bez chlóru

• jsou bez formaldehydů

• jsou bez fosfátů

• jsou bez perborátů

U výrobků EURONA by CERNY

• vždy dodržujte doporučené 
dávkování 

• stačí opravdu málo a výsledek 
je zaručen

VÝROBKY EURONA 

• mají unikátní složení a vysokou 
účinnost

• obsahují ty nejlepší komponenty

• obsahují vybrané kosmetické 
parfémy

• jsou vysoce koncentrované

•  objem 1000 ml

vystačí na 55 praní

•  1 prací dávka

jen za 3,62 Kč / 0,13 € 

AVIVÁŽE

•  objem 1000 ml
= 50x půllitrová lahev
s rozprašovačem

•  připravíte 500 ml prostředku
jen za 4,58 Kč / 0,17 €

ČISTIČE

•  obsah 2 750 g

vystačí na 100 praní

•   1 prací dávka

jen za 6,99 Kč / 0,26 € 

PRÁŠKY 
NA PRANÍ

A dalších více než 400 ekologických a šetrných výrobků, které se vyplatí používat, najdete v tomto katalogu.

••    

••    

jen zajen za

ČISTIČE

A dalších více než 400 ekologických a šetrných výrobků, které se vyplatí používat, najdete v tomto katalogu.A dalších více než 400 ekologických a šetrných výrobků, které se vyplatí používat, najdete v tomto katalogu.
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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!

• Rychle a spolehlivě neutralizuje nežádoucí pachy.

• Díky praktickému dávkovači si volíte intenzitu sami.

Návod k použití:
•  Podle potřeby nastříkejte 

do volného prostoru.

• Nepoužívejte na kůži a tělo!

109 Kč 

4,04 € 
4 BO 

NEWNEW

Prostorové
aromatikum
150 ml nr. 3311

Air Aromaticum 
Eyos

Eyos

Harmonizační

HYPOALERGENNÍ
PARFEMACE

HYPOALERGENNÍ
PARFEMACE

HYPOALERGENNÍ
PARFEMACE

nr. 3363
Air Aromaticum 
Adiné

Adiné

Uklidňujicí

nr. 3365
Air Aromaticum 
Miasé

Miasé

Osvěžující, energizující 
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free not testedfree free free

89 Kč 

3,30 € 
3 BO 

RECEPTURA
bez MIT/CMIT

nr. 3127 
Air Aromaticum 
Pure

Čistá

Relaxační

nr. 3332  
Air Aromaticum 
Niadéne

Niadéne

Harmonizační

nr. 3272  
Air Aromaticum
Spring Aloe

Pramen Aloe

Očišťující

nr. 3299
Air Aromaticum 
Sunraya

Sunraya

Povzbuzující

HYPOALERGENNÍ
PARFEMACE

HYPOALERGENNÍ
PARFEMACE

HYPOALERGENNÍ
PARFEMACE
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nr. 3184 
Air Aromaticum 
Black Pearl

Černá perla

Harmonizační

nr. 3289 
Air Aromaticum 
Neria

Neria

Energizující

HYPOALERGENNÍ
PARFEMACE

Prostorové
aromatikum
150 ml

HYPOALERGENNÍ
PARFEMACE

HYPOALERGENNÍ
PARFEMACE

89 Kč 

3,30 € 
3 BO 

nr. 3101
Air Aromaticum 
Vesper

Večernice

Harmonizační

Gia Mena

Energizující

109 Kč 

4,04 € 
4 BO 

nr. 3333  
Air Aromaticum 
Gia Mena
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89 Kč 

3,30 € 
3 BO 

nr. 3185
Air Aromaticum 
Livienne

Livienne

Povzbuzující

nr. 3186 
Air Aromaticum
Sandonorico

Sandonorico

Relaxační

nr. 3240 
Air Aromaticum
Apricot Fayre

Meruňková kráska

Relaxační

HYPOALERGENNÍ
PARFEMACE

nr. 3300 
Air Aromaticum 
Oud

Oud

Uklidňujicí 109 Kč 

4,04 € 
4 BO 
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89 Kč 

3,30 € 
4 BO 

nr. 3093
Air Aromaticum 
Black Grape

Černý hrozen

Energizující

nr. 3014
Air Aromaticum
Ice Wind

Ledový vítr

Energizující

nr. 3081
Air Aromaticum 
Lavender

Levandule

Antidepresivní,

uklidňující

HYPOALERGENNÍ
PARFEMACE

HYPOALERGENNÍ
PARFEMACE

Prostorové
aromatikum
150 ml
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free not testedfree free free

89 Kč 

3,30 € 
4 BO 

nr. 3065
Air Aromaticum
Lemon Grass

Citronová tráva

Osvěžující

nr. 3094
Air Aromaticum 
Amber Vanilla

Vanilková ambra

Uklidňující

nr. 3016
Air Aromaticum
Green

Zelená

Osvěžující

HYPOALERGENNÍ
PARFEMACE
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Přednosti a vlastnosti:
•  Originální luxusní kosmetické parfémy v exkluzivním 

designovém skleněném fl akonu.

• Balení obsahuje 8 ks přírodních ratanových tyčinek.

• Včetně dárkové krabičky.

Levandule
Načerpejte novou sílu z aromaterapeutické svěží a čisté vůně 
levandule, která zklidní Vaši mysl, odstraní stres a navodí 
příjemnou pozitivní atmosféru, ať už jste kdekoli...

nr. CC6734
Lavender

nr. CC6726
Sunraya

Sunraya
Neobyčejná exotická vůně plná tropických plodů melounu, 
ananasu a manga vytváří nekonečně zářivou a hřejivou 
atmosféru překračující hranice všední reality...

Luxusní 
dlouhotrvající 
parfemace...

Stylový doplněk 
do interiéru!

free not testedfree free free

Design & STYLE 
aromadifuzéry
Cerny Aromatix,
100 ml

Vůně se z aromadifuzéru uvolňuje postupně pomocí 
vložených přírodních ratanových tyčinek. Čím větší po-
čet tyčinek do skleněného fl akonu ponoříte, tím bude 
vonná esence intenzivnější. Intenzitu vůně ve Vašem
interiéru můžete zvýšit také občasným otáčením namo-
čených tyčinek. 

DOPORUČENÍ:

399 Kč 

14,78 € 
17 BO 

399 Kč 

14,78 € 
17 BO 
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Design & Style
Cerny Aromatix

289





dish care
péče
o Vaše
nádobí



PROSTŘEDEK NA RUČNÍ 
MYTÍ NÁDOBÍ
Vysoce koncentrovaný prostředek  
na mytí nádobí s výtažkem z Aloe vera 
400 ml, náhradní náplň 1 000 ml

Přednosti a vlastnosti:
•  Unikátní ekologický prostředek na ruční mytí 

nádobí.

•  S jemnou hypoalergenní parfemací Auri Skye.

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

•  Vyvážené složení, které napomáhá péči o pokožku 
Vašich rukou během procesu mytí nádobí.

•  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.

•  Bez obsahu SLS/SLES, fosfátů a fosfonátů.

•  Biologicky rozložitelný a odbouratelný.

PHOS-
PHATE

FORMAL-
DEHYDE CHLORINE PERBO-

RATE

freefree freefree freefree freefree not testednot tested

ecology with pure philosophy...ecology with pure philosophy...

S nejvyšší úctou 
k Vám i přírodě!

Návod k použití:
•  Můžete jej používat neředěný (2 g/l mycí vody) 

nebo ředěný v poměru 1 díl přípravku : 3 dílům vody.

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

•  Přípravek můžete aplikovat také přímo 
na houbičku.

Objednejte
současně výrobek
1 000 ml a 400 ml 

ve stejné vůni
ze stran 292-295 a získáte 

ZDARMA 2 ks Eurona
středních houbiček v ceně

19 Kč/0,70 €

Objednejte
současně výrobek
1 000 ml a 400 ml 

19 Kč/

současně výrobek
1 000 ml a 400 ml 

ve stejné vůni
ze stran 292-295 a získáte 

ZDARMA 2 ks Eurona
středních houbiček v ceně

19 Kč/0,70 €

ze stran 292-295 a získáte 

středních houbiček

ze stran 292-295 a získáte 

středních houbiček
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nr. 2063
EcoWave
Dish & Care
Auri Skye
1 000 ml

nr. 2062
EcoWave
Dish & Care
Auri Skye
400 ml

269 Kč 

9,96 € 
11 BO 

169 Kč 

6,26 € 
7 BO 

Auri Skye

NEW

HYPOALERGENNÍ
PARFEMACE

CZ/019/003

Ek
o

lo
g

i c

k y š e t r n ý

v
ý

r
o

b
ek

S jemnou
elegantní 
parfemací…
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nr. 2038
Raspberry & Mint
1 000 ml

Prostředek na ruční 
mytí nádobí

Vysoce koncentrovaný prostředek  
na mytí nádobí s výtažkem z Aloe vera 

400 ml, náhradní náplň 1 000 ml
4x koncentrovaný

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.

PHOS-
PHATE

FORMAL-
DEHYDE CHLORINE PERBO-

RATE

freefree freefree freefree freefree not testednot tested

ecology with pure philosophy...ecology with pure philosophy...

nr. 2039
Raspberry & Mint
400 ml

2 1v

VAŠE ÚSPORA
Cena za 400 ml max. 20,90 Kč / 0,77 €
Úspora na balení min. 70 Kč / 2,59 €
Úspora za 1 rok min. 83 Kč / 3,07 €

Malina & máta

Malina & máta

HYPOALERGENNÍ
PARFEMACE

withwith
Aloe

Vera
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Dish & Care
400 ml

Dish & Care
1 000 ml

209 Kč 

7,74 € 
8 BO 

109 Kč 

4,04 € 
4 BO 

JE TO TAK JEDNODUCHÉ!
•  Příprava 1 l prostředku = 250 ml koncentrátu 

+ 750 ml vody,  přidejte 1-2 čajové lžičky soli.

•  Příprava 400 ml prostředku = 100 ml koncentrátu 
+ 300 ml vody, přidejte 1 čajovou lžičku soli.

•  Lahev s takto naředěným roztokem je nutné protřepat.

JE TO TAK JEDNODUCHÉ!

10 x 400 ml=

1 l koncentrátu = 10 x 400 ml prostředků na mytí nádobí

nr. 2044
Forest Berries 
1 000  ml

Lesní ovoce

nr. 2045
Forest Berries 
400 ml

Lesní ovoce

nr. 2041
Spring Aloe
400 ml

Pramen Aloe
nr. 2040
Spring Aloe
1 000 ml

Pramen Aloe

1 000 ml 
=10 x 400 ml

HYPOALERGENNÍ
PARFEMACE
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Čisticí tekutý 
písek na nádobí

Pitaya s Aloe vera 
a hedvábným proteinem,

250 ml 

Přednosti a vlastnosti:
•  Prostředek na ruční mytí silně znečištěného nádobí, 

hrnců a pánví.

•  Vhodný zejména na odstranění odolných a zaschlých 
nečistot (skvrny od kávy, čaje, připáleniny, ...).

•  Koncentrované složení.

•  Speciální jemná krémová konzistence čistí šetrně 
bez poškrábání.

•  Unikátní složení s Aloe vera a hedvábným protei-
nem během mytí nádobí účinně hydratuje a zvláč-
ňuje pokožku rukou.

•  S osvěžující vůní exotické pitayi.

Návod k použití:
•  Používá se neředěný.

•  Před použitím protřepejte.

•  Nepoužívejte pomůcky, které by mohly 
způsobit poškrábání povrchu.

Zanechává hedvábně 

jemné ruce...jemné ruce...jemné ruce...

S exotickou 
vůní Pitaya!

PHOS-
PHATE

FORMAL-
DEHYDE CHLORINE PERBO-

RATE

freefree freefree freefree freefree not testednot tested

ecology with pure philosophy...ecology with pure philosophy...
129 Kč 

4,78 € 
5 BO 

nr. 2027

Brilliant Dish Liquid 
Sand Pitaya with Aloe 
Vera & Silk Protein
250 ml

withwith
Aloe

Vera
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Zanechává hedvábně 

jemné ruce...

STAŇTE SE TAKÉ 
SOUČÁSTÍ ÚSPĚŠNÉHO 
TÝMU

Co získáte?

   řadu zajímavých výhod

   bezplatný začátek spolupráce

   stanete se časově i fi nančně nezávislí

   nebudete nuceni k žádným odběrům

   zapojíte se do celé řady skvělých 
motivačních programů a soutěží

   ekologicky šetrné výrobky
netestované na zvířatech, bez obsahu 
fosfátů, formaldehydu a chloru

   a mnoho dalších výhod...

Proč
to nezkusit?

Bavte se 
a přitom 

vydělávejte

Tak neváhejte 
a začněte!

Bližší informace Vám 
ochotně sdělí Váš 
prodejní poradce.

Přidejte se k nám na Facebooku www.facebook.com/euronabycerny www.euronabycerny.com
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PROSTŘEDEK 
DO MYČKY NÁDOBÍ
Tablety do myčky nádobí, 40 x 16 g 
Prášek do myčky nádobí, 800 g
Přednosti a vlastnosti:
•  Ekologický prostředek do myčky ve formě tablet 

nebo prášku pro dokonale čisté a lesklé nádobí.

•  Mimořádně šetrný vůči přírodě i lidskému zdraví. 

•  Vysoce účinný při minimálním dávkování.

•  Dokonalá rozpustnost i při nízkých teplotách, již od 40°C.

•  Unikátní technologie se supersmáčivým efektem 
odstraní i odolné nečistoty a mastnotu.

•  Účinně vyčistí zbytky zaschlých a připečených nečistot 
bez nutnosti namáčení.

•  Zajistí brilantní lesk beze šmouh a kapek.

•  Speciální složky poskytují ochranu myčky před korozí, 
a tím prodlužují její životnost.

•  Tablety bez parfemace, prášek obohacený jemnou 
hypoalergenní vůní Spring Aloe.

•  Vyrobený z obnovitelných zdrojů, na bázi 
rostlinného původu. 

•  Bez obsahu fosfátů a fosfonátů. 

•  Biologicky rozložitelný.

Návod k použití:
•  Prostředek dávkujte do dávkovače myčky.

•  1 tableta = optimalizovaná dávka 
pro dokonalý efekt.

•  Prášek umožňuje variabilní dávkování: 15–20 g 
dle míry znečištění nádobí. 

•  Maximální účinnost při teplotách 40–70 °C.

•  Vhodný i pro ECO programy.

•  Pro optimální péči o Vaši myčku a efektivní účinnost 
mycích prostředků pravidelně používejte Speciální sůl 
do myček nádobí, nr. 2056 a Čisticí prostředek 
do myček nádobí, nr. 2005.

•  Pro křišťálový lesk skla doporučujeme společně 
s přípravkem použít Oplachovací a lešticí prostředek 
2v1 nr. 2057.

Výjimečnost tablet EcoWave z hlediska účinnosti dokládají 
úspěšné testy na SGS INSTITUT FRESENIUS.

VĚDĚLI JSTE, ŽE...

PHOS-
PHATE

FORMAL-
DEHYDE CHLORINE PERBO-

RATE

freefree freefree freefree freefree not testednot tested

ecology with pure philosophy...ecology with pure philosophy...

DÁVKOVÁNÍ PRÁŠKU
dle stupně znečištění nádobí:

mírné 
15 g

velké 
20 g

Odměrku pou-
žijte k uzavření 
ecopacku.

 sklo

 keramika

 porcelán

 nerez

 plasty určené do myčky nádobí

Vhodný na všechny 
běžné materiály!

 vaječný žloutek

 připečené maso

 sýry a mléčné výrobky

 obilné a mléčné kaše

 pudinky a deserty

Odstraní všechny typy 
odolných nečistot!

800 g / 40 tablet = 2,4 kg běžného ne-
koncentrovaného prostředku do myček 
nádobí?

VĚDĚLI JSTE, ŽE...
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Nový unikátní EKO OBAL minimali-
zuje zátěž na životní prostředí!
•  Biologicky rozložitelná a kompostova-

telná folie!
•  Papírový obal z 95 % recyklovaného

materiálu!

nr. 2054
EcoWave
Dishwasher Powder
800 g

nr. 2053
EcoWave
Dishwasher Tabs
40 x 16 g

299 Kč 

11,07€ 
12 BO 

299 Kč 

11,07 € 
12 BO 

Ek
o

lo
g

i c
k y š e t r n ý

v
ý

r
o

b
ek

CZ/015/002

Nový unikátní EKO OBAL minimali-
zuje zátěž na životní prostředí!
•

CZ/015/002

Nový unikátní EKO OBAL minimali-

Nová vlna 
ekologie...

100% účinnost 
bez kompromisů!
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GEL DO MYČKY 
NÁDOBÍ 
1 000 ml

Přednosti a vlastnosti:
•  Ekologický gel do myčky pro dokonale čisté 

a lesklé nádobí. 

•  Mimořádně šetrný vůči přírodě i lidskému zdraví. 

•  Vysoce účinný při minimálním dávkování.

•  Unikátní technologie se supersmáčivým efektem 
odstraní i odolné nečistoty a mastnotu.

•  Účinně vyčistí zbytky zaschlých a připečených 
nečistot bez nutnosti namáčení.

•  Zajistí brilantní lesk beze šmouh a kapek.

•  Speciální složky poskytují ochranu myčky před 
korozí a tím prodlužují její životnost.

•  Optimální konzistence pro snadné a pohodlné 
dávkování.

•  Obohacený jemnou hypoalergenní vůní Spring Aloe. 

•  Vyrobený z obnovitelných zdrojů, na bázi rostlinného 
původu. 

•  Bez obsahu fosfátů a fosfonátů. 

•  Biologicky rozložitelný.

Návod k použití:
•  Prostředek dávkujte do dávkovače myčky.

•  Gel umožňuje variabilní dávkování: 15-20 ml dle 
míry znečištění nádobí. 

•  Maximální účinnost při teplotách 40–70 °C.

•  Vhodný i pro ECO programy.

•  Pro optimální péči o Vaši myčku a efektivní účinnost 
mycích prostředků pravidelně používejte Speciální 
sůl do myčky nádobí, nr. 2056 a Čisticí prostředek 
do myčky nádobí, nr. 2005.

•  Pro křišťálový lesk skla doporučujeme společně 
s přípravkem použít Oplachovací a lešticí prostředek 
2v1 nr. 2057. 

*  Poznámka: Počet mycích cyklů při silném znečištění nádobí

Brilantní 
čistota a lesk!

Koncentrovaná síla 

na vlně ekologie!

1000 ml = 
50 mycích 

dávek*
víčko
75 ml

 sklo

 keramika

 porcelán

 nerez

 plasty určené do myčky nádobí

Vhodný na všechny 
běžné materiály!

 vaječný žloutek

 připečené maso

 sýry a mléčné výrobky

 obilné a mléčné kaše

 pudinky a deserty

Odstraní všechny typy 
odolných nečistot!

DÁVKOVÁNÍ GELU
dle stupně znečištění nádobí:

mírné 
15 ml

velké 
20 ml
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Brilantní 
čistota a lesk!

Koncentrovaná síla 

na vlně ekologie!

PHOS-
PHATE

FORMAL-
DEHYDE CHLORINE PERBO-

RATE

freefree freefree freefree freefree not testednot tested

ecology with pure philosophy...ecology with pure philosophy...

nr. 2055
EcoWave
Dishwasher Gel
1 000 ml

369 Kč 

13,67 € 
15 BO 
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SPECIÁLNÍ SŮL DO 
MYČKY NÁDOBÍ

3 000 g

Přednosti a vlastnosti:
•  Speciální regenerační sůl pro 

optimální péči o myčku nádobí.

•  Změkčuje vodu a zabraňuje usazování 
vodního kamene. 

•  Poskytuje ochranu myčky a prodlužuje 
její životnost. 

•  Pomáhá předcházet vzniku stop 
po kapkách vody na nádobí.

•  Zvyšuje účinnost mycích prostředků.

•  Zajišťuje maximální efekt procesu mytí.

•  Bez barviv, parfemace a přidaných 
látek.

•  100% přírodní a biologicky 
rozložitelná.

Návod k  použití:
•  Používejte podle návodu k obsluze 

myčky nádobí. 

•  Dávkujte do zásobníku určeného 
pro změkčovač vody. 

Ochrana myčky 
a maximální efekt mytí!

PHOS-
PHATE

FORMAL-
DEHYDE CHLORINE PERBO-

RATE

freefree freefree freefree freefree not testednot tested

ecology with pure philosophy...ecology with pure philosophy...

nr. 2056
EcoWave
Dishwasher Special Salt
3 000 g

169 Kč 

6,26 € 
7 BO 
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OPLACHOVACÍ A LEŠTICÍ 
PROSTŘEDEK DO MYČKY 
NÁDOBÍ
500 ml

Přednosti a vlastnosti:
•  Speciální ekologický prostředek do myčky 

pro zářivý lesk nádobí. 

•  Vhodný na mytí jemného skla a porcelánu.

•  Mimořádně šetrný vůči přírodě i lidskému zdraví. 

•  Rychle se rozpouští a dokonale odstraňuje 
nečistoty.

•  Zabraňuje tvorbě vodních usazenin na nádobí, 
sklenicích a příborech.

•  Zaručuje dokonalý lesk beze šmouh a kapek.

•  Neutralizuje zbytky mycích prostředků a zakončuje 
proces mytí.

•  Vyrobený z obnovitelných zdrojů, na bázi rostlin-
ného původu. 

•  Bez obsahu fosfátů a fosfonátů. 

•  Biologicky rozložitelný.

Návod k  použití:
•  Používejte podle návodu k obsluze myčky nádobí. 

•  Pro velmi jemné sklo a porcelán zvolte nižší teplotu 
a program pro šetrné mytí.

•  Ověřte si, které nádobí lze mýt v myčce.

•  Maximální účinnost při teplotách 40–70 °C.

•  Vhodný i pro ECO programy.

Dokonale 
zářivý lesk!

PHOS-
PHATE

FORMAL-
DEHYDE CHLORINE PERBO-

RATE

freefree freefree freefree freefree not testednot tested

ecology with pure philosophy...ecology with pure philosophy...

nr. 2057
EcoWave
Dishwasher Rinse & Shine
500 ml

179 Kč 

6,63 € 
7 BO 

2 1v
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PHOS-
PHATE

FORMAL-
DEHYDE CHLORINE PERBO-

RATE

freefree freefree freefree freefree not testednot tested

ecology with pure philosophy...ecology with pure philosophy...

Čisticí prostředek 
do myčky nádobí

200 g

Přednosti a vlastnosti:
•  Odstraní usazeniny vodního kamene, mast-

noty a zbytky jídel z myčky nádobí.

•  Je optimálním přípravkem na pravidelné 
ošetření myčky nádobí.

•  Vhodný pro všechny typy myček nádobí.

Návod k použití:
•  Odstraňte nádobí z myčky a velké 

nečistoty ze síta fi ltru.

•  Dávkovač naplňte čisticím prostředkem, 
zbytek prostředku rozsypte uvnitř myčky.

•  Zapněte myčku, zvolte intenzivní program 
s oplachováním a nechte běžet až do konce.

•  Doporučujeme používat 1 x za 3 měsíce.

•  Balení obsahuje 1 dávku. Pro průmyslové 
myčky (jídelny, restaurace, …) použijte 
2 balení čisticího prostředku.

Stačí použít 1x 
za 3 měsíce!

•  Odstraní usazeniny vodního kamene, mast-

•  Je optimálním přípravkem na pravidelné 
ošetření myčky nádobí.

•  Vhodný pro všechny typy myček nádobí.  Vhodný pro všechny typy myček nádobí.  

Návod k použití:
•  Odstraňte nádobí z myčky a velké 

•  
zbytek prostředku rozsypte uvnitř myčky.

•  Zapněte myčku, zvolte intenzivní program 
s oplachováním a nechte běžet až do konce.

•  

•  

2 balení čisticího prostředku.

169 Kč 

6,26 € 
7 BO 

nr. 2005

Machine Cleaner
200 g
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Přednosti a vlastnosti:
•  Příjemná vůně pomerančů a grape-

fruitu nebo chladivě osvěžujícího 
oceánu.

•  Zabraňuje nepříjemným zápachům 
z neumytého nádobí.

Návod k použití:
•  Vůni zavěste za háček 

do prostoru myčky.

•  Před spuštěním myčky vůni
vyjměte a po skončení 
mycího programu opět 
zavěste do myčky.

•  Balení obsahuje 1 ks vůně 
do myčky nádobí.

Před spuštěním myčky vůni

Balení obsahuje 1 ks vůně 

nr. 2022
Ocean Fresh
Dishwasher Freshener 
1 pc

nr. 2009
Orange & Grapefruit
Dishwasher 
Freshener 
1 pc

Vystačí až 
na 60 mycích 
cyklů! 

Chladivá síla 
svěžího oceánu...

Svěží oceán
Pomeranč
a Grapefruit

Vůně do 
myčky nádobí
1 ks

Stačí použít 1x 
za 3 měsíce!

99 Kč 

3,67 € 
4 BO 
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car care
péče
o Váš
automobil



Přednosti a vlastnosti:
•  Vysoce koncentrovaný prostředek je určen k péči 

o karoserii Vašeho vozu a pro motocykly.

•  Lze použít i na metalický a perleťový lak. 

•  Díky složce E-PROTECTION zanechává na karo-
serii ochrannou vrstvu, takže další mytí je mnohem 
jednodušší.

•  Vystačí na 25 mytí.

Návod k použití:
•  Před použitím protřepejte.

•  Zřeďte prostředek v poměru 20 ml na 4 litry vody.

•  Přípravkem umyjte všechny vnější části vozu (karoserie, 
světla, skleněné, plastové, gumové, chromové plochy,...).

•  Důkladně opláchněte čistou vodou a povrch vysušte.

•  Nemyjte auto na přímém slunci.

Autošampon
500 ml

Odstraňovač 
hmyzu 

250 ml
Přednosti a vlastnosti:
•  Vysoce účinný prostředek vhodný na odstranění 

hmyzu a ostatních drobných nečistot z předních 
skel aut, přední masky, SPZ apod. 

•  Speciální složka E-PROTECTION vytváří ochranný 
fi lm, který usnadňuje další odstraňování hmyzu 
a nečistot.

•  Nepoškrábe lak ani chromové části karoserie.

•  Nejlepších výsledků docílíte v kombinaci s použitím 
autošamponu EURONA by CERNY (obj. č. 5010).

Návod k použití:
•  Přípravek nastříkejte na čištěný povrch a setřete 

houbičkou.

•  Při aplikaci na karoserii opláchněte čistou vodou.

nr. 5010

Car shampoo
500 ml

nr. 5003

Insect Remains 
Removal Agent
250 ml

159 Kč 

5,89 € 
6 BO 

147 Kč 

5,44 € 
6 BO 

500 ml

25 mytí
=
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Univerzální
leštěnka
na karoserie
s obsahem silikonu,
500 ml

na karoserie
s obsahem silikonu,

Přednosti a vlastnosti:
•  Účinně oživuje lak karoserie a zajišťuje dlouhotrva-

jící lesk.

•  Snadná aplikace.

•  Zaručený výsledek s nejvyšší dávkou šetrnosti.

•  Udržuje ošetřovaný povrch lesklý.

•  Zakrývá i drobné rýhy v laku, které vznikají účinkem 
povětrnosti nebo mechanickým poškozením.

•  Chrání karoserii tenkým voděodolným filmem 
silikonových olejů, který ani na silném slunci nelepí 
a zajišťuje dlouhodobou ochranu proti povětrnost-
ním vlivům.

•  Prostředek je vhodný na metalizované i běžné laky.

Návod k použití:
•  Prostředek rovnoměrně naneste jemnou tkaninou 

na mokrý nebo suchý povrch karoserie, rozetřete 
a nechte působit, dokud dokonale nezaschne.

•  Mezitím můžete stejným způsobem postupovat 
na dalších částech karoserie.

•  Jakmile se na povrchu objeví suchý ochranný film, 
můžete ho jemnou tkaninou snadno vyleštit.

•  Prostředek používejte pouze na čisté karoserie 
(pozn. pro dokonalý výsledek doporučujeme 
nejprve umýt karoserii autošamponem EURONA 
by CERNY – nr. 5010).

O 400 % vyšší lesk 
než jiné prostředky 
dostupné na trhu!

nr. 5006

Universal Silicon 
Car Polish
500 ml

298 Kč 

11,04 € 
12 BO 

free not testedfree free free

309



Přednosti a vlastnosti:
•  Extrémní čisticí účinek i na ty nejodolnější a nejná-

ročnější skvrny zajišťuje speciální složka STAIN AB-
SORBER, která pohltí a důkladně odstraní i skvrny 
od džusu, kávy, čokolády, kečupu, hořčice, tatarské 
omáčky, ovocných a zeleninových šťáv,...

•  Přípravek má širokospektré využití a je vhodný
pro čištění dětských sedaček, autosedaček,
sedaček v interiérech, čalounění,...

•  Jemně čistí bez poškozování povrchů.

•  Přípravek je pH neutrální.

•  Bez obsahu bělidel.

•  Prostředek je velmi šetrný k životnímu prostředí, 
neobsahuje rozpouštědla ani žíravé látky a je snadno 
biologicky odbouratelný.

•  Příjemná parfemace.

Návod k použití:
•  Nejprve vyzkoušejte barevnou stálost na skrytém 

místě. Čistým savým hadříkem nebo houbičkou 
setřete skvrnu, poté nastříkejte prostředek na skvrnu 
a jemně houbičkou několikrát přetřete. Při silném 
znečistění nechte prostředek působit 10–15 minut. 
Pozor na přílišnou vlhkost. Nakonec vytřete do sucha 
čistým savým hadříkem. Prostředek není vhodný 
na sametové materiály nebo materiály, které nejsou 
vhodné pro vlhké čištění.

ČISTICÍ PROSTŘEDEK 
NA AUTOSEDAČKY 

A DĚTSKÉ SEDAČKY
250 ml

Účinný specialista 

na odstraňování skvrn!

free not testedfree free free

nr. 5008

Car Seat Stain 
Remover
250 ml

267 Kč 

9,89 € 
11 BO 
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Zabraňuje zrcadlení 

palubní desky
do čelního skla!

Přednosti a vlastnosti:
•  Prostředek slouží k péči o plastové části inte-

riérů automobilů (palubní deska, vnitřní strany dveří, 
ostatní hladké povrchy…).

•  Důkladně odstraňuje nečistoty a zachovává čištěným 
plochám přirozený vzhled.

•  Velkou předností tohoto prostředku je, že čištěné 
povrchy neodrážejí tolik světla do předního skla
automobilu, a tak nedochází k zrcadlení palubní 
desky do čelního skla.

•  Provoňte svůj interiér automobilu
luxusní vůní Green a New One!

•  Vůně New One je hypoalergenní a evokuje 
vůni nového auta.

Návod k použití:
•  Před použitím protřepejte.

•  Prostředek nastříkejte na čištěný povrch 
a vetřete do sucha čistým hadříkem.

ČISTICÍ PROSTŘEDEK 
NA INTERIÉRY AUT 
250 ml

Zabraňuje zrcadlení 

palubní desky
do čelního skla!
palubní desky
do čelního skla!
palubní desky

Prostředek slouží k péči o plastové části inte-
riérů automobilů (palubní deska, vnitřní strany dveří, 

Důkladně odstraňuje nečistoty a zachovává čištěným 

Velkou předností tohoto prostředku je, že čištěné 
povrchy neodrážejí tolik světla do předního skla
automobilu, a tak nedochází k zrcadlení palubní 

Provoňte svůj interiér automobilu

Vůně New One je hypoalergenní a evokuje 

Prostředek nastříkejte na čištěný povrch 

NA INTERIÉRY AUT 

free not testedfree free free

nr. 5017
New One
Car Interior Cleaner 
250 ml

239 Kč 

8,85 € 
10 BO 

nr. 5017
239 Kč 

nr. 5013
Green
Car Interior Cleaner 
250 ml

NEW

HYPOALERGENNÍ
PARFEMACE
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green care
péče
o Vaše
rostliny



Univerzální
tekutá vita esence
s obsahem enzymů z žížal,
500 ml

Tekutý vita elixír s unikátní č istě  př írodní formulí CES – CALIFORNIA EARTHWORM´S STIMULATOR 
obsahuje enzymy vznikající v trávicím traktu kalifornských žížal (Eisenia foetida), které mají 
na všechny druhy rostlin a pů du blahodárné úč inky.

Formule CES s funkcí E-PREVENTION zajistí poškozeným a oslabeným rostlinám tvorbu 
nových listů , totální obnovu jejich zdraví a vitality, podpoří jejich imunitu, čímž působí
jako prevence a ochrana. 

Přednosti a vlastnosti:
•  Pravidelným používáním tohoto zázračného 

elixíru snížíte výrazně četnost přesazování rostlin 
do nového substrátu.

•  Výhodou je univerzálnost přípravku, který je možné 
použít u pokojových rostlin, balkónových květin, 
dále na zeleninu nebo ovoce.

•  Velice rychlý viditelný účinek již po 2–3 týdnech 
používání.

•  Speciální složka E-PROLIFIC podporuje bohatost 
velkých, šťavnatých a chutných plodů, složka 
STRONG-ROOT SYSTEM napomáhá k zesílení 
kořenové soustavy rostliny v půdě.

•  Zdravý růst rostlin, jejich vitalitu a odolnost vůči 
nemocem zajišťuje speciální složka TUBEROSE 
PLANT, složka GREEN COLOR navíc podporuje 
zářivě lesklou zelenou barvu rostlin.

•  Speciální složka BIO-ACTIVE CONTROL zvyšuje 
absorpční kapacitu a biologickou aktivitu půdy 
a tím zlepšuje půdní strukturu.

•  Obsahuje složku E-FLOWER s funkcí tvorby 
bohatého květu a prodlužujícím účinkem období 
kvetení u okrasných rostlin.

•  Speciální inovační složka C-VITAMINE zvyšuje 
obsah vitaminu C v plodech ovoce a zeleniny.

•  Revoluční ORGANIC BOOSTER SYSTEM zajišťuje 
stimulaci tvorby humusu, který je nejúrodnější částí 
půdy.

•  Speciální vyživovací systém COMPLEX 
NUTRIENTS SYSTEM zajistí optimální dodání 
živin a energie, navíc všechny jeho složky jsou 
pro rostliny velmi snadno vstřebatelné, takže celý 
proces obnovy zdraví probíhá rychleji a účinněji!

Návod k použití:
•  Použijte ve formě zálivky v množství 15 ml na 1 l 

vody nebo ve formě postřiku na list v množství 
15 ml na 1,5 l vody. Další aplikace by měla být 
provedena po 7 až 14-ti dnech. Následně je 
možno přejít na standardní přihnojování nejlépe 
vybraným hnojivem z řady Green care.

Elixír života 
pro Vaše rostliny!

pro docílení vyššího nárůstu kořenového systému 
a bohatšího nasazování nových květů i plodů
je idelání používat VITA COMPLEX ELIXIR opako-
vaně po celou dobu vegetačního období v inter-
valu 1x za měsíc?

VĚDĚLI JSTE, ŽE...
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Elixír života 
pro Vaše rostliny!

nr. 7007

Vita Complex Elixir with 
Californian Earthworm‘s 
Stimulator
500 ml

229 Kč 

8,48 € 
9 BO 
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Komplexní tekuté hnojivo s vyváženým poměrem živin 
a mikroprvků zajišťuje optimální výživu pro většinu 
kvetoucích balkónových rostlin jako muškátů, petúnií, 
begonií apod.

Přednosti a vlastnosti:
•  Obsahuje základní živiny ve snadno a rychle přijatelné formě, 

na něž rostliny okamžitě reagují.

•  Speciální složka TUBEROSE PLANT podporuje zdravý 
a silný růst a složka STRONG ROOT SYSTEM má velice 
pozitivní vliv na zesílení kořenové soustavy.

•  Obsahuje také měď, železo, zinek a hydratační složku 
VYDRA-AQUA, která zvyšuje rovnoměrnost zálivky 
a zpomaluje proces vysychání substrátu, čímž snižuje 
četnost zálivek a spotřebu vody.

•  Železo podporuje růst a zelenou barvu rostlin, zinek omáhá 
rostlinnému růstu a dospívání, produkci listů, stonku a větvoví.

•  Měď hraje velkou roli při vytváření zdravých stonků, větvoví 
a nových výhonků, stejně jako při reprodukci a dospívání.

•  Speciální ochranný systém PPC (PLANT PROTECTIVE 
CARE) zlepšuje celkovou vitalitu rostlin, zvyšuje jejich 
odolnost vůči nemocem a zároveň působí jako prevence 
proti rozvoji nežádoucích patogenů v půdě a při aplikaci 
na list proti rozvoji houbových chorob.

•  Vyšší podíl dusíku se stará o silný růst rostliny od kořenů 
až po listy.

•  Draslík  posiluje buněčnou strukturu rostliny a fosfor zvyšuje 
bohatost květů. 

•  Speciální složka E-FLOWER znásobuje množství květů.

Návod k použití:
•  Hnojivo se používá ve formě zálivky. Před použitím obsah 

důkladně protřepejte. Nalijte 15 ml přípravku (1,5 víčka) 
do 2 l vody a promíchejte.

Tekuté hnojivo 
pro balkónové 

květiny 
500 ml

nr. 7004

Balcony Flowers 
Liquid Fertilizer 
500 ml

159 Kč 

5,89 € 
6 BO 
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Královská listová
péče o orchideje
250 ml

Speciální komplexní listová péče pro orchideje je určena k přímé 
aplikaci na list! Speciálně vyvinutý systém okamžité absorpce 
živin - EXPRESS ABSORB-MAXIMIZER - zajišťuje maximální 
pokrytí listů komplexní výživou a speciálními aktivními složkami, 
které na rozdíl od běžného hnojiva okamžitě putují do všech 
částí rostliny, kde intenzivně působí a pomáhají! 

Přednosti a vlastnosti:
•  Okamžitě přístupné živiny pro rostlinu. 

•  Vyvážený poměr živin vyvinutý speciálně pro orchideje. 

•  Znásobuje množství květů a díky převratné složce
FLOWER  PERSISTENCE (FP) také výrazně prodlužuje
dobu kvetení.

•  Nedochází k přemokření substrátu.

•  Snadná a rychlá aplikace postřikem.

•  Podporuje zdravý a silný růst. 

•  Listy orchidejí jsou krásně sytě zelené, pevné a lesklé.

Návod k použití:
•  Aplikujte postřikem přímo na list či vzdušné kořeny v průběhu

vegetace 1x týdně a v zimním období 1x za dva týdny.

•  Neaplikujte na květ.

•  Postřik neprovádějte při přímém slunečním záření.

Vypěstujte si orchideje 

jako z výstavy!

2 1v
péče o orchideje

Speciální komplexní listová péče pro orchideje je určena k přímé 
aplikaci na list! Speciálně vyvinutý systém okamžité absorpce 
živin - EXPRESS ABSORB-MAXIMIZER - zajišťuje maximální 
pokrytí listů komplexní výživou a speciálními aktivními složkami, 
které na rozdíl od běžného hnojiva okamžitě putují do všech 
částí rostliny, kde intenzivně působí a pomáhají! 

Okamžitě přístupné živiny pro rostlinu. 

Vyvážený poměr živin vyvinutý speciálně pro orchideje. 

Znásobuje množství květů a díky převratné složce
FLOWER  PERSISTENCE (FP) také výrazně prodlužuje

Nedochází k přemokření substrátu.

Snadná a rychlá aplikace postřikem.

Listy orchidejí jsou krásně sytě zelené, pevné a lesklé.

Aplikujte postřikem přímo na list či vzdušné kořeny v průběhu
vegetace 1x týdně a v zimním období 1x za dva týdny.

Postřik neprovádějte při přímém slunečním záření.

Vypěstujte si orchideje 

jako z výstavy!
Vypěstujte si orchideje 

jako z výstavy!
Vypěstujte si orchideje 

 1v 1v 1

nr. 7008

Royal Orchid Care 2 in1
250 ml

239 Kč 

8,85  € 
10 BO 

Královskou listovou péči pro orchideje 2 v 1 můžete 
použít nejen na list, ale také na vzdušné kořeny rostliny? 
Pozitivní účinek aktivních látek na rostlinu se tak ještě 
více znásobí!

VĚDĚLI JSTE, ŽE...
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Univerzální organické
tekuté hnojivo
1 000 ml

Hnojivo je velice šetrné k životnímu prostředí, nedochází ke znečištění půdy.
Je zcela na bázi přírodních extraktů, tudíž nezamořuje zahradu zbytečnými škodlivými látkami.
Buďte ohleduplní nejen k životnímu prostředí, ale i ke zdraví Vás a Vašich blízkých a staňte 
se součástí našeho profesionálního ekologického programu.

Organické hnojivo určené k výživě zeleniny, 
ovoce, révy, keřů, stromů, pokojových, 
balkónových a jiných okrasných rostlin a dřevin. 
Používá se k hnojení a k přihnojení během 
vegetace, ale i v ostatních mimo vegetačních 
měsících.

Přednosti a vlastnosti:
•  Vysoce kvalitní přírodní organické hnojivo,

bez obsahu umělých přísad.

•  Podporuje bohaté nasazení květů.

•  Díky speciální složce E-PROLIFIC podporuje 
bohatost a šťavnatost plodů.

•  Obsahuje vysoký podíl organických látek,
které společně se složkou TUBEROSE PLANT 
stimulují silný a zdravý růst.

•  Výborná distribuce živin ke každé rostlině.

•  Část živin se uvolňuje postupně, čímž se omezuje 
jejich vyplavování.

•  Speciální systém BIO-ACTIVE CONTROL zvyšuje 
absorpční kapacitu a biologickou aktivitu půdy
a tím zlepšuje půdní strukturu.

•  STRONG ROOT SYSTEM má velice pozitivní vliv 
na zesílení kořenové soustavy.

•  Speciální složka E-FLOWER znásobuje množství 
květů.

•  Je bohaté na organické a minerální látky
a stopové prvky.

•  Snadná přijatelnost těchto prvků, nízký obsah 
chloridů.

•  Speciální ochranný systém PPC (Plant Protective 
Care) zvyšuje odolnost vůči nemocem a napadení 
škůdci.

•  Možno aplikovat ke kořenové soustavě rostlin, 
ale i postřikem na list.

•  Bez rizika poškození listů, které jsou 
navíc odolnější vůči patogenům = nebo-li 
choroboplodným zárodkům, což jsou biologické 
faktory, které mohou zapříčinit onemocnění svého 
hostitele.

•  Nejlepších účinků je dosaženo při aplikaci na list 
formou postřiku nebo závlahy.

•  Možnost kapkové závlahy.

•  Používá se v ekologickém zemědělství.

•  Velice snadná aplikace.

Návod k použití:
•  Hnojivo je určeno pro použití formou zálivky: 

15 ml nalijte do 1 litru vody a promíchejte.
S takto připraveným roztokem přihnojujte
1x za 14 dní během vegetačního období,
tj. březen–září. Dále potom 1x do měsíce
v období vegetačního klidu. Zalévejte zásadně 
vlhkou zeminu.
Před použitím obsah důkladně protřepejte. 
Nepřihnojujte v době intenzivního slunečního záření.

Ekologie je 
naší fi losofi í...
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BIOPROGRAM

100% přírodní složení!
Vytvořte si vlastní Biofarmu 

přímo z Vaší zahrady...

nr. 7001

Natural Universal  
Liquid Fertilizer
1 000 ml

329 Kč 

12,19 € 
14 BO 

Ekologická produkce:

• Přispívá k vyšší úrovni biologické 
rozmanitosti a k ochraně rostlinných, 
živočišných druhů a přírodního prostředí?

• Zodpovědně využívá energii a přírodní 
zdroje?

• Zlepšuje život v půdě, přirozenou
úrodnost půdy a brání její erozi?

• Chrání vodu a vodní zdroje?

• Podporuje zdraví a pohodu zvířat
svým etickým zacházením a respek-
továním jejich vrozených potřeb?

• Vytváří více pracovních příležitostí, 
zlepšuje růst venkovské ekonomiky
a přispívá k lepší péči o venkovskou 
krajinu?

• Uspokojuje poptávku spotřebitele
po kvalitních, výživnějších a chutných 
potravinách?

• Přihlíží k místní a regionální rovnováze 
a podporuje využívání místních zdrojů?

VĚDĚLI JSTE, ŽE...

100% přírodní složení!

nr. 7001

Natural Universal  329 Kč 

Přispívá k vyšší úrovni biologické 
rozmanitosti a k ochraně rostlinných, 
živočišných druhů a přírodního prostředí?

Zodpovědně využívá energii a přírodní 

Zlepšuje život v půdě, přirozenou
úrodnost půdy a brání její erozi?

Chrání vodu a vodní zdroje?

Podporuje zdraví a pohodu zvířat
svým etickým zacházením a respek-
továním jejich vrozených potřeb?

Vytváří více pracovních příležitostí, 
zlepšuje růst venkovské ekonomiky
a přispívá k lepší péči o venkovskou 

Uspokojuje poptávku spotřebitele
po kvalitních, výživnějších a chutných 

Přihlíží k místní a regionální rovnováze 
a podporuje využívání místních zdrojů?
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Tekuté hnojivo
pro pokojové kvetoucí rostliny,

500 ml

Přednosti a vlastnosti:
•  Hnojivo podporuje nasazení květů pokojových 

rostlin a díky speciální složce TUBEROSE PLANT 
také jejich silný a zdravý růst.

•  Optimální skladba živin a mikroprvků zaručuje ideál-
ní výživný stav rostlin a jejich správný růst a vývoj.

•  Okamžitá reakce rostlin na rychle přijatelné živiny.

•  Výborná distribuce živin ke každé rostlině.

•  Stimuluje růst kvetoucích rostlin a zvyšuje 
násadu květů.

•  Díky speciálnímu ochrannému systému PPC 
(PLANT PROTECTIVE CARE) působí jako prevence 
proti rozvoji nežádoucích patogenů v půdě, 
při aplikaci na list proti rozvoji houbových chorob 
a celkově zlepšuje přirozenou odolnost a zdravotní 
stav rostlin.

•  Strong Root System má velice pozitivní vliv 
na zesílení kořenové soustavy.

•  Díky speciální složce E-Flower znásobuje 
množství květů.

Návod k použití:
•  Hnojivo se používá ve formě zálivky. Před použitím 

obsah důkladně protřepejte. Nalijte 15 ml přípravku 
(1,5 víčka) do 2 l vody a promíchejte.
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speciální složky

nr. 7002

Liquid House Plants
Flowerer Fertilizer
500 ml

159 Kč 

5,89 € 
6 BO 

Pro bohaté 
a plné květy... 
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Tekuté hnojivo
pro palmy a zelené rostliny, 
500 ml

Přednosti a vlastnosti:
•  Dodává rostlinám optimální množství živin 

a mikroprvků.

•  Kombinace minerálních živin spolu se stopovými 
prvky a podílem hořčíku dodá rostlinám dostatek 
živin k rychlému růstu a sytě zelené barvě.

•  Speciální složka TUBEROSE PLANT pro zdravý 
a silný růst.

•  Speciální ochranný systém PPC (PLANT 
PROTECTIVE CARE) zlepšuje celkovou vitalitu 
rostlin a zvyšuje jejich odolnost vůči nemocem.

•  Speciální složka STRONG ROOT SYSTEM.

•  MĚĎ - vytváření zdravých stonků, větvoví a nových 
výhonků.

•  ŽELEZO - podporuje růst a zelenou barvu rostlin.

•  ZINEK - pomáhá růstu a dospívání, produkci listů, 
stonku a větvoví.

•  Hydratační složka HYDRA-AQUA zvyšuje rovno-
měrnost zálivky a zpomaluje proces vysychání 
substrátu.

Návod k použití:
•  Hnojivo se používá ve formě zálivky. Před použitím 

obsah důkladně protřepejte. Nalijte 15 ml přípravku 
(1,5 víčka) do 2 l vody a promíchejte.

ošetř
í ruce

H
Y
D
R
A
-VITAMINE CO

M
P
L
E
X

vy
váže

ná výživa

B
A
LA

N
CED PLANT NU

TR
IT
IO

N

po
dp
ora

sytě zelenébarvy

GREEN COLO

R

od
ol
no

st a
prevence chorob

PPC

ze
síl
en

áko
řenovásoustava

STRONG ROOT SY

ST
EM

po
dp

ora
zdravého růstu

TU

BEROSE PL

AN
T

speciální složky

nr. 7003

Liquid Palms and Green 
Plants Fertilizer
500 ml

179 Kč 

6,63 € 
7 BO 

Pro bohaté 
a plné květy... 

Zlepšuje celkovou 
vitalitu rostlin ...
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Trávníkové
hnojivo
s dlouhodobě
ochrannou funkcí,
2 500 g

Hustý, zelený 
a sametový trávník, 

který zkrášlí 
Vaši zahradu!

Komplexní minerální hnojivo s dlouhodobě 
ochrannou funkcí, které zaručuje hustý, zelený 
a sametový travní koberec přímo na Vaší za-
hradě, který vydrží i vysoké zatížení a odolává i 
mechům a plevelům.

Přednosti a vlastnosti:
•  Dlouhodobě působící hnojivo obsahující speciální 

systém NS-COMPLEX GRASS pro moderní, 
snadnou a účinnou péči o trávník. 

•  Komplexní granulované hnojivo určené 
k rovnoměrné, vyvážené a dlouhodobé výživě 
trávníků využitelné pro základní hnojení i pro 
přihnojování.

•  Rychlý účinek hned na počátku výsevu, kdy je 
důležité dodat trávníku potřebné živiny, především 
draslík, síru a dusík.

•  Minimální nároky na čas pěstitele.

•  Velmi snadná aplikace.

•  Speciální složka BIO-ACTIVE CONTROL zvyšuje 
absorpční kapacitu a biologickou aktivitu půdy 
a tím zlepšuje půdní strukturu.

Návod k použití:
•  Veškeré informace pro aplikaci tohoto hnojiva jsou 

uvedeny přímo na obalu výrobku.

Speciální složky:
•  NS-COMPLEX GRASS CONTROL

Speciální vyživující systém plynule a optimálně zá-
sobuje trávník živinami, vitamíny a stopovými prvky, 
zejména sírou a dusíkem, které jsou velmi důležité 
pro jeho „zdraví“ a dokonalý vzhled.

Živiny se uvolňují postupně v závislosti na teplotě 
a vlhkosti prostředí přesně podle potřeb trávníku 
a jsou pro něho k dispozici ve správném poměru 
po dlouhou dobu.

Vysoce dlouhodobý účinek až 70 dní.

•  K-COMPLEX PROTECTION 

Draslík jako hlavní součást této speciální složky 
zvyšuje odolnost trávníku proti vymrzání a suchu. 

Snižuje riziko napadení trav houbovými chorobami. 

Podporuje vyzrávání pletiv.

•  STRONG ROOT SYSTEM

Speciální posilující systém se zaměřuje zejména 
na kořenovou soustavu trávníku a působí zároveň 
jako prevence proti zaplevelení.

•  GREEN COLOR

Speciální složka podporuje sytou zelenou barvu 
trávy a zajišťuje její perfektní vzhled.

•  TUBEROSE GRASS FACTOR

Speciální systém zásobující trávník živinami. 

systém kontroly
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GREEN PROFESSIONAL

profesionální trávníkový program

Hustý, zelený 
a sametový trávník, 

který zkrášlí 
Vaši zahradu!

nr. 7006

Excellent Green
2 500 g

399 Kč 

14,78 € 
17 BO 

2 500 g

100 m2
=
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PŘÍRODNÍ REGENERAČNÍ 
BALZÁM NA TLAPKY

Šťastná tlapka!
50 ml

Pečujte o tlapky Vašeho

zvířecího miláčka...
Přednosti a vlastnosti:
•  Veterinární přípravek pro psy a kočky.

•  Jemně a šetrně pečuje o tlapky Vašeho mazlíčka.

•  Vhodný pro všechna plemena psů i koček.

•  Má hydratační, regenerační a vyživující vlastnosti.

•  Je velmi vhodný i při extrémní zátěži, kdy jsou tlapky 
zvířete vystaveny škodlivým účinkům.

•  Bez silikonů, barviv a parabenů. 

•  Hypoalergenní. 

Aktivní složky:
CERA ALBA PURE 

•  100% přírodní včelí vosk.

•  Včelí vosk vytváří ochrannou vrstvu na tlapkách 
v místech se zvýšeným rizikem podráždění, a tím 
chrání před vnějšími vlivy.

SHEA BUTTER PURE 

•  100% přírodní bambucké máslo. 

•  Zajišťuje dlouhodobou vláčnost a pružnost zrohova-
tělého povrchu tlapek, čímž zabraňuje vzniku prasklin 
a drobných poranění.

•  Vysoký obsah mastných kyselin zajišťuje 
hloubkovou regeneraci.

HERBAL AROMA COMPLEX   

•  Směs esenciálních olejů z meduňky a máty.

•  Zklidňuje, regeneruje a díky extraktu z meduňky lékař-
ské přispívá k rychlejšímu hojení drobných poranění. 

•  Dodává balzámu příjemnou a svěží vůni bylinek.

PERSEA GRATISSIMA OIL   

•  100% přírodní avokádový olej.  

•  Napomáhá udržovat vláhu v buňkách a dlouhodobě pe-
čuje o zdravou kůži tlapek Vašeho čtyřnohého mazlíčka.

•  Chrání tlapky zvířete zejména v zimních měsících, 
kdy přichází do kontaktu s posypovou solí, sněhem 
a mrazem, ale také v létě, například před rozpáleným 
asfaltem.

Návod k použití:
•  Naneste dostatečné množství na povrch suchých 

a čistých tlapek a důkladně vmasírujte do polštářků
i do kůže mezi prsty. 

•  Zajišťuje dlouhodobou vláčnost a pružnost zrohova-
tělého povrchu tlapek, čímž zabraňuje vzniku prasklin 
a drobných poranění.

•  Vysoký obsah mastných kyselin zajišťuje   Vysoký obsah mastných kyselin zajišťuje   
hloubkovou regeneraci.

HERBAL AROMA COMPLEX 

•  Směs esenciálních olejů z meduňky a máty.

•  Zklidňuje, regeneruje a díky extraktu z meduňky lékař-
ské přispívá k rychlejšímu hojení drobných poranění. 

•  Dodává balzámu příjemnou a svěží vůni bylinek.

PERSEA GRATISSIMA OIL 

•  100% přírodní avokádový olej.  

•  Napomáhá udržovat vláhu v buňkách a dlouhodobě pe-
čuje o zdravou kůži tlapek Vašeho čtyřnohého mazlíčka.

•  Chrání tlapky zvířete zejména v zimních měsících, 
kdy přichází do kontaktu s posypovou solí, sněhem 
a mrazem, ale také v létě, například před rozpáleným 
asfaltem.nr. AC0004

Happy Paw! - Natural 
Regenerative Balm 
for Paws
50 ml

199 Kč 

7,37 € 
8 BO 
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Zdravá pokožka 
a krásná srst!

PŘÍRODNÍ ŠAMPON 
PRO PSY
s antibakteriální přísadou,
250 ml
Přednosti a vlastnosti:
•   Veterinární přípravek pro psy s antibakteriální 

složkou.

•  Jemně a šetrně pečuje o srst a pokožku psů.

• Vyrobený pouze z přírodních zdrojů, ekologický.

•  Vhodný pro všechna psí plemena a typy srsti.

•  Bez silikonů, barviv a parabenů.

•  Bez phenoxyethanolu, PEG, SLES /SLS. 

•  Hypoalergenní.

Aktivní složky:
ALOE VERA PURE 

• 100% přírodní Aloe vera.

•  Má protizánětlivé a hypoalergenní vlastnosti.

•  Zklidňuje pokožku a podporuje hojení drobných 
poranění.

PLANTAGO LANCEOLATA PURE  

•  100% přírodní extrakt z jitrocele kopinatého.

•  Bohatý obsah vitaminů C, A, K, přírodních
minerálů, enzymů, flavonoidů a tříslovin.   

•  Obnovuje kvalitu srsti, dodává jí přirozenou 
pružnost a lesk.

MELISSA OFFICINALIS PURE   

•  100% přírodní extrakt z meduňky lékařské.
Má antibakteriální a zklidňující účinky na pokožku. 

MENTHA PIPERITA PURE 

•  100% přírodní extrakt z máty peprné.

•  Přirozeně čistí a reguluje tvorbu kožního mazu.

•  Osvěžuje pokožku, dodává příjemný chladivý efekt.

HERBAL AROMA COMPLEX

•  Směs esenciálních olejů z meduňky a máty.

Návod k použití:
•  Celou srst navlhčete vlažnou vodou a naneste při-

měřené množství šamponu. Důkladně masírujte srst 
po dobu přibližně 10 minut. Po uplynutí doporučené 
doby důkladně odstraňte zbytky šamponu vodou. 

•  Zamezte kontaktu s očima a ušima zvířete.

nr. AC0002

Natural Shampoo for Dogs
Soothing & Refreshing 
250 ml

199 Kč 

7,37 € 

8 BO 
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PŘÍRODNÍ POHLCOVAČ 
PACHŮ 

250 ml

Přednosti a vlastnosti:
•  Obsahuje výhradně látky šetrné ke zdraví 

Vašeho mazlíčka i k přírodě.

•  Vyrobený pouze z přírodních zdrojů, 
ekologický.

•  Neutralizuje pachy na bázi fermentační 
technologie.

•  Vůně během několika sekund vyprchá spolu 
se zápachem působením živých kvasinek.

•  Bezpečný přípravek účinný na široké spektrum pachů. 

•  Eliminuje zvířecí pachy včetně zápachu 
po „nehodě“.

•  Lze aplikovat volně do prostoru 
pro odstranění pachu ve vzduchu. 

•  Pestrá škála využití na zvířecí pelíšky, 
koberce, sedačky, oblečky, apod.

•  Nezanechává skvrny.

•  Bez silikonů, barviv a parabenů.

•  Bez phenoxyethanolu, PEG, SLES /SLS. 

•  Hypoalergenní.

Aktivní složky:
SACCHAROMYCES FERMENT 
•  Živé kvasinky neutralizují zápach.

HERBAL AROMA COMPLEX 
•  Směs esenciálních olejů z meduňky a máty.

Návod k použití:
•  Nastříkejte na textilie ze vzdálenosti cca 30 cm nebo 

volně do prostoru. Aplikujte přiměřené množství pří-
pravku, pozor na přílišné zvlhčení textilie. U materiálů 
citlivých na vodu (např. hedvábí) vyzkoušejte na méně 
viditelném místě. Nepoužívejte na kůži. Neaplikujte 
na pokožku a srst zvířat.

Bezpečný a vysoce 
účinný...
Bezpečný a vysoce 
účinný...
Bezpečný a vysoce 
účinný...
Bezpečný a vysoce 

1.

nr. AC0001

Pet Zone - Natural 
Odour Absorber 
250 ml

189 Kč 

7,00 € 
8 BO 

Pet Zone
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PŘÍRODNÍ MULTIFUNKČNÍ
ČISTIČ
250 ml

Přednosti a vlastnosti:
•  Zaručuje snadné čištění všech omyvatelných

povrchů používaných zvířátky.

•  Hygienická čistota bez škodlivé chemie 
s příjemnou vůni bylinek. 

•  Všestranné využití (misky na krmivo a jejich okolí, 
kočičí WC, terária, klece, kotce, omyvatelné části 
pelíšků, zvířecí hračky,…)

•  Vyrobený pouze z přírodních zdrojů, ekologický.

•  Bez silikonů, barviv a parabenů.

•  Bez phenoxyethanolu, PEG, SLES/SLS. 

•  Hypoalergenní.

Aktivní složky:
NATURCLEAN+ FORMULA 
•    Vysoce šetrné přírodní povrchově aktivní látky 

pro dosažení hygienické čistoty.

HERBAL AROMA COMPLEX 
•  Směs esenciálních olejů z meduňky a máty.

Návod k použití:
•   Nastříkejte rovnoměrně na čištěný povrch a setřete 

hadříkem. V případě „nehody“ Vašeho mazlíčka apli-
kujte na již uklizené místo a důkladně setřete.

•  Misky na krmivo a místa, která zvířata olizují, 
opláchněte po aplikaci přípravku čistou vodou
a následně vytřete dosucha. Není určeno na kůži, 
textilie a na neomyvatelné povrchy.

1. 2.

nr. AC0003

Pet Zone - Natural 
Multipurpose Cleaner
250 ml

189 Kč 

7,00 € 

8 BO 

Pet Zone

Žijte v harmonii 
s domácími mazlíčky...
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Přednosti a vlastnosti:
•  Obsah 55% masa výhradně z lososa. 

•  Superprémiová kvalita. 

•  Originální receptura plná vitaminů, minerálů a antioxidantů.

•  Cenné omega 3 a 6 nenasycené mastné kyseliny.

•  GMO free.

•  Bez barviv a  dochucovadel.

•  Obsahují přírodní prebiotika.

•   Obsahuje vitaminy: Vitamin A, B1, B2, B3, B5, B6, 
B9, D3, E, D3.

•  Minerály: železo, zinek, selen, mangan, měď, jód.

Krmný návod:
Krmivo dávkujte dle doporučené denní dávky. Dávkování 
můžete upravit s ohledem na aktivitu a zdravotní stav 
Vašeho psa. Pes by měl mít přístup k čerstvé a čisté vodě. 
Pro optimální doplnění vitaminů a minerálů doporučujeme 
kombinovat s našimi konzervami Bohemian PetBar. 

Přírodní benefi ty:
LNĚNÉ SEMÍNKO
•  Bohatý zdroj vlákniny, která podporuje trávení.

PIVOVARSKÉ KVASNICE 
•  Ceněný zdroj vitaminů skupiny B, mají příznivý vliv nejen 

na celý organismus psa, ale také na kůži a srst.

YUCCA SCHIDIGERA 
•  Blahodárně působí na játra a ledviny díky svým 

detoxikačním účinkům. Zlepšuje trávení a příjem krmiva.

INULIN  
•  Ideální prebiotika pro psy. Podporuje rozvoj střevních bakterií.

OSTROPESTŘEC
•  Díky látkám, které obsahuje napomáhá detoxikaci jater, 

zároveň je obnovuje a chrání. Zároveň má protizánětlivé 
a antibakteriální účinky.

BRUSINKY 
•  Významný zdroj antioxidantů, zároveň mají pozitivní 

vliv na močové cesty.

SPIRULINA 
•  Sladkovodní řasa s vysokým obsahem bílkovin, 

vitaminů, minerálů a chlorofylu. Zároveň podporuje 
přirozenou imunitu psa.

ECHINACEA   
•  Je účinná bylina pro podporu imunity a zvýšení 

odolnosti organismu. 

PIVOVARSKÉ KVASNICE 
Ceněný zdroj vitaminů skupiny B, mají příznivý vliv nejen 
na celý organismus psa, ale také na kůži a srst.

YUCCA SCHIDIGERA 
Blahodárně působí na játra a ledviny díky svým 
detoxikačním účinkům. Zlepšuje trávení a příjem krmiva.

INULIN  
Ideální prebiotika pro psy. Podporuje rozvoj střevních bakterií.

OSTROPESTŘEC
Díky látkám, které obsahuje napomáhá detoxikaci jater, 
zároveň je obnovuje a chrání. Zároveň má protizánětlivé 
a antibakteriální účinky.

BRUSINKY 
  Významný zdroj antioxidantů, zároveň mají pozitivní   Významný zdroj antioxidantů, zároveň mají pozitivní   
vliv na močové cesty.

SPIRULINA 
•  Sladkovodní řasa s vysokým obsahem bílkovin, 

vitaminů, minerálů a chlorofylu. Zároveň podporuje 
přirozenou imunitu psa.

ECHINACEA   

SUPERPRÉMIOVÉ GRANULE
s vysokým obsahem lososa,

2 500 gJedinečné superprémiové

granule s vysokým
obsahem lososa!

Superprémiová kvalita. 

•  Originální receptura plná vitaminů, minerálů a antioxidantů.

•  Cenné omega 3 a 6 nenasycené mastné kyseliny.

•  GMO free.

•  Bez barviv 

•  Obsahují přírodní prebiotika.

•   Obsahuje vitaminy: 
B9, D3, E, D3.

•  Minerály: železo, zinek, selen, mangan, měď, jód.

Krmný návod:
Krmivo dávkujte dle doporučené denní dávky. Dávkování 
můžete upravit s ohledem na aktivitu a zdravotní stav 
Vašeho psa. Pes by měl mít přístup k čerstvé a čisté vodě. 
Pro optimální doplnění vitaminů a minerálů doporučujeme 
kombinovat s našimi konzervami Bohemian PetBar. 

Přírodní benefi ty:
LNĚNÉ SEMÍNKO
•  Bohatý zdroj vlákniny, která podporuje trávení.

PIVOVARSKÉ KVASNICE PIVOVARSKÉ KVASNICE 
•  Ceněný zdroj vitaminů skupiny B, mají příznivý vliv nejen 

na celý organismus psa, ale také na kůži a srst.

YUCCA SCHIDIGERA 
•  Blahodárně působí na játra a ledviny díky svým 

detoxikačním účinkům. Zlepšuje trávení a příjem krmiva.

INULIN  
•  Ideální prebiotika pro psy. Podporuje rozvoj střevních bakterií.

OSTROPESTŘEC
•  Díky látkám, které obsahuje napomáhá detoxikaci jater, 

zároveň je obnovuje a chrání. Zároveň má protizánětlivé 
a antibakteriální účinky.

BRUSINKY 
• Významný zdroj antioxidantů, zároveň mají pozitivní 

nr. AC0009
Bohemian PetBar
Salmon Medium Breed 
Adult Dogs
2 500 g

699 Kč 

25,89 € 
29 BO 

SPIRULINA 
•

PIVOVARSKÉ KVASNICE 
•

YUCCA SCHIDIGERA 
•

INULIN  
•
OSTROPESTŘEC
•

BRUSINKY 
•

nr. AC0009nr. AC0009nr. AC0009
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Originální receptura... 

KRÁLOVSKÁ POCHOUTKA 
PRO VAŠE MAZLÍČKY
400 g
Přednosti a vlastnosti:
•  Základem je 100% čistý, vysoce kvalitní 

a geneticky zdravý losos atlantský s garancí půvo-
du alternativního RAS chovu Moře v srdci Evropy.

•  Jedinečný produkt s naší originální recepturou vyvinutou 
ve spolupráci s veterináři.

•  100% přírodní chuť bez konzervantů, aromat a dalších 
umělých přísad.

•  Obsahuje výhradně minerály a vitaminy přirozeně se 
vyskytující v mase.

•  Přirozeně bez lepku, sóji, cukru a přidaných 
rostlinných složek.

•  Garantujeme špičkovou kvalitu masa lososa 
atlantského z našeho unikátního chovu Moře 
v srdci Evropy bez antibiotik, toxinů, rtuti, 
těžkých kovů a dalších karcinogenních látek!

•  Obsahuje vitaminy: A, B12, D2, D3, E.

•  Minerály: fosfor, jód.

•  Omega 3 a omega 6 nenasycené mastné kyseliny.

OCHRANA SRSTI
Zlepšení kondice kůže a kvality srsti. 

AKTIVNÍ SRDCE 
Podpora imnunitního systému a srdeční funkce.

RAS OCHRANA MOŘE
Řada kvalitních a lahodných pochoutek PetBar 
pro Vašeho mazlíčka ctí nový směr fi lozofi e ochra-
ny moře, lososů a ohleduplného vztahu člověka 
k přírodě.

 100% PŘÍRODNÍ
S puncem originální receptury a ze 100% čistého
lososa atlantského z RAS systému Moře v srdci 
Evropy.

FU

R PR OT ECTIO
N

ochrana srsti

ACTIV E H EART

aktivní srdce

FU

R PR OT ECTIO
N

ochrana srsti

100% čistý, vysoce kvalitní 
a geneticky zdravý losos atlantský s garancí půvo-a geneticky zdravý losos atlantský s garancí půvo-a geneticky zdravý losos atlantský
du alternativního RAS chovu Moře v srdci Evropy.

Jedinečný produkt s naší originální recepturou vyvinutou 

100% přírodní chuť bez konzervantů, aromat a dalších 

Obsahuje výhradně minerály a vitaminy přirozeně se 

Přirozeně bez lepku, sóji, cukru a přidaných 

Garantujeme špičkovou kvalitu masa lososa 
atlantského z našeho unikátního chovu Moře 
v srdci Evropy bez antibiotik, toxinů, rtuti, 
těžkých kovů a dalších karcinogenních látek!

Obsahuje vitaminy: A, B12, D2, D3, E.

Omega 3 a omega 6 nenasycené mastné kyseliny.

Originální receptura... 

Zlepšení kondice kůže a kvality srsti. 

Podpora imnunitního systému a srdeční funkce.

Řada kvalitních a lahodných pochoutek PetBar 
pro Vašeho mazlíčka ctí nový směr fi lozofi e ochra-
ny moře, lososů a ohleduplného vztahu člověka 

S puncem originální receptury a ze 100% čistého
lososa atlantského z RAS systému Moře v srdci 

nr. AC0008
Bohemian PetBar
Salmon & Chicken
400 g

nr. AC0005

Bohemian PetBar
100% Salmon
400 g

189 Kč 

7,00 €

8 BO

229 Kč

8,48 €

9 BO
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pure bar
výživa
s čistou
fi lozofi í

Náš život plyne příliš rychle, proto nastává pravý čas obracet se s pokorou 
i s hrdostí k odkazu našich předků, navrátit se k jádru ryzí poctivosti ,
lidskému umu a v souladu  s přírodou pokračovat v cestě vzácných tradic, 
které jsou lemovány plody zdraví  a života  – pro nás i naše další generace.“

Bohemian SEABAR 

 zrození Moře v srdci Evropy   334

 čerstvé chlazené produkty z lososa  336

 paté z lososa atlantského   342

 slanečci z lososa atlantského    343    

 fi lety z lososa atlantského   344

 salátky z lososa atlantského   345

Bohemian GURMANBAR 

za studena lisované BIO oleje   346

Bohemian ALOEBAR 
doplňky stravy se 100 % certifi kovaným aloe vera  350

Bohemian JETBAR 
tyčinky dle fi lozofi e 100% přírodní stravy  356

Bohemian MEDBAR 
 zrození včelí farmy Eurona   364



LOSOS ATLANTSKÝ 
Z UNIKÁTNÍHO ČESKÉHO CHOVU!

PŘEDSTAVUJEME VÁM ZCELA JEDINEČNÝ PROJEKT!

Chov lososa atlantského na plnohodnotném
recirkulačním akvakulturním systému (RAS)
• Původ lososa je 100% RAS chov s prestižní certifi kací ASC!

• Speciální přírodní krmivo bez růstových hormonů a barviv!

• Zcela bez použití chemických a toxických látek!
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Alternativní recirkulační akvakulturní systém (RAS) je novým směrem 
fi losofi e ochrany moře, lososů a ohleduplného vztahu člověka k přírodě.
• Zajišťuje optimální životní podmínky pro zdravý růst chovaných lososů.

• Šetří životní prostředí a mořský ekosystém.

• Podporuje udržitelnou produkci čerstvého a vysoce kvalitního masa. 

EKOLOGICKÉ MOŘE 
BUDOUCNOSTI
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Bez obsahu
polychlorovaných bifenylů!

PCB FREE

Bez obsahu jedovatých
dioxinů!!

DIOXIN FREE

Nepoužíváme
antibiotika!

ANTIBIOTICS FREE

Bez obsahu rtuti
a těžkých kovů!

HEAVY METALS FREE 

Bez parazitů
a mořských vší!

SEA LOUSE FREE

Zcela bez použití
chemických látek!

PURE SALMON FARMING

Lososi žijí ve 100% slané geotermální
vodě staré 150 milionů let!

IDEAL CONDITIONS 

S úctou k životu lososů a s garancí
jejich humánního zpracování!

HUMANE & RESPECTFUL 

Špičková kvalita!

QUALITY GUARANTEE 

Absolutně čistý
a zdravý!

100 % PURE

vodě staré 150 milionů let!
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RAS SYSTEM QUALITY (RAS) 

V uzavřeném RAS systému se udržuje optimální teplota vody a prostřednictvím 
speciálního biofi ltru, který je srdcem celého systému, dochází k neustálé recirkula-
ci a vlastnímu fi ltrování vody. Díky tomu vytváří ideální podmínky pro život ryb, 
což se významně projevuje na kvalitě jejich masa. Provoz RAS systému není 
závislý na přírodních nebo klimatických podmínkách. 

UNIKÁTNÍ MOŘE V SRDCI EVROPY

Maximální čerstvost!

100% FRESHNESS 
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S úctou k životu lososů a s garancí
jejich humánního zpracování!

ČERSTVÝ LOSOS ATLANTSKÝ

...a dopřejte si skutečně

gurmánský zážitek!

Poznejte jeho pravou chuť!

Losos atlantský (Salmo salar) celý, 
kuchaný, 2,2 kg, 1,5 kg a 1,2 kg

Ušetřete čas a zjednodušte si práci ! 

Rybu Vám můžeme dodat také porcovanou
– profesionálně rozdělenou na jednotlivé části!

Losos atlantský (Salmo salar) celý, 
kuchaný, 2,2 kg, 1,5 kg a 1,2 kg

Maso lososa atlantského z Moře v srdci Evropy je výjimečné svojí
jemnou a lahodnou chutí!

•  Je šťavnaté, s vysokým obsahem cenných omega 3
a 6 nenasycených mastných kyselin, minerálních
látek, vitaminů a bílkovin, a navíc nezatěžuje trávení. 

•  Obsahuje vysoké množství kvalitního proteinu,
který je nezbytný pro správnou funkci lidského 
organismu. 

•  Patří k velmi oblíbeným a právem se řadí k prefero-
vaným potravinám vhodným pro zdravý životní styl. 

•   Maso lososů se hodí na všechny způsoby úpravy, 
především na pečení nebo grilování. 

•  Lososa balíme do speciálních termoboxů,
kde je zachována jeho absolutní čerstvost,
chuť a prvotřídní kvalita.

Z

MOŘE PŘÍMO NA VÁŠ STŮL

10
0%

F R E S H NESS

G
U A R A N T E E

Věděli jste, že...

maso lososa z Moře v srdci 
Evropy je díky své absolutní 

čerstvosti úžasné i jako 
syrové? A proto je ideální 
na přípravu exkluzivního 

tataráčku nebo tradičního 
japonského sushi.

TIP:
Využijte všechny části ryby a připravte kompletní 
menu pro celou Vaši rodinu! Překvapte své blízké 
dalšími specialitami z absolutně čerstvého masa! 
Vyzkoušejte, jak báječně chutná zdravá a vydatná 
rybí polévka s vůní moře nebo lahodný tataráček! 
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ČERSTVÝ FILET
Z LOSOSA ATLANTSKÉHO

Luxusní oběd
pro Vaši rodinu! 

Losos atlantský (Salmo salar) filet 
700 g, 500 g, 350 g, 200 g, 2x 200 g

•  Maso neobsahuje antibiotika, těžké kovy ani jiné toxické 
a karcinogenní látky!

•  Ryby chováme v optimálních podmínkách tzv. RAS systému 
- ekologickém moři budoucnosti!

•  Lososi žijí v brilantně čisté mořské vodě bez nutnosti 
použití chemikálií!

•  Garantujeme špičkovou kvalitu a absolutní čerstvost masa!

Maso lososa atlantského z Moře v srdci Evropy je výjimečné nejen svojí 
jemnou a lahodnou chutí, ale také tím, že neobsahuje téměř žádné kosti.

Čerstvé fi lety z lososa atlantského dodáváme chlazené na ledu či vakuované
v praktickém balení! Vyberte si z široké nabídky exkluzivních produktů

vysoce kvalitního masa lososů z našeho unikátního chovu!

Na čem se zakládá unikátnost
projektu Moře v srdci Evropy? 

pro Vaši rodinu! 

VITAMINY:
D, B3, B6, B12

MINERÁLY:
selen, vápník, jód

NENASYCENÉ
MASTNÉ KYSELINY:
omega-3 a omega-6

Z

MOŘE PŘÍMO NA VÁŠ STŮL

10
0%

F R E S H NESS

G

U A R A N T E E
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UZENÝ LOSOS
SMOKED SALMON

•  Punc originality dotváří vlastní receptura 
Lukáše Černého, která tkví v pečlivé 
přípravě masa. Kombinace ideálního poměru těch 
nejkvalitnějších surovin a následné pomalé uzení 
studeným kouřem zajišťuje úžasný gurmánský zážitek!

•  Báječně provoněné plátky masa lososa atlantského 
vyuzené studeným kouřem dodáváme vakuované
v praktickém balení!

Losos atlantský (Salmo salar)
uzené plátky, 100g

BEZ KONZERVANTŮ!

BEZ GLUTAMÁTŮ!

BEZ BARVIV! 

Tajemství dokonale jemných a úžasně voňavých plátků uzeného lososa 
spočívá především ve špičkové kvalitě a maximální čerstvosti masa.

Jenom tehdy je možné pochutnat si na vynikající lahůdce a dopřát sobě
i svým blízkým nezapomenutelné okamžiky!

Aktuální nabídku produktů
naleznete: v kategorii SeaBar,

www.euronabycerny.com

Věděli jste, že...

tradiční proces uzení
při nízkých teplotách patří 
k těm nejstarším metodám 

konzervace? Zaručuje 
ideální strukturu masa 
a především naprosto 

fantastickou chuť!
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100 % NATURAL

BOHEMIAN SEABAR
VSTUPTE DO SVĚTA SPECIALIT 

Z LOSOSA ATLANTSKÉHO 

Tak lehké a lahodné...Tak lehké a lahodné...

Základem úžasných rybích pochoutek Bohemian SeaBar je vysoce
kvalitní losos atlantský (Salmo salar) pocházející výhradně z RAS
chovu, u něhož garantujeme všechny výživové benefi ty.

GLUTEN FREE!

• Přirozeně bez lepku
•

• Bez přidaného cukru
•

NO ADDED SUGAR

100% NATURAL filosofie 100% přírodní stravy
Bohemian SeaBar je produktová řada exkluzivních lehkých salátků a výjimečných fi letů, která byla 
vyvinuta v souladu s čistou fi losofi í. Originální receptury nabízí široké spektrum hravých chuťových 
variací, které se mohou stát každodenní součástí Vašeho zdravého jídelníčku.

NATURALLY GLUTEN FREE přirozeně bez lepku
Produkty Bohemian SeaBar jsou přirozeně bez lepku. Výjimkou je Twistees (nr. PB3024), 
který lepek obsahuje. Jedná se o dvousložkovou bílkovinu, která je příčinou autoimunitního one-
mocnění zvaného celiakie, kdy trávicí systém nemocného není schopen lepek zpracovat. Bezlepková 
dieta se během posledních let stala trendem ve zdravém stravování. 

CONTAINS ONLY NATURALLY OCCURING SUGARS
obsahuje pouze přirozeně se vyskytující cukry
Cukr bychom nehledali v řadě potravin, které ho ve skutečnosti obsahují. Výjimkou nejsou ani konzervanty.
Ty jsou velmi často dochucovány velkým množstvím řepného cukru nebo jeho dalších nezdra-
vých alternativ v podobě glukózového sirupu, dextrózy, maltodextrinu a dalších. Bohemian SeaBar 
obsahují pouze přirozeně se vyskytující cukry v podobě zeleniny a chuť masa je zvýrazněna výhrad-
ně přírodním kořením a špetkou kvalitní nerafi nované himalájské soli. Proto jsou vhodným produktem 
pro zdravý životní styl. 
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Proměňte Váš všední den ve sváteční Proměňte Váš všední den ve sváteční 
s výjimečnými lahůdkami z lososa!s výjimečnými lahůdkami z lososa!

EXKLUZIVNÍ DELIKATESY
PRO CELOU RODINU!

Jedinečná chuť 

   a zdravý životní styl !  
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GLUTEN FREE!

• Přirozeně bez lepku
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Lahodná pochoutka z lososa dokáže během okamžiku 
obohatit Váš den o příjemné sváteční chvíle. 
Vyzkoušejte vytříbenou chuť exkluzivních surovin 
podtrženou decentní špetkou voňavého koření. 

Božské spojení jemného masa z lososa a mandlí se 
svěžím a lehce pikantním tónem brusinek 

Vás vtáhne do neodolatelného světa fantastických 
chutí. Neváhejte a nechte se vést…

Přednosti a vlastnosti:
•  Základem je 100% čistý, vysoce kvalitní a ge-

neticky zdravý losos atlantský s garancí původu 
alternativního RAS chovu Moře v srdci Evropy.

•  Jedinečný produkt s naší originální recepturou.

•  Praktické balení zaručuje zachování výborné chuti
a nutričních živin.

•  100% přírodní chuť bez konzervantů, aromat, 
zahušťovadel a dalších umělých přísad. 

•  Obsahuje výhradně minerály a vitaminy přirozeně
se vyskytující v mase.

•  Přirozeně bez lepku, sóji, cukru a laktózy.

•  Riziko obsahu toxinů, karcinogenních a dalších 
zdraví nebezpečných látek je zcela vyloučeno.

Tak lákavé 
a nezapomenutelné…

Lahodná pochoutka z lososa dokáže během okamžiku 

zdraví nebezpečných látek je zcela vyloučeno.

Lahodná pochoutka z lososa dokáže během okamžiku Lahodná pochoutka z lososa dokáže během okamžiku Lahodná pochoutka z lososa dokáže během okamžiku 

Neobyčejně jemná chuť…

159 Kč

5,89 €
6 BO

nr.  PB3021

ROYAL SALMON PÂTÉ
Almond & Cranberry
100 g

nr.  PB3020

ROYAL SALMON PÂTÉ 
Pure & Delicate
100 g

Složení: losos atlantský* 98,1 %, 
směs koření, himalájská sůl.                                 

  * Salmo salar

Složení: losos atlantský* 91,6 %, mandle 5,4 %, bru-
sinky lesní sušené 1,4 %, směs koření, himalájská sůl.

* Salmo salar

ČISTÉ & DELIKÁTNÍ 
100 g

MANDLE & brusinka
100 g

KRÁLOVSKÉ PATÉ Z LOSOSA
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GLUTEN FREE!

• Přirozeně bez lepku
•
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Odhalte tajemství 

 exkluzivních chutí…

Okouzlující kombinaci jemného masa a vytříbených 
druhů čerstvé zeleniny dokonale podtrhuje zcela 
jedinečná chuť tajemné směsi voňavých bylinek zvý-
razněná krystalky pravé himalájské soli !

Složení: Losos atlantský* 40 %, slunečnicový 
olej, cibule, česnek, himalájská sůl, citronová kůra 
sušená, pepř černý mletý, rozmarýn sušený, oregano 
sušené, tymián sušený.                           

* Salmo salar

Přednosti a vlastnosti:
•  Základem je 100% čistý, vysoce kvalitní a ge-

neticky zdravý losos atlantský s garancí původu 
alternativního RAS chovu Moře v srdci Evropy. 

•  Jedinečný produkt s naší originální recepturou. 

•  Praktické balení zaručuje zachování výborné chuti
a nutričních živin. 

•  100% přírodní chuť bez konzervantů, aromat, barviv, 
dochucovadel a dalších umělých přísad. 

•  Obsahuje výhradně minerály a vitaminy přirozeně
se vyskytující v mase. 

•  Přirozeně bez lepku, sóji, cukru a laktózy. 

•  Riziko obsahu toxinů, karcinogenních a dalších 
nebezpečných látek je zcela vyloučeno.

 exkluzivních chutí…

Okouzlující kombinaci jemného masa a vytříbených Okouzlující kombinaci jemného masa a vytříbených Okouzlující kombinaci jemného masa a vytříbených 
druhů čerstvé zeleniny dokonale podtrhuje zcela 
jedinečná chuť tajemné směsi voňavých bylinek zvý-
razněná krystalky pravé himalájské soli !

Složení: Losos atlantský*Složení: Losos atlantský* 40 %, slunečnicový  40 %, slunečnicový 

je 100% čistý, vysoce kvalitní a ge-
 s garancí původu 

alternativního RAS chovu Moře v srdci Evropy. 

Jedinečný produkt s naší originální recepturou. 

Praktické balení zaručuje zachování výborné chuti

100% přírodní chuť bez konzervantů, aromat, barviv, 

Obsahuje výhradně minerály a vitaminy přirozeně

nebezpečných látek je zcela vyloučeno. sušené, tymián sušený.                           sušené, tymián sušený.                           nebezpečných látek je zcela vyloučeno.nebezpečných látek je zcela vyloučeno.nebezpečných látek je zcela vyloučeno.

Jedinečný říz 
 chilli papriček…

Složení: Losos atlantský* 40 %, slunečnicový olej, ci-
bule, chilli papričky, himalájská sůl, citronová kůra sušená, 
chilli sušené, nové koření, červený pepř celý.   

* Salmo salar

Vychutnejte si originální pálivou variaci!
Šťavnaté kousky masa a výtečné čerstvé zeleniny 

speciálně okořeněné ostrými chilli papričkami 
Vás přenesou  do exotického světa 

nezapomenutelných  gurmánských zážitků! 

299 Kč 

11,07 €
12 BO 

nr.  PB3028

ROYAL SALTY SALMON
Picant Chilli
320 g

nr. PB3027

ROYAL SALTY SALMON
Herbal Experience
320 g

s CHILLI
320 g

s bylinkami
320 g

SLANEČEK Z LOSOSA
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Lahodný fi let s extra panenským olivovým 

olejem a špetkou blahodárné  himalájské soli! 

Objevte čistou dokonalost!

Přednosti a vlastnosti:
•  Základem je 100% čistý, vysoce kvalitní a geneticky 

zdravý losos atlantský s garancí původu z vlastního 
alternativního RAS chovu Moře v srdci Evropy.

•  Jedinečný produkt s naší vlastní a originální recepturou.

•  Praktické balení zaručuje zachování výborné chuti 
a nutričních živin.

•  100% přírodní chuť bez konzervantů a umělých přísad.

•  Obsahuje přirozeně se vyskytující cukry.

•  Přirozeně bez lepku.

•  Riziko obsahu toxinů, karcinogenních a dalších 
zdraví nebezpečných látek je zcela vyloučeno.

Složení: losos atlantský* fi let 97,4 %, bio extra 
panenský olivový olej, himalájská sůl 1,6 %.  
                                                                   * Salmo salar

nr.  PB3005

ROYAL SALMON FILLET
Herbal Spell
130 g

Luxusní fi let provoněný tajnou směsí 
bylinek se špetkou blahodárné  himalájské 
soli. Tak jemný a lahodný...

Složení: losos atlantský* fi let 97 %, bio extra 
panenský olivový olej, směs koření (citronová kůra,
černý pepř mletý, oregáno, rozmarýn, petrželová 
nať), himalájská sůl 1,25 %.                        
                                                               * Salmo salar

• Přirozeně bez lepku
•

FREE!FREE!

• Přirozeně bez lepku
•

Recept stvořený přírodou 

 tak ryzí a opravdový… 

zdraví nebezpečných látek je zcela vyloučeno.

Bylinkové kouzlo 

na první ochutnání…

ROYAL SALMON FILLET
Herbal Spell
130 g
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nr. PB3010 

ROYAL SALMON FILLET 
Pure Nature
130 g

159 Kč

5,89 €
6 BO 

KRÁLOVSKÝ FILET Z LOSOSA
čistě přírodní

130 g

bylinkové kouzlo
130 g
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• Přirozeně bez lepku
•

FREE!

•

FREE!

•

Lahůdka pro opravdové      
gurmány…

Šťavnaté maso doplňuje kombinace svěží 
zeleniny  a červených fazolí, které  salátu 
dodávají lehkou pikantnost. 

gurmania
160 g

Přednosti a vlastnosti:
•   Základem je 100% čistý, vysoce kvalitní a geneticky 

zdravý losos atlantský s garancí původu z vlastního 
alternativního RAS chovu Moře v srdci Evropy.

•  Jedinečný produkt s naší vlastní a originální recepturou.

•  Praktické balení zaručuje zachování výborné chuti 
a nutričních živin.

•  100% přírodní chuť bez konzervantů a umělých přísad.

•  Obsahuje přirozeně se vyskytující cukry. 

•   Přirozeně bez lepku. 

•  Riziko obsahu toxinů, karcinogenních a dalších 
zdraví nebezpečných látek je zcela vyloučeno.

Složení: losos atlantský* 30 %, červené fazole 
25 %, kukuřice 21 %, hrášek, bio extra panenský 
olivový olej, směs koření, himalájská sůl 1,25 %.  
                                                                  * Salmo salar

Oblíbená kombinace kvalitních těstovin ve tvaru vr-

tulek, lákavých sladkých rajčátek a špetka voňavých 

bylinek dotváří naprostou  jedinečnost pochoutky.

zdraví nebezpečných látek je zcela vyloučeno.zdraví nebezpečných látek je zcela vyloučeno.
25 %, kukuřice 21 %, hrášek, bio extra panenský 25 %, kukuřice 21 %, hrášek, bio extra panenský 
olivový olej, směs koření, himalájská sůl 1,25 %.  olivový olej, směs koření, himalájská sůl 1,25 %.  
                                                                  * Salmo salar                                                                  * Salmo salar

zdraví nebezpečných látek je zcela vyloučeno.

Oblíbená kombinace kvalitních těstovin ve tvaru vr-

zdraví nebezpečných látek je zcela vyloučeno. olivový olej, směs koření, himalájská sůl 1,25 %.  olivový olej, směs koření, himalájská sůl 1,25 %.  
                                                                  * Salmo salar                                                                  * Salmo salar

Oblíbená kombinace kvalitních těstovin ve tvaru vr-

Jedinečná pochoutka, 

kterou děti milují!

KRÁLOVSKÝ SALÁT S LOSOSEM
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nr.  PB3024

ROYAL SALMON SALAD
Twistees
160 g

nr.  PB3003

ROYAL SALMON SALAD
Gurmania
160 g

129 Kč

4,78 €
5 BO

Složení: rajčata krájená 30,5 %, losos atlantský*
20 %, těstoviny semolinové 16 % (100 % tvrdozrnná 
pšenice), kukuřice 12,8 %, paprika 5 %, hrášek 5 %, 
extra panenský olivový olej 5 %, himalájská sůl, směs 
koření 0,5 % (oregáno, pepř černý, bazalka, tymián).  
                                                              * Salmo salar

TWISTEES
160 g
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Jsou nerafi nované, tedy panensky čisté.
Jednotlivá semena lisujeme za studena, díky čemuž
si uchovávají pro tělo velice prospěšné látky. Oleje 
jsou zachovávány ve své přírodní kvalitě a neobsa-
hují konzervanty, barviva ani žádné jiné přidané látky.
Aby byly oleje chráněny před nežádoucím působe-
ním světla, stáčíme je do fi alových skleněných lahví, 
díky kterým je zachována jejich čerstvost, sytá barva
a plná chuť.

Doporučujeme je také uchovávat na tmavém, chladném
a suchém místě. Oleje z řady Bohemian GurmanBar
jsou výhradně Bio quality, RAW, vegan a jsou vyrobeny
ze semen pěstovaných šetrným ekologickým způsobem. 
Pro všechny platí následující označení:

Jsou nerafi nované, tedy panensky čisté.Jsou nerafi nované, tedy panensky čisté.

Objevte přednosti olejů 
zrozených z čisté přírody… 

BIOBIO
QUALITYQUALITY

RAWRAW

Evropské logo označující produkty, které splňují přísné pod-
mínky ekologické produkce zahrnující jejich výrobu, uskladnění
i přepravu. 

Celostátní ochranná známka (někdy označována jako tzv. “biozebra”)
doplněná o specifi kaci ve znění: Produkt ekologického zemědělství,
což u bioproduktů zaručuje jejich původ.

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

RAW 
Vhodné pro všechny, kteří preferují RAW stravu, tedy tepelně 
neupravené potraviny. 

VEGAN
Vhodné pro vegany, tedy bez obsahu živočišných složek.  

ECO PROCESSING 
Certifi kace jsou dokladem a zárukou toho, že semena pro výrobu 
našich olejů jsou pěstována výhradně šetrným ekologickým způso-
bem, bez použití pesticidů a insekticidů. 
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BIO 100 %%
makový olej
lisovaný za studena, 
100 ml

nr. PB5001

BIO 100 % POPPY 
Cold Pressed Oil 
100 ml

 Ideální k dochucení 

palačinek, jogurtů či 

osvěžujícího smoothie!

Základem našeho vysoce kvalitního orga-
nického, za studena lisovaného, makového 
oleje jsou semena máku setého v bio kvalitě, 
která vynikají vysokým obsahem polynena-
sycených mastných kyselin, vitaminů 
a minerálů, ale také prospěšných fytolátek. 
Díky své zlatavé barvě a jemnosti se řadí 
mezi nejkvalitnější oleje, které můžete 
využívat ve studené kuchyni. 

Přednosti a vlastnosti:
• 100 % makový olej.

• BIO kvalita. 

•  Bez barviv, konzervantů a umělých přísad,
stejně jako u ostatních výrobků tohoto typu.

•  Přirozený zdroj vitaminů (především vitamin E),
minerálů a prospěšných fytolátek.  

•  S vysokým obsahem omega 3 mastných kyselin,
polynenasycených a nenasycených tuků.  

• Vhodný pro vegetariány a vegany. 

Jak používat:
Makový olej doporučujeme používat výhradně
do studené kuchyně, při zahřátí ztrácí veškeré
prospěšné živiny a oxiduje. Skvěle se hodí
k dochucování sladkých jídel, například palačinek,
ovesných a rýžových kaší. Je vhodný také do jogurtů,
smoothie a ovocných salátů.

Nebojte se jím ochutit brambory, rýži či těstoviny.
Hodí se nejen k dochucování jídel, ale také zvýrazní aroma 
delikates servírovaných k bílým suchým vínům. 

Doporučená denní dávka: 1-2 čajové lžičky denně.

BIO

269 Kč

9,96€

11 BO 

NEW
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BIO 100 % % 
LNĚNÝ olej

lisovaný za studena, 
100 ml

Nová dimenze chutí 

pro zeleninové saláty a dresinky! 

Základem našeho vysoce kvalitního 
organického, za studena lisovaného, 
lněného oleje jsou semena lnu zlaté-
ho v bio kvalitě, která jsou zdrojem 
vyvážených esenciálních omega 3 
mastných kyselin. Lněný olej přirozeně 
obsahuje kyselinu olejovou a linolovou, 
má krásně sytou žlutou barvu a jemně 
oříškovou chuť.   

Přednosti a vlastnosti:
• 100% lněný olej.

• BIO kvalita. 

•  Bez barviv, konzervantů a umělých přísad,
stejně jako u ostatních výrobků tohoto typu.

• Přirozený zdroj vitaminu E.

•  S vysokým obsahem omega 3 mastných kyselin,
polynenasycených a nenasycených tuků.

• Vhodný pro vegetariány a vegany. 

Jak používat:
Lněný olej doporučujeme používat výhradně do studené 
kuchyně, při zahřátí ztrácí veškeré prospěšné živiny a oxidu-
je. Je vhodný k řípravě salátových dresinků, kterým dodá
jedinečnou chuť.

Využijete ho ale také k dochucení hotových jídel, ke zvýraz-
nění brambor a luštěnin, ale také do studených dezertů. 

Doporučená denní dávka: 2 čajové lžičky denně.
nr. PB5004

BIO 100 % GOLDEN 
LINSEED Cold Pressed Oil
100 ml

 Lahodný doplněk k sýrům 

i specialitám studené 
asijské kuchyně!

269 Kč

9,96€

11 BO 

NEW
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BIO 100 %%
sezamový olej 
lisovaný za studena, 
100 ml

 Lahodný doplněk k sýrům 

i specialitám studené 
asijské kuchyně!

Základem našeho vysoce kvalitního 
organického, za studena lisovaného, 
sezamového oleje jsou semena sezamu 
v bio kvalitě, která jsou zdrojem omega 
3 nenasycených mastných kyselin 
a vitaminu E. Sezamový olej má zlatavou 
barvu s mírně nasládlou a pronikavou 
chutí a lehkým oříškovým nádechem. 

Přednosti a vlastnosti:
• 100% sezamový olej.

• BIO kvalita. 

•  Bez barviv, konzervantů a umělých přísad,
stejně jako u ostatních výrobků tohoto typu.

• Přirozený zdroj vitaminu E. 

• Zdroj omega 3 mastných kyselin.

•  S vysokým obsahem nenasycených
mastných kyselin. 

• Vhodný pro vegetariány a vegany. 

Jak používat:
Sezamový olej doporučujeme používat výhradně 
do studené kuchyně, při zahřátí ztrácí veškeré prospěšné 
živiny a oxiduje.
Díky své jemně nasládlé chuti s příjemně oříškovým náde-
chem se skvěle hodí do zeleninových salátů a studených 
asijských specialit, kterým dodá lahodný a výrazný rozměr.
Vhodný je ale i do marinád nebo omáček či jako delikátní
doplněk k sýrům.

Můžete jím dochutit i pomazánky nebo přílohy.
Vynikne dokonce i na slaném či sladkém pečivu.  

Doporučená denní dávka: 2 - 3 čajové lžičky denně.

nr. PB5003

BIO 100 % SESAME
Cold Pressed Oil
100 ml

269 Kč

9,96€

11 BO 

NEW
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Exkluzivní řada aloe nápojů
Zcela výjimečné receptury s obsahem toho nejčistšího aloe vera v jedinečné kolekci 

exkluzivních nápojů doslova nabitých silou a energií přímo z přírody!
Základem nové řady BOHEMIAN ALOEBAR je čistá 100% přírodní šťáva 

z čerstvých listů aloe vera s jemnými kousky dužiny certifi kována I.A.S.C.

100%
PŘÍRODNÍ
certifi kované

aloe vera!

ALOE VERA
CERTIFICATION I.A.S.C.

Bez barviv!

Bez lepku!

Bez xanthanu!

Certifi kace I.A.S.C. 
Je zárukou ověřeného původu a kvality aloe vera a dokladem,
že jsou při jeho výrobě dodržovány přísné normy stanovené
I.A.S.C. (The International Aloe Science Council).

•  Dlouholetá tradice v pěstování aloe vera a jeho speciální velice šetrné zpracování zajišťují maximální zachování 
všech zdraví prospěšných látek, které jsou pro tuto blahodárnou rostlinu typické.

•  Aloe vera obsažené v našich nápojích je pěstováno výhradně na ekologických farmách, které poskytují záruku té 
nejvyšší čerstvosti aloe.

•  S garancí zcela mimořádné kvality
aloe vera doloženou certifi kací I.A.S.C. 

   •  S cennými vitaminy, minerály a tělu 
prospěšnými aktivními přírodními složkami .

       •  S obsahem výhradně přírodních aromat 
(PB4002-4005), PB4001 je bez přida-
ných aromat.
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PURE POWER
ALOE VERA 99,9%

500 ml

Čistá síla přírody
ve své nejryzejší podobě…

Obsahuje 99,9 % aloe vera!
Aktivní složky:
•  99,9 % ALOE VERA 

100% přírodní šťáva z čerstvých listů aloe vera 
s kousky dužiny certifi kovaná I.A.S.C. 1 s širokou 
paletou blahodárných přírodních vitaminů, minerálů 
a dalších prospěšných látek, které jsou její přiroze-
nou součástí a pozitivně působí a celkovou vitalitu 
a všechny funkce organismu.

Přednosti a vlastnosti:
•  Obsahuje 99,9 % certifi kovaného aloe vera

s jemnými kousky dužiny.

•  Jedinečný produkt s výjimečně vysokým obsahem 
aloe vera.

•  Bez přidaného cukru, barviv a aromat.

•  Pozitivně působí na všechny přirozené funkce v 
organismu.

•  Čistě přírodní šťáva z aloe může být užívána libo-
volně
dlouho a kdykoliv to náš organismus potřebuje.

•  Vhodné pro vegetariány, vegany, diabetiky a celiaky.

Doporučujeme dávkovat 2x denně 40ml, nejlépe ráno 
a večer, ideálně před jídlem. V případě potřeby můžete 
smíchat s vodou nebo ovocnou šťávou. Před použitím 
protřepejte.

¹ Země původu: Mexiko. Výrobce suroviny je certifi kovaný
Mezinárodní vědeckou radou pro Aloe vera I.A.S.C.

Vhodné pro vegetariány, vegany, diabetiky a celiaky.

¹ Země původu: Mexiko. Výrobce suroviny je certifi kovaný

VEGANVEGAN 99,9 %99,9 %
ALOE VERAALOE VERA

ECOECO
PROCESSINGPROCESSING

GLUTEN GLUTEN 
FREEFREE

NO ADDEDNO ADDED
SUGARSUGAR

nr. PB4001

PURE POWER
ALOE VERA 99,9 %
500 ml

429 Kč

15,89€

17 BO 

Věděli jste, že...

čerstvou šťávu 
z aloe vera je nutné okamžitě 

po jejím vylisování zpracovat, aby 
nedošlo k oxidaci a následnému 
poškození více jak 200 bioaktiv-

ních a zdraví prospěšných 
složek.
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Maximální ochrana 

a podpora Vaší imunity…

Doplněk stravy. Obsahuje 92 % aloe vera
a unikátní komplex pro podporu imunity
s vitaminem C, zinkem, selenem, vápníkem,
folátem, blahodárnou šťávou z arónie
a extraktem z červeného pomeranče.
Přírodní aroma černého rybízu.

Aktivní složky:
•  92 % ALOE VERA

100% přírodní šťáva z čerstvých listů aloe vera 
s kousky dužiny certifi kovaná I.A.S.C.

•  ARONIA JUICE
100% přírodní šťáva z arónie.

  •  RED ORANGE EXTRACT 
100% přírodní extrakt z červeného pomeranče.

  •  IMMUNITY VITAMINE COMPLEX   
Pečlivě vybraný komplex vitaminů a minerálů
pro podporu imunity.

Přednosti a vlastnosti:
•  Obsahuje 92 % aloe vera s jemnými kousky dužiny.

•  Jedinečný produkt s naší originální recepturou.

•  Posiluje obranyschopnost imunitního systému.1 2 4 5

•  Přispívá k normální činnosti nervové soustavy.1

•  Přispívá k dobrému stavu kostí a zubů.3

•  Vhodný pro vegetariány, vegany, diabetiky a celiaky.
   1 vitamin C, 2 Zinek, 3 Vápník, 4 Selen, 5 Folát

Doporučujeme dávkovat 2x denně 40 ml,
nejlépe ráno a večer, ideálně před jídlem.
V případě potřeby můžete smíchat s vodou 
nebo ovocnou šťávou. Před použitím protřepejte.

Věděli jste, že...

vitamin C a zinek jsou 
významnými antioxidanty 
a pomáhají chránit buňky 
před oxidativním stresem 

vznikajícím při metabolismu 
organismu.

ACTIVE IMMUNITY
ALOE VERA 92 %

500 ml

VEGANVEGAN GLUTEN GLUTEN 
FREEFREE

ECOECO
PROCESSINGPROCESSING

NO ADDEDNO ADDED
SUGARSUGAR

IMMUNITY VITAMINE IMMUNITY VITAMINE 
COMPLEXCOMPLEX

nr. PB4002

ACTIVE IMMUNITY
ALOE VERA 92 %
500 ml

429 Kč

15,89€

17 BO 

352



VEGANVEGAN ECOECO
PROCESSINGPROCESSING

GLUTEN GLUTEN 
FREEFREE

NO ADDEDNO ADDED
SUGARSUGAR

ENERGY VITAMINE ENERGY VITAMINE 
COMPLEXCOMPLEX

Doplněk stravy. Obsahuje 95 % aloe vera
a unikátní komplex pro podporu energie
s vitaminem C, B2, B6, biotinem, hořčíkem, 
železem, draslíkem a extraktem z červeného 
pomeranče. Přírodní aroma lesních plodů.

Aktivní složky:
•  95 % ALOE VERA

100% přírodní šťáva z čerstvých listů aloe vera
s kousky dužiny certifi kovaná I.A.S.C.

•  RED ORANGE EXTRACT
100% přírodní extrakt z červeného pomeranče.

•  ENERGY VITAMINE COMPLEX 
Pečlivě vybraný komplex vitaminů a minerálů
pro podporu energie.

Přednosti a vlastnosti:
•   Obsahuje 95 % aloe vera s jemnými kousky dužiny.

•   Jedinečný produkt s naší originální recepturou.

•   Přispívá ke snížení míry únavy a vyčerpání.1 2 3 5 7

•   Přispívá k vyrovnanému energetickému metabolismu.1 2 3 4 5 7

•   Pomáhá k udržení normálního krevního tlaku.6

•   Přispívá k normální činnosti svalů a syntéze bílkovin.7

•   Přispívá k normální tvorbě červených krvinek3 5 a hemoglobinu.5

•   Vytříbené složení vitaminů a minerálů, které napomáhají tělu 
k vyšším výkonům a aktivitě během dne nebo ve sportu.

•   Vhodný pro vegetariány, vegany, diabetiky a celiaky.
    1 vitamin C, 2 vitamin B2, 3 vitamin B6, 4 Biotin,
5 Železo, 6 Draslík, 7 Hořčík

Doporučujeme dávkovat 2x denně 40 ml,
nejlépe ráno a večer, ideálně před jídlem.
V případě potřeby můžete smíchat s vodou 
nebo ovocnou šťávou. Před použitím protřepejte.

Objevte energii aloe vera…

ACTIVE ENERGY
ALOE VERA 95 %
500 ml

Věděli jste, že...Biotin obsažený
v nápoji ACTIVE ENERGY

ALOE VERA 95 % významně
přispívá k udržení normálního

stavu vlasů a pokožky.

nr. PB4003

ACTIVE ENERGY
ALOE VERA 95 %
500 ml  

429 Kč

15,89€

17 BO 
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Pro celkovou regeneraci! 

Doplněk stravy. Obsahuje 95 % aloe vera 
a unikátní komplex pro podporu regene-
race s vitaminem C, E, B2, B6, B12, folá-
tem, vápníkem, manganem a extraktem 
z červeného pomeranče. Přírodní aroma 
granátového jablka.

Aktivní složky:
• 95% ALOE VERA 
100% přírodní šťáva z čerstvých listů aloe vera 
s kousky dužiny certifi kovaná I.A.S.C.

• RED ORANGE EXTRACT 
100% přírodní extrakt z červeného pomeranče.

• RECOVERY VITAMINE COMPLEX   
Pečlivě vybraný komplex vitaminů a minerálů
pro podporu regenerace.

Přednosti a vlastnosti:
• Obsahuje 95 % aloe vera s jemnými kousky dužiny.

• Jedinečný produkt s naší originální recepturou. 

• Přispívá k normální psychické činnosti.1 4 6

• Přispívá k normální činnosti nervové soustavy.1 4 5

• Pomáhá chránit buňky před oxidativním stresem.1 2 3 8

• Pomáhá udržovat červené krvinky v normálu.3 4 5

• Přispívá k normální funkci nervových přenosů.7

• Vhodný pro vegetariány, vegany, diabetiky a celiaky.
    1 vitamin C, 2 vitamin E, 3 vitamin B2, 4 vitamin B6,
5 vitamin B12, 6 Folát, 7 Vápník, 8Mangan

Doporučujeme dávkovat 2x denně 40 ml,
nejlépe ráno a večer, ideálně před jídlem.
V případě potřeby můžete smíchat s vodou 
nebo ovocnou šťávou. Před použitím protřepejte.

ACTIVE RECOVERY
ALOE VERA 95 %

500 ml

• Pomáhá chránit buňky před oxidativním stresem.

• Pomáhá udržovat červené krvinky v normálu.

• Přispívá k normální funkci nervových přenosů.

• Vhodný pro vegetariány, vegany, diabetiky a celiaky.
    1 vitamin C, 
5 vitamin B12, 6 Folát, 7 Vápník, 8Mangan

Doporučujeme dávkovat 2x denně 40 ml,
nejlépe ráno a večer, ideálně před jídlem.
V případě potřeby můžete smíchat s vodou 
nebo ovocnou šťávou. Před použitím protřepejte.

VEGANVEGAN ECOECO
PROCESSINGPROCESSING

GLUTEN GLUTEN 
FREEFREE

NO ADDEDNO ADDED
SUGARSUGAR

RECOVERY VITAMINE RECOVERY VITAMINE 
COMPLEXCOMPLEX

ACTIVE ACTIVE ACTIVE ACTIVE ACTIVE ACTIVE 
Věděli jste, že...ACTIVE RECOVERY 

ALOE VERA 95 % obsahuje
 tělu velmi prospěšný folát
známý jako vitamin B9,

který je přirozenou aktivní
formou  kyseliny listové.

nr. PB4004

ACTIVE RECOVERY
ALOE VERA 95 %
500 ml

429 Kč

15,89€

17 BO 
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ACTIVE DETOX
ALOE VERA 92 %
500 ml

Doplněk stravy. Obsahuje 92 % aloe vera
a unikátní komplex pro podporu přirozeného
detoxu organismu s vitaminem C, zinkem,
extraktem z artyčoku a červeného pomeranče
korunovaný certifi kovaným medem
Eurona by Cerny. Přírodní aroma zázvoru 
a pomeranče.

Aktivní složky:
•  92 % ALOE VERA

100% přírodní šťáva z čerstvých listů aloe vera 
s kousky dužiny certifi kovaná I.A.S.C.

•  ARTICHOKE EXTRACT
100% přírodní extrakt z artyčoku.

•  RED ORANGE EXTRACT
100% přírodní extrakt z červeného pomeranče.

•  DETOX VITAMINE COMPLEX
Obsahuje přírodní vitamin C a antioxidanty.

•  MED EURONA BY CERNY
Český certifi kovaný med s garancí kvality 
a původu v CHKO Broumovsko. 

Přednosti a vlastnosti:
• Obsahuje 92 % aloe vera s jemnými kousky dužiny.

• Jedinečný produkt s naší originální recepturou.

•  Podporuje přirozený detox, který je pro správné 
fungování orgánů velice důležitý.

•  Obsahuje pečlivě vybraný extrakt z artyčoku 
z oblasti Středomoří, pěstuje se přímo na Sicílii,
a je bohatým zdrojem biofenolů a fl avonoidů.

•  Pomáhá chránit buňky před oxidativním stresem.1 2

•  Vhodný pro vegetariány a celiaky. 
    1 Zinek, 2 Vitamin C 

Doporučujeme dávkovat 2x denně 40 ml, 
nejlépe ráno a večer, ideálně před jídlem.
V případě potřeby můžete smíchat s vodou
nebo ovocnou šťávou. Před použitím protřepejte.

Dopřejte si dokonalou 

očistu Vašeho těla…

ECOECO
PROCESSINGPROCESSING

GLUTEN GLUTEN 
FREEFREE

DETOX VITAMINE DETOX VITAMINE 
COMPLEXCOMPLEX

HONEY EURONAHONEY EURONA
BY CERNYBY CERNY

Věděli jste, že...med obsažený
v nápoji ACTIVE DETOX

ALOE VERA 92 % 
je získáván pouze z naší 

vlastní včelí farmy v panensky
čisté přírodě CHKO 

Broumovsko.

nr. PB4005

ACTIVE DETOX
ALOE VERA 92 %
500 ml

429 Kč

15,89€

17 BO
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Vstupte do světa tyčinek 
Bohemian JETBAR!

100% přírodní  = 100% kvality  
pro Vaše zdraví a jedinečný požitek chuti

Pokud je pro Vás zdraví prioritou a zároveň milujete kvalitní a chutné jídlo, pak jsou tyčinky JETBAR 
tou pravou volbou. Užijte si jedinečnou, plnou chuť pečlivě vybraných přírodních ingrediencí 

v tyčinkách vyrobených dle našich originálních receptur!

100% NATURAL   filozofie 100% přírodní stravy
EURONA Bohemian PUREBAR je řada produktů zdravé výživy vyvinutých v souladu s čistou 
filozofií. Pečlivě vybrané suroviny z darů přírody jsou zpracované šetrnými postupy dle originál-
ních receptur tak, aby byly zachovány cenné látky prospěšné pro zdraví člověka a jedinečný 
požitek chuti. Originální receptury zaručují jedinečný požitek chuti ruku v ruce s vyváženým 
podílem živin dle nejnovějších poznatků a trendů ve výživě. Díky tomu se mohou stát ideálním 
zpestřením jídelníčku pro každý den.

PRESERVATIVE
FREE

GLUTEN
FREE

GLUTEN FREE   bez lepku
Lepek neboli gluten patří mezi nejčastější alergeny. Tato dvousložková bílkovina je příčinou 
autoimunitního onemocnění zvaného celiakie, kdy trávicí systém postiženého není schopen 
lepek zpracovat a po jeho konzumaci dochází k závažným zdravotním komplikacím. Potraviny 
z řady PUREBAR jsou přirozeně bezlepkové a proto vhodné pro bezlepkovou stravu i dietu.

LACTOSE FREE   bez laktózy 
Laktóza je disacharid známý též jako mléčný cukr, který je obsažen ve všech druzích živočiš-
ného mléka. V těle se rozkládá pomocí enzymu laktázy, jehož produkce v těle klesá s přibý-
vajícím věkem, ale také v důsledku užívání antibiotik a autoimunitních onemocnění. Vzniká tak 
intolerance laktózy, kterou provází trávicí obtíže, bolesti břicha, nebo také atopické ekzémy. 
Produkty PUREBAR jsou přirozeně bez mléka a laktózy. 

PRESERVATIVE FREE   bez konzervantů
Konzervanty jsou látky zamezující množení mikroorganismů, které ve styku s potravinou způ-
sobují změny vzhledu, vůně, barvy, chuti i nutričních hodnot. U řady těchto látek však byly pro-
kázány negativní účinky na lidské zdraví. Existují přitom i přirozené způsoby ochrany potravin 
před mikroorganismy bez použití chemie. U produktů PUREBAR využíváme nejmodernějších 
poznatků práce s přírodními látkami nebo fyzikálních postupů, a to v celém procesu jejich 
výroby včetně prvotního zpracování surovin.   

NO ADDED SUGAR  bez přidaného cukru  
= s obsahem přirozeně se vyskytujících cukrů 
Cukr v podobě, jak ho běžně známe, tedy bílý rafinovaný cukr z cukrové řepy, není vhodnou slož-
kou zdravého jídelníčku. Jeho konzumace způsobuje prudké výkyvy hladiny cukru v krvi, které  
se mohou projevovat pocitem hladu, náhlou únavou, podrážděním nebo bolestmi hlavy. Slinivka 
na ně reaguje nadměrnou produkcí hormonu inzulinu, což časem vede k jejímu vyčerpání a narušení 
její správné funkce. BOHEMIAN PUREBAR nabízí pestrou paletu produktů bohatých na vitamíny  
a minerály s přirozeně sladkou chutí pocházející z čistě přírodních surovin bez přidaného cukru.

LACTOSE
FREE
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VEGAN  tyčinky 100% rostlinného původu vhodné pro vegany
Veganství jako způsob stravování spočívá v konzumaci potravin bez obsahu živočišných produktů. 
Tyčinky BOHEMIAN JETBAR obsahují složky 100 % rostlinného původu a díky tomu jsou vhodné i pro vegany. 

SUPERFOOD  tyčinky s obsahem superpotravin

HIGH FIBER  tyčinky s vysokým obsahem vlákniny

BRAIN FOOD  tyčinky podporující správnou činnost mozku

RAW  tyčinky vyrobené z RAW surovin prémiové kvality

VEGAN
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Ostružina  
& Betakaroten

Tyčinka JETBAR RAW, 42 g

Jedinečné spojení šťavnaté zralé ostružiny 
a svěže nakyslé chuti černého rybízu 

doplněné  o betakaroten. Vydejte se 
s námi za poznáním exkluzivní chuti, 
kterou dotváří datle, extrakt z opuncie 

a kousky lyofi lizovaného rybízu.

Věděli jste, že...proces lyofi lizace znamená 
sušení ovoce při nízkých teplo-
tách, při kterých si zachovává 

svoji strukturu a chutnost. 

Aktivní složky: 
OSTRUŽINY
•  Díky procesu lyofi lizace si ostružiny zachovávají 

veškeré tělu prospěšné látky.

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.

VEGANPRESERVATIVE
FREE

NO ADDED
SUGAR

LACTOSE
FREE

GLUTEN
FREE

Šťavnaté osvěžení!

nr. PB1029

RAW Blackberry 
& Betacarotene
42 g

59 Kč 

2,19 € 
2 BO 

•  Jedna tyčinka obsahuje doporučenou denní dávku 
tj. 250 mg extraktu z opuncie. 

VITAMIN C, ČERNÝ RYBÍZ, BETAKAROTEN,

KEŠU OŘECHY

Doplněk stravy. Složení: datle, ostružiny lyofi lizova-
né 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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Mango & Směs 
proteinů 
Tyčinka JETBAR  RAW, 42 g

Vydejte ze sebe maximum s exkluzivní ovocnou tyčinkou  
s kombinací proteinů. Postupné uvolňování energie  
zajišťuje ideální  poměr proteinů  a nukleotidů, které 
zároveň přispívají  ke správné činnosti svalů, 
energetického  metabolismu a regeneraci 
svalových vláken.

VEGANPRESERVATIVE
FREE

NO ADDED
SUGAR

LACTOSE
FREE

GLUTEN
FREE

Potřebná dávka 

energie v jediném 

balení!

Aktivní složky: 
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. nr. PB1030

RAW Mango 
& Protein Mix
42 g

59 Kč 

2,19 € 
2 BO 

HRACHOVÝ A RÝŽOVÝ PROTEIN
•  Zdroj bílkovin 100% rostlinného původu.

•  Vhodné pro celiaky, vegany, vegetariány a osoby 
s intolerancí na jiné bílkoviny.

MANGO

Doplněk stravy. Složení: datle, mango 19 %, rýžový protein 
8 %, čekankový sirup (extrakt z kořene čekanky), mandlová pas-
ta, 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

Při nákupu 

6 ks libovolných 

tyčinek z celého 

sortimentu JETBAR

sleva v hodnotě 

1 ks tyčinky 

ZDARMA!
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nr.  PB1014

RAW Blueberries & Cranberries
42 g

borůvky & brusinky
Tyčinka JETBAR RAW Go Spunky!, 42 g

Hravá, šťavnatá tyčinka plná borůvek a brusinek v exkluzivní RAW 
kvalitě. Chuť s nábojem fantazie je odrazem svěžesti a mladistvosti, 
která se pojí s oblíbenou řadou Go Spunky! Jedinečná kombinace slad-

kých jahod, datlí a šťavnatých rozinek dotváří celkovou 
kompozici pro dokonalý chuťový zážitek. 

Vanilka & letní plody
Tyčinka JETBAR Pinky Frou, 42 g

Co mlsají víly? Hrst slaďoučkých jahůdek a šťavnatých malin   
provoněných kouzelným  práškem z lusku vanilky. 

Taky trochu datlí a maličkatá chia semínka 
plná síly, aby mohly  celý den spokojeně poletovat, 

tančit mezi  kytičkami a zpívat melodie z
 pohádkových příběhů. 

nr. PB1001

Vanilla & Summer Berries
42 g

Aktivní složky: 
BRUSINKY
•  Jsou zdrojem cenných antioxidantů (polyfenolů), 

které zabraňují šíření volných radikálů.
BORŮVKY
•  Zlepšují koncentraci.

Složení: datle, rozinky, lyofi lizované jahody, 
lyofi lizované borůvky 3%, brusinky 3%, mandle.

Aktivní složky: 
VANILKA
•  Navozuje pocit pohody a povzbuzuje smysly.

•  Navrací optimismus a celkovou vyrovnanost.
MALINY
•  Působí preventivně proti civilizačním chorobám.
CHIA SEMÍNKA
•  Bohaté na nenasycené mastné kyseliny.
JAHODY

Složení: datle, lyofi lizované maliny 20%, lyofi lizované 
jahody 12%, semínka slunečnice, semínka chia, bio 
vanilkový prášek 0,3%.59 Kč 

2,19 € 
2 BO 

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
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Černý rybíz & Aronie
Tyčinka JETBAR Blackfest, 42 g

Tyčinka JETBAR BLACKFEST, to je energizující hra pronikavé chuti 
s temnou smyslností. Připravte se na pořádný koncert pro chuťové 
buňky! Intenzivní smyslná chuť černého rybízu  ve vášnivém spojení 
s vyzrálými švestkami a rozinkami  doladěná kořenitým akcentem 
aronie. Doporučuje Lukáš Černý! 

nr. PB1003

Blackfest Black Currant 
& Rowan Berry
42 g

59 Kč 

2,19 € 
2 BO 

Zelené jablko & Spirulina
Tyčinka JETBAR RAW, 42 g

Zelená tyčinka s lahodnou chutí šťavnatého jablka, 
vlašských ořechů a porcí sladké spiruliny 
je příjemným a osvěžujícím překvapením 
pro mlsné jazýčky. 

nr. PB1002

RAW Green Apple & Spirulina
42 g

Aktivní složky: 
ŠVESTKY
•  Bohaté na vlákninu a pektiny. 

•  Mají skvělé sytící schopnosti.
ČERNÝ RYBÍZ
•  Osvěžující a energizující účinky pro tělo i mysl.
SLUNEČNICOVÁ SEMÍNKA
•  Bohatý zdroj nenasycených mastných kyselin.
ARONIE

Složení: rozinky, černý rybíz 20%, bio aronie 12%, 
semínka slunečnice, švestky 8%.

Aktivní složky: 
SPIRULINA, JABLKA, 
VLAŠSKÉ OŘECHY, SKOŘICE

Složení: bio jablka 41%, rozinky, jádra 
vlašských ořechů, bio raw spirulina 4%, 
bio mletá skořice.

VEGANPRESERVATIVE
FREE

NO ADDED
SUGAR

LACTOSE
FREE

GLUTEN
FREE
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Tropické ovoce & Guarana
Tyčinka JETBAR RAW, 42 g

Objevte chuť tropického ráje v tyčince plné 
osvěžující energie! Šťavnaté kousky manga a ananasu 
provoněné kokosem vytváří dokonalý chuťový zážitek 

s energizujícím dotekem guarany. Nechte se unášet 
na vlně exotiky a dopřejte si  s každým soustem 

více síly pro celý den.

nr. PB1005

RAW Tropical Fruits & Guarana
42 g

Kakao & Kešu
Tyčinka JETBAR RAW, 42 g

Poznejte pravé kouzlo nepražených kakaových 
bobů. Jejich výrazná, plná, čokoládově hořká chuť 

doplněná jemnou sladkostí kešu oříšků Vás nenechá 
chladnými . Spojení chutí stvořené pro gurmány 

a milovníky vysokoprocentní tmavé čokolády. 

nr. PB1004

RAW Cocoa & Cashew
42 g

Aktivní složky: 
GUARANA
•  Revitalizuje organismus.

•  Je známá jako elixír dlouhověkosti.

•   Podporuje maximální koncentraci.
MANGO, ANANAS

Složení: mango 29%, ananas 29%, datle, kešu ořechy, 
bio guarana 4%, kokos 2%.

Aktivní složky: 
KEŠU OŘECHY
•  Bohaté na nenasycené mastné kyseliny.
RAW KAKAO

Složení: datle, raw kakaové boby 23%, kešu ořechy 
13%, raw kakao 10%.

59 Kč 

2,19 € 
2 BO 

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
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MERUŇKY & chia semínka
Tyčinka JETBAR RAW, 42 g

Delikátní souznění šťavnatých meruněk, 
blahodárných chia semínek a meruňkových 
jader je dokonalou zásobárnou zdraví 
prospěšných látek a vyvážených 
nutričních hodnot.

nr. PB1019

RAW Apricot & Chia Seeds
42 g

ZAHRADNÍ PLODY & MACA
Tyčinka JETBAR  Bigbeet, 42 g
Tyčinka JETBAR BIGBEET roztančí Vaše chuťové pohárky! 
Šťavnaté kombinaci dominují meruňky doplněné decentním 
akcentem višní  a švestek. Hravá sladko-kyselá chuť ovoce 
je podbarvena zemitými tóny červené řepy a vzácné rostlinky 
Maca, jedné z nejvýživnějších plodin světa!

nr: PB1028

Bigbeet Garden Fruits & Maca
42 g

Aktivní složky: 
CHIA SEMÍNKA
•  Bohaté na nenasycené mastné kyseliny. 
MERUŇKY, MERUŇKOVÁ JÁDRA,
JABLKA

Složení: datle, jablka, meruňky nesířené 15%, 
meruňková jádra 6%, semínka chia.

Aktivní složky: 
MACA PERUÁNSKÁ
• Příznivě ovlivňuje celý organismus.
• Dodává vitalitu, odolnost a energii.
• Podporuje kondici těla. 
OVES BEZ LEPKU
• Součást výživy sportovců.
• Skvělý zdroj rozpustné i nerozpustné vlákniny.
• Podporuje dobré zažívání a kondici střev.
ČERVENÁ ŘEPA, VIŠNĚ

Složení: datle, meruňky 36 %, višně 14 %, ovesné 
vločky 7 %, červená řepa 2 %, maca prášek 0,7 %.

59 Kč 

2,19 € 
2 BO VEGANPRESERVATIVE

FREE
NO ADDED

SUGAR
LACTOSE

FREE
GLUTEN

FREE
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Bohemian MEDBAR

Nabízíme Vám produkty, 
jejichž základem je výhradně 
náš vlastní, voňavý a lahodný 

med té nejvyšší kvality.

Medové produkty MEDBAR jsou dílem harmonie přírody s tradicí lidské 
zručnosti, kreativitou a fantazií. Tvoří paletu jedinečných chutí podle 

našich vlastních originálních receptur. Medová včelí farma Eurona by 
Cerny v panenské přírodě CHKO Broumovsko se stala splněným snem, 

jedním velkým přáním, které se proměnilo ve skutečnost. Využíváme 
metod tradičního včelařství s úctou k člověku, i přírodě. Med získáváme 
pouze z našich vlastních zdrojů, a díky tomu stoprocentně garantujeme 

jeho původ. Naše včelky, o které se s láskou staráme, mají ty nejlepší 
podmínky pro život.

Přijměte pozvání do našeho MEDBARU 
a vyzkoušejte pravou chuť nedotčené přírody 
v originálních voňavých variacích, ve kterých 

se snoubí delikátní sladkost květového medu 
z našich úlů s paletou pestrobarevných kontrastů. 

Výbornou kvalitu a garanci původu našeho medu 
potvrzuje exkluzivní certifi kace Český med.

Na počátku byl sen.
Sen o něčem čistém a opravdovém...

Čistém a opravdovém jako je příroda sama...
A tak se zrodila medová včelí farma Eurona...

Zrození vzácné tradice

100% NATURA
L

CE
RT

IFIKOVÁNO

Limitovaná kolekce medových delikates a bylinných 
elixírů BOHEMIAN MEDBAR není stálou součástí 
nabídky, v prodeji je v závislosti na sezoně. 

Pro aktuální informace sledujte náš web 
www.euronabycerny.com
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Dary včelí farmy Eurona 

v CHKO Broumovsko!

Pohádková chuť přírody!

Limitovaná 
edice

365



nr. PB2013
Svatojánská noc - Výrobek 
z pastovaného medu s lesním 
ovocem a slunečnicíí
240 g

nr. PB2001
Malinové líbánky - Výrobek 
z pastovaného medu 
s příchutí malin
260 g

nr. PB2002
Medulenka 
s pomerančovou silicí 
- Výrobek z pastovaného 
medu s příchutí kakaa 
a pomeranče
260 g

medu s příchutí kakaa 

nr. PB2009
Kakaová vášeň 
- Výrobek z pastovaného 
medu s kakaovými boby
240 g

nr. PB2010
Klenoty lesa - Výrobek z pas-
tovaného medu s borůvkami, 
brusinkami a acai
240 g

nr. PB2014
Medulenka oříšková - Výrobek 
z pastovaného medu s příchutí 
oříšků, kakaa a skořice
240 g

100% NATURA
L

CE
RT

IFIKOVÁNO

nr. PB2015
Meruňkové pohlazení
- Výrobek z pastovaného medu 
s příchutí lyofi lizovaných meruněk
240 g

nr. PB2016
Levandulová láska - Výrobek
z pastovaného medu 
s levandulí a citronem
240 g

269 Kč 

9,96 € 
11 BO 

299 Kč 

11,07 € 
12 BO 
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nr. PB2005
ZARIANA - Medový nápoj 
s bezovým květem 
a bezinkami
240 g

nr. PB2006
AURORA - Medový nápoj 
s mateřídouškou, slézem 
a šalvějí
240 g

nr. PB2007
METHUYA - Medový nápoj 
s lípou a měsíčkem
240 g

nr. PB2011
LAYELA - Medový nápoj 
s heřmánkem, rakytníkem 
a citronem
240 g

nr. PB2008
ARANELA - Medový nápoj 
s ibiškem a schizandrou
240 g

269 Kč 

9,96 € 
11 BO 

Limitovaná kolekce medových delikates a bylinných elixírů BOHEMIAN 
MEDBAR není stálou součástí nabídky, v prodeji je v závislosti na sezoně. 

Pro aktuální informace sledujte náš web  www.euronabycerny.com

Limitovaná 
edice
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Sypaný královský černý čaj, 50 g 
Charakteristická příjemně intenzivní chuť královského čaje 
Earl Grey je naprosto nezaměnitelná. Pravý ceylonský černý 
čaj, květy jasmínu a chrpy spolu s pronikavým přírodním 
aroma bergamotu dodávají tomuto čaji jeho originální lahod-
nou chuť. Každý šálek pro Vás bude příjemným prožitkem 
jedinečnosti okamžiku…

CH0001   

Royal Earl Grey 
50 g

CH0003   

Antistress Green  
50 g

CH0009   

Guarana Energizing 
40 g

Bylinkový čaj s Guaranou, 40 g
Dopřejte si příliv pozitivní energie v každém šálku čaje Guarana 
Energizing! Jedinečná směs s guaranou, bylinkami, šípky a kousky 
jablek má příjemnou osvěžující ovocnou chuť. Guarana je celosvě-
tově známa a vyhledávána pro své výjimečné povzbuzující účinky.

Bergamot, jehož aroma je charakteristické pro tento 
typ čaje, je turecký název pro citrusový plod. Je pěstován 
především kvůli nezaměnitelné vonné silici.

Sypaný zelený čaj, 50 g 

Pravý sypaný zelený čaj Sencha s kousky plodů rozinek, 
rónie, brusinek a brusinkových listů blahodárně působí 
na celý organismus. 

Pravý zelený čaj Antistress Green neprodělal proces 
fermentace a díky tomu si zachovává  charakteristickou 
medovou barvu a především všechny účinné látky, 
které příznivě působí na organismus.

CERNY HERBALIST

69 Kč

2,56 €
2 BO 

69 Kč

2,56 €
2 BO 

79 Kč

2,93 €
3 BO 

368



Bylinkový pročišťující čaj, 40 g 
Vybraná kombinace léčivých bylin. Nať kopřivy 
spolu s květy černého bezu, měsíčku a chrpy, 
s listy břízy a malinovníku tvoří nekompromisní 
čistič celého těla. 

CH0010   

Ginseng Wellspring 
40 g

CH0006   

Pure Wellness 
40 g

CH0004   

Slim & Fit 
40 g

CL0085   

Nerezové čajové 
sítko
1 ks

CL0085   

Nerezové čajové 

Bylinkový čaj s ženšenem, 40 g 
Bylinný čaj Ginseng Wellspring povzbudí Vaše smysly 
jako pramen vitality a dobré nálady. Obsahuje ženšen 
a vybranou směs bylin, které jsou po staletí známé 
svými blahodárnými účinky na psychickou pohodu, 
koncentraci, paměť a odolnost proti stresu. 
Svým složením je ideální jak pro mladé, aktivní, 
pracovně vytížené lidi a studenty, tak pro seniory.

Bylinkový čaj pro štíhlou linii, 40 g 
Směs zeleného maté, slupek šípku, květů růže 
a heřmánku spolu s verbenou citrónovou, kořenem 
lékořice a kousky zázvoru. Obsahuje přírodní látky, 
které podporují tlumení chuti k jídlu.

79 Kč

2,93 €
3 BO 

79 Kč

2,93 €
3 BO 

79 Kč

2,93 €
3 BO 

89 Kč

3,33 €
1 BO 

Zakupte 3 různé druhy sypaných čajů
ze stran 368-369 a získejte jako 
BONUS Nerezové čajové sítko v ceně 
89 Kč / 3,30 EUR.         
Platí do odvolání.

AKCE!
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Siesta, kterou je třeba si vychutnat... 

CERNY CAFÉ 
100% mletá Arabica!

Pozvěte své přátele 

na šálek dobré 

kávy…

Káva Cerny Café je výsledkem 
neopakovatelných přírodních 

procesů, pečlivého výběru 
kávových zrn, stálé kontroly 

kvality a chráněného zpracování, 
která dodává kávě vynikající, 

originální chuť i vůni a podtrhuje 
tak její unikátnost na trhu.
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Siesta, kterou je třeba si vychutnat... 

CERNY CAFÉ 
100% mletá Arabica!

Almond & Chocolate Aroma, 
Mletá aromatizovaná káva 
Cerny Café

100% Arabica Mandle & Čokoláda, 200 g

Pražená mletá aromatizovaná káva s vůní pražených 
mandlí a čokoládových pralinek. U kávy Cerny Café 
oceníte zejména jemné zpracování kávových zrn, 
které se projevuje harmonickou kombinací pikantní 
vůně a výrazné sladké chuti té nejlepší čokolády.

Columbia Special Suave,
Mletá výběrová káva 
Cerny Café
100% Arabica Columbia 
Special Suave, 200 g

Káva Columbia Special Suave se pěstuje 
na úrodných půdách Kolumbie v nadmoř-
ské výšce 1200 až 1800 m. Pochází pře-
vážně od soukromých pěstitelů, kteří své 
kávě věnují speciální péči. To je společně 
s příznivými podmínkami pro pěstování 
zárukou výjimečné kvality kávy Cerny 
Café. Tělo kávy Columbia Special Suave 
je bohaté s jemnou aciditou, v chuti i vůni 
lze nalézt nádech sladké čokolády spolu 
s červeným rybízem. 

CE0001

CE0002

199 Kč 

7,37 € 
8 BO 

199 Kč 

7,37 € 
8 BO 
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DOPLŇKY A TISKOVINY 
EURONA BY CERNY

nr. 4315
Propisovací tužka 
Eurona Original TURQUOISE 
1 ks

nr. 9122 
Blok Eurona 
A5, 1 ks

nr. 9057 
Poznámkový 
bloček Eurona
12x7 cm, 1 ks

nr. 4316
Propisovací tužka 
Eurona Original PINK 
1 ks

nr. 9120
Papírová taška 
Eurona malá
220x100x320 mm, 1 ks

8 Kč 

0,30 € 

nr. 9447
Papírová taška 
Eurona velká
320x170x390 mm, 1 ks

12 Kč 

0,44 € 

29 Kč 

1,07 € 
1 BO 

29 Kč 

1,07 € 
1 BO 

29 Kč 

1,07 € 
1 BO 

16 Kč 

0,59 € 
1 BO 
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• Originální design Eurona by Cerny.

• Luxusní matné provedení. 

• Hrnky nedoporučujeme mýt v myčce 
nádobí, vhodné je jemné ruční mytí. 

nr. 4373
Hrnek Eurona 
Original White 
400 ml

nr. 4008
Sada odměrek

9 Kč 

0,33 € 

Odměrku použijte nejen k usnadnění dávko-
vání pracích prostředků, ale také k uzavření 
ecopacku, abyste zabránili nežádoucímu 
vnikání vlhkosti do pracího prostředku.

Použití odměrky na prací prášek

Nezapomeňte tuto sadu objednat 
každému Vašemu novému 
zákazníkovi!

nr. 9495
Katalog Eurona by Cerny
1ks

89 Kč 

3,30 € 

189 Kč 

7,00 € 
8 BO 

NEW
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nr. 4321
Náhradní kyblík
2 000 ml

39 Kč 

1,44 € 

nr. 4069
Houbička Eurona 
bílá střední 
2 ks

19 Kč 

0,70 € 

nr. 4070
Houbička Eurona 
bílá velká 
1 ks

19 Kč 

0,70 € 

nr. 4066
Košíček na WC gel
1 ks

8 Kč 

0,30 € 

nr. 4001
Lahvička na ředění 
s rozprašovačem
500 ml

29 Kč 

1,07 € 

nr. 4050
Náhradní
rozprašovač
1 ks

8 Kč 

0,30 € 
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25 Kč 

0,93 € 

nr. 4376
MIASÉ 
Vzoreček aviváže
20 ml

4369 Vzoreček vůně EdP Enssimé for her 1,5 ml 30 Kč 1,11 €

4368 Vzoreček vůně EdP Enssimé for him 1,5 ml 30 Kč 1,11 €

4089 Vzoreček vůně EdP Sirius 1,5 ml 30 Kč 1,11 €

4090 Vzoreček vůně EdP Zeta Ori 1,5 ml 30 Kč 1,11 €

4091 Vzoreček vůně EdP Trinity 1,5 ml 30 Kč 1,11 €
4092 Vzoreček vůně EdP Del Norte 1,5 ml 30 Kč 1,11 €

4298 Vzoreček vůně EdT MAN ZONE No.1 1,5 ml 30 Kč 1,11 €
4358 Vzoreček vůně EdT EYOS 1,5 ml 30 Kč 1,11 €

nr. 9066
Box Eurona se 
vzorky aviváží 
25 x 20 ml

30 Kč 

1,11 € 

Vzoreček
vůně EdP
1,5 ml

499 Kč 

18,48 € 
20 BO 

NEW NEW

nr. 9065
Box Eurona 
na vzorky aviváží
1 kus 

99 Kč 

3,67 € 
3 BO 

25 Kč 

0,93 € 

nr. 4375
ADINÉ 
Vzoreček aviváže
20 ml
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Jak správně používat 
speciální prostředky EURONA

NÁZEV

Čisticí tablety 
do WC

Čistič koupelen

Univerzální úklidový 
prostředek

Jemný neutralizační 
roztok

Čisticí prostředek 
do myčky

Prostředek 
na ošetření pryže

Univerzální čisticí 
prostředek

Čistič pračky

Leštěnka 
na karoserie

ANO
(doporučujeme)

použít delší čas (nejlépe 
přes noc), potom vyčistě-
te běžným způsobem

lze také na akrylátové 
vany

vysoká koncentrace 
zaručuje nízké dávkování 
oproti běžně dostupným 
produktům na trhu

dávkovat do posledního 
máchání místo aviváže

vyčistit velké nečistoty 
ze síta fi ltru a prázdnou 
myčku spustit na 
intenzivní program 
s oplachováním

aplikaci několikrát 
zopakovat, dokud
není pryž dostatečně
ošetřená

na omyvatelné povrchy

pračku vyčistit bez prádla 
a bez pracího prostředku, 
nejlépe na 60-90 °C bez 
předpírky

jednoduše rozetřít
i na mokrou umytou 
karoserii, nechat 
zaschnout a otřít 
vhodným suchým hadrem

NE!!!
(nedoporučujeme používat)

splachovat po dobu 
účinnosti tablety

na čištění mosazi, mramo-
ru a přírodního kamene

aplikovat na povrch z 
neošetřeného přírodního 
dřeva (bez laku apod.)

používat společně 
s aviváží

na mytí nádobí

na pryžové těsnění
ledniček a mrazáků

na neomyvatelné povrchy

na vyčištění velmi staré 
pračky, která nebyla léta 
čištěna

zbytečně neleštit

NA CO:
(použití)

odstraňuje vodní kámen 
a usazeniny z odpadu WC 
a zásobníku vody

odstraňuje usazeniny 
vodního kamene, mýdel, 
šamponů a skrvn od tvrdé 
vody

na všechny omyvatelné 
povrchy k odstranění špíny 
s odmašťovacím účinkem 
beze šmouh

na vyrovnání pH máchací 
lázně pro osoby s citlivou 
pokožkou

na odstranění usazenin 
vodního kamene, mastnoty 
a zbytků jídel z myčky 
nádobí

pro ochranu, zvláčnění 
a oživení původního 
vzhledu pryžových částí

mnohostranné využití tam, 
kde běžné čištění nestačí

na ostranění usazenin 
od plnidel v běžných pracích 
prostředcích, vodního 
kamene v bubnu 
a odpadním systému

na jednoduché a rychlé 
vyleštění karoserie 
(i mokré)
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NÁZEV

Speciální čisticí 
prostředek na spáry

Čistič na trouby 
a grily

Odmrazovač 
do ledničky 
a mrazáku

Čistič přírodních 
kamenů a granitových 

povrchů

Čisticí krém

Super gel na rez 
a vodní kámen

Impregnace na sklo 
a zrcadla

Jemný čisticí 
prostředek 

na pravou kůži

Aktivní čistící 
prostředek pro svěží 

toaletu

ANO
(doporučujeme)

na bílé 
i barevné spáry

nerezové příslušenství 
grilů, roštů 
a na omyvatelné 
povrchy trouby 

na omyvatelné povrchy

kuchyňské dřezy, 
pracovní desky, sklo, 
nerezové povrchy

nerezové dřezy, 
vodovodní kohoutky, 
keramické obklady, 
dlažby, vany, umyvadla

dřezy, vodovodní baterie, 
sprchová hlavice, sítko

zrcadla, zástěny 
sprchových koutů, 
koupelnové obklady, 
okna, balkonové dveře

kožené sedačky, nábytek, 
kožená čalounění, kožené 
oděvy, kabelky, doplňky

okraj mísy toalety

NE!!!
(nedoporučujeme používat)

není vhodný 
na gumu a dřevo

antikorové povrchy 

k odstranění námrazy 
na sklech automobilu

hliníkové, porézní 
a přírodní mramorové 
plochy

mramor a porušené 
smaltované povrchy

plastové povrchy

skla automobilů

lakovaná, broušená 
či hrubě upravená 
kůže a semiš

mramorové povrchy 
a povrchy citlivé 
na působení kyseliny

NA CO:
(použití)

důkladné čištění 
zašlých spár 

odstraňuje mastnotu, 
připálené a připečené 
zbytky jídel 

k odstranění námrazy 
v chladničkách 
a mrazácích

důkladně čistí povrchy 
z granitu

vhodný na čištění 
povrchů

velmi silné usazeniny rzi 
a vodního kamene

zabraňuje tvorbě 
zamlžení skel

péče o kožené výrobky

k čištění toalet
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držitel celoevropské ekoznačky a významného certifi kátu za ekologičnost 
a šetrnost, které uděluje Rada kvality ve spolupráci s Ministerstvem 
životního prostředí, obchodu a průmyslu

důležité ocenění v rámci Programu Česká kvalita vyzdvihuje kvalitu 
českých výrobků

významné umístění v soutěži Českých 100 nejlepších a získání ocenění 
od společnosti Comenius za poctivou práci a přínos do budoucnosti ČR 

exkluzivní certifi kace Český med potvrzuje výbornou kvalitu a garanci  
původu medu z vlastních včelstev, chovaných v CHKO Broumovsko

získání prestižní ekoznačky a významného certifi kátu za ekologičnost 
a šetrnost při slavnostním udílení prestižních ocenění v programech 
Národních cen kvality 2017

přední umístění v prestižní soutěži VODAFONE FIRMA ROKU 2011 
– 2. místo Královéhradeckého kraje

získání důležitého certifi kátu TOP CZECH QUALITY

nejširší sortiment ve své kategorii s více než 400 výrobky

několikanásobně koncentrované (posílené) složení výrobků
= malý objem = velká vydatnost = úspora

nákup prostřednictvím katalogu v pohodlí domova, možnost nákupu on-line

expresní dodání na Vámi určenou adresu

kompletní servis poradce Eurona

100% garance kvality na všechny výrobky

český výrobce exkluzivní 
ekologicky šetrné bytové a tělové kosmetiky 

a potravin pro zdravý životní styl
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   Nákupní ceny pro 
partnery Kč

Nákupné ceny pre 
partnerov €

č. str. obj. č. Název výrobku KC KC BO OO OO cena cena cena cena cena cena
Kč € Kč € A B C A B C

58-59 1001 Prací prostředek na bílé a světlé, 2 750 g 699 25,89 29 444 16,60 582,50 559,20 537,69 21,57 20,71 19,91

58-59 1002 Prací prostředek na bílé a světlé, 935 g 299 11,07 12 190 7,10 249,17 239,20 230,00 9,23 8,86 8,52

60-61 1003 Prací prostředek na barevné a pestré, 2 750 g 699 25,89 29 444 16,60 582,50 559,20 537,69 21,57 20,71 19,91

66-67 1008 Tekutý prostředek na vlnu a jemné, 1 000 ml 369 13,67 15 235 8,76 307,50 295,20 283,85 11,39 10,93 10,51

66-67 1009 Tekutý prostředek na barevné a pestré, 1 000 ml 369 13,67 15 235 8,76 307,50 295,20 283,85 11,39 10,93 10,51

64-65 1010 Tekutý prostředek na černé a tmavé, 1 000 ml 369 13,67 15 235 8,76 307,50 295,20 283,85 11,39 10,93 10,51

76-77 1011 Bio-aktivní odstraňovač skvrn, 1 000 ml 249 9,22 10 158 5,91 207,50 199,20 191,54 7,68 7,38 7,09

44-45 1014 Aviváž a kondicionér - Zelená, 1 000 ml 199 7,37 8 127 4,72 165,83 159,20 153,08 6,14 5,90 5,67

80-81 1020 Předpírkový sprej na skvrny, 500 ml 169 6,26 7 107 4,01 140,83 135,20 130,00 5,22 5,01 4,81

78-79 1021
Univerzální multifunkční agent s obsahem kyslíku, 
800 g

278 10,30 11 177 6,60 231,67 222,40 213,85 8,58 8,24 7,92

82-83 1022 Prací prostředek na záclony, 400 g 199 7,37 8 127 4,72 165,83 159,20 153,08 6,14 5,90 5,67

84-85 1023 Kondicionér na záclony, 500 ml 199 7,37 8 127 4,72 165,83 159,20 153,08 6,14 5,90 5,67

56-57 1024 Pohlcovač pachů - Neutral, 500 ml 149 5,52 6 95 3,54 124,17 119,20 114,62 4,60 4,42 4,25

56-57 1025 Pohlcovač pachů - Antitabák, 500 ml 149 5,52 6 95 3,54 124,17 119,20 114,62 4,60 4,42 4,25

44-45 1027 Aviváž a kondicionér - Neutral, 1 000 ml 159 5,89 6 101 3,77 132,50 127,20 122,31 4,91 4,71 4,53

72-73 1030 Tekutý prostředek na ruční praní a na cesty, 250 ml 129 4,78 5 82 3,06 107,50 103,20 99,23 3,98 3,82 3,68

44-45 1036 Aviváž a kondicionér - Ledový vítr, 1 000 ml 199 7,37 8 127 4,72 165,83 159,20 153,08 6,14 5,90 5,67

72-73 1037
Tekutý prací prostředek na péřové bundy a spací 
pytle, 250 ml

199 7,37 8 127 4,72 165,83 159,20 153,08 6,14 5,90 5,67

72-73 1038
Tekutý prací prostředek na sportovní oblečení a 
obuv, 250 ml

199 7,37 8 127 4,72 165,83 159,20 153,08 6,14 5,90 5,67

72-73 1039
Tekutý prací prostředek na jeansové a denimové 
oblečení, 250 ml

199 7,37 8 127 4,72 165,83 159,20 153,08 6,14 5,90 5,67

44-45 1040 Aviváž a kondicionér - Vanilková ambra, 1 000 ml 199 7,37 8 127 4,72 165,83 159,20 153,08 6,14 5,90 5,67

44-45 1045 Aviváž a kondicionér - Citronová tráva, 1 000 ml 199 7,37 8 127 4,72 165,83 159,20 153,08 6,14 5,90 5,67

60-61 1047 Prací prostředek na barevné a pestré, 935 g 299 11,07 12 190 7,10 249,17 239,20 230,00 9,23 8,86 8,52

84-85 1049 Tužidlo na záclony, 500 ml 199 7,37 8 127 4,72 165,83 159,20 153,08 6,14 5,90 5,67

80-81 1050 Sprej do sušičky prádla, 250 ml 129 4,78 5 82 3,06 107,50 103,20 99,23 3,98 3,82 3,68

82-83 1059 Tekutý prací gel na záclony, 500 ml 199 7,37 8 127 4,72 165,83 159,20 153,08 6,14 5,90 5,67

44-45 1060 Aviváž a kondicionér - Levandule, 1 000 ml 199 7,37 8 127 4,72 165,83 159,20 153,08 6,14 5,90 5,67

44-45 1061 Aviváž a kondicionér - Černý hrozen, 1 000 ml 199 7,37 8 127 4,72 165,83 159,20 153,08 6,14 5,90 5,67

46-47 1063 Aviváž a kondicionér - Večernice, 1 000 ml 199 7,37 8 127 4,72 165,83 159,20 153,08 6,14 5,90 5,67

76-77 1064 Pohotovostní sprej na skvrny, 50 ml 119 4,41 4 76 2,83 99,17 95,20 91,54 3,67 3,53 3,39

74-75 1065 Pohotovostní žehlička - Zelená, 500 ml 159 5,89 6 101 3,77 132,50 127,20 122,31 4,91 4,71 4,53

42-43 1066 Aviváž a kondicionér – Černá perla, 1 000 ml 199 7,37 8 127 4,72 165,83 159,20 153,08 6,14 5,90 5,67

64-65 1079 Tekutý prostředek na bílé a světlé, 1 000 ml 369 13,67 15 235 8,76 307,50 295,20 283,85 11,39 10,93 10,51

54-55 1085 Parfémová sašetka - Zelená, 125 ml 59 2,19 2 38 1,40 49,17 47,20 45,38 1,82 1,75 1,68

54-55 1087 Parfémová sašetka - Večernice, 125 ml 59 2,19 2 38 1,40 49,17 47,20 45,38 1,82 1,75 1,68

54-55 1088 Parfémová sašetka - Černý hrozen, 125 ml 59 2,19 2 38 1,40 49,17 47,20 45,38 1,82 1,75 1,68

54-55 1091 Parfémová sašetka - Čistá, 125 ml 59 2,19 2 38 1,40 49,17 47,20 45,38 1,82 1,75 1,68

54-55 1092 Parfémová sašetka - Levandule, 125 ml 59 2,19 2 38 1,40 49,17 47,20 45,38 1,82 1,75 1,68

46-47 1095 Aviváž a kondicionér - Čistá, 1 000 ml 199 7,37 8 127 4,72 165,83 159,20 153,08 6,14 5,90 5,67

62-63 1097 Univerzální prací prostředek, 1 500 g 359 13,30 14 228 8,52 299,17 287,20 276,15 11,08 10,64 10,23

68-69 1098 Tekutý univerzální prací prostředek, 1 000 ml 369 13,67 15 235 8,76 307,50 295,20 283,85 11,39 10,93 10,51

68-69 1099
Tekutý prací prostředek 2v1 - Černý hrozen, 
1 000 ml

369 13,67 15 235 8,76 307,50 295,20 283,85 11,39 10,93 10,51

52-53 1101 Parfémová sašetka - Vanilková ambra, 125 ml 59 2,19 2 38 1,40 49,17 47,20 45,38 1,82 1,75 1,68

74-75 1103 Cestovní pohotovostní žehlička - Zelená, 100 ml 89 3,30 3 57 2,11 74,17 71,20 68,46 2,75 2,64 2,54



54-55 1111 Parfémová sašetka - Ledový vítr, 125 ml 59 2,19 2 38 1,40 49,17 47,20 45,38 1,82 1,75 1,68

46-47 1112 Aviváž a kondicionér - Livienne, 1 000 ml 199 7,37 8 127 4,72 165,83 159,20 153,08 6,14 5,90 5,67

46-47 1114 Aviváž a kondicionér - Sandonorico, 1 000 ml 199 7,37 8 127 4,72 165,83 159,20 153,08 6,14 5,90 5,67

50-51 1119 Parfémová sašetka - Livienne, 125 ml 59 2,19 2 38 1,40 49,17 47,20 45,38 1,82 1,75 1,68

52-53 1123 Parfémová sašetka - Sandonorico, 125 ml 59 2,19 2 38 1,40 49,17 47,20 45,38 1,82 1,75 1,68

52-53 1124 Parfémová sašetka - Černá perla, 125 ml 59 2,19 2 38 1,40 49,17 47,20 45,38 1,82 1,75 1,68

46-47 1137 Aviváž a kondicionér - Meruňková kráska, 1 000 ml 199 7,37 8 127 4,72 165,83 159,20 153,08 6,14 5,90 5,67

50-51 1139 Parfémová sašetka - Meruňková kráska, 125 ml 59 2,19 2 38 1,40 49,17 47,20 45,38 1,82 1,75 1,68

70-71 1143 Prostředek na praní softshellových oděvů, 250 ml 199 7,37 8 127 4,72 165,83 159,20 153,08 6,14 5,90 5,67

70-71 1146
Impregnace na SoftShell a voděodolné membrány, 
250 ml

199 7,37 8 127 4,72 165,83 159,20 153,08 6,14 5,90 5,67

46-47 1163 Aviváž a kondicionér - Pramen Aloe, 1 000 ml 199 7,37 8 127 4,72 165,83 159,20 153,08 6,14 5,90 5,67

50-51 1164 Parfémová sašetka - Pramen Aloe, 125 ml 59 2,19 2 38 1,40 49,17 47,20 45,38 1,82 1,75 1,68

74-75 1170
Cestovní pohotovostní žehlička - Černý hrozen, 
100 ml

89 3,30 3 57 2,12 74,17 71,20 68,46 2,75 2,64 2,54

74-75 1171 Pohotovostní žehlička - Černý hrozen, 500 ml 159 5,89 6 101 3,78 132,50 127,20 122,31 4,91 4,71 4,53

52-53 1178 Parfémová sašetka - OUD, 125 ml 79 2,93 3 50 1,88 65,83 63,20 60,77 2,44 2,34 2,25

46-47 1179 Aviváž a kondicionér - Neria, 1 000 ml 199 7,37 8 127 4,72 165,83 159,20 153,08 6,14 5,90 5,67

52-53 1180 Parfémová sašetka - Neria, 125 ml 59 2,19 2 38 1,40 49,17 47,20 45,38 1,82 1,75 1,68

46-47 1185 Aviváž a kondicionér - Sunraya, 1 000 ml 199 7,37 8 127 4,72 165,83 159,20 153,08 6,14 5,90 5,67

42-43 1186 Aviváž a kondicionér - OUD, 1 000 ml 249 9,22 10 158 5,91 207,50 199,20 191,54 7,68 7,38 7,09

52-53 1187 Parfémová sašetka - Sunraya, 125 ml 59 2,19 2 38 1,40 49,17 47,20 45,38 1,82 1,75 1,68

42-43 1198 Aviváž a kondicionér - EYOS, 1 000 ml 249 9,22 10 158 5,91 207,50 199,20 191,54 7,68 7,38 7,09

52-53 1199 Parfémová sašetka - EYOS, 125 ml 79 2,93 3 50 1,88 65,83 63,20 60,77 2,44 2,34 2,25

44-45 1211 Aviváž a kondicionér - Niadéne, 1 000 ml 199 7,37 8 127 4,72 165,83 159,20 153,08 6,14 5,90 5,67

42-43 1212 Aviváž a kondicionér - GIA MENA, 1 000 ml 249 9,22 10 158 5,91 207,50 199,20 191,54 7,68 7,38 7,09

50-51 1213 Parfémová sašetka - Niadéne, 125 ml 59 2,19 2 38 1,40 49,17 47,20 45,38 1,82 1,75 1,68

52-53 1214 Parfémová sašetka - GIA MENA, 125 ml 79 2,93 3 50 1,88 65,83 63,20 60,77 2,44 2,34 2,25

48-49 1221 Parfémová sašetka - ADINÉ, 125 ml 79 2,93 3 50 1,88 65,83 63,20 60,77 2,44 2,34 2,25

48-49 1222 Aviváž a kondicionér - ADINÉ, 1 000 ml 249 9,22 10 158 5,91 207,50 199,20 191,54 7,68 7,38 7,09

50-51 1223 Parfémová sašetka - MIASÉ, 125 ml 79 2,93 3 50 1,88 65,83 63,20 60,77 2,44 2,34 2,25

42-43 1224 Aviváž a kondicionér - MIASÉ, 1 000 ml 249 9,22 10 158 5,91 207,50 199,20 191,54 7,68 7,38 7,09

56-57 3013 Čistič pračky, 250 g 119 4,41 4 76 2,83 99,17 95,20 91,54 3,67 3,53 3,39

   Nákupní ceny pro 
partnery Kč

Nákupné ceny pre 
partnerov €

č. str. obj. č. Název výrobku KC KC BO OO OO cena cena cena cena cena cena
Kč € Kč € A B C A B C

304-305 2005 Čisticí prostředek do myček nádobí, 200 g 169 6,26 7 107 4,01 140,83 135,20 130,00 5,22 5,01 4,81

304-305 2009 Vůně do myčky nádobí - Pomeranč a grapefruit, 1 ks 99 3,67 4 63 2,35 82,50 79,20 76,15 3,06 2,93 2,82

304-305 2022 Vůně do myčky nádobí - Svěží oceán, 1 ks 99 3,67 4 63 2,35 82,50 79,20 76,15 3,06 2,93 2,82

296-297 2027
Čisticí tekutý písek na nádobí - Pitaya s Aloe vera a 
hedvábným proteinem, 250 ml

129 4,78 5 82 3,06 107,50 103,20 99,23 3,98 3,82 3,68

294-295 2038
Gel na ruční mytí nádobí s Aloe vera  - Malina a 
máta, 1 000 ml

209 7,74 8 133 4,96 174,17 167,20 160,77 6,45 6,19 5,95

294-295 2039
Gel na ruční mytí nádobí s Aloe vera  - Malina a 
máta, 400 ml

109 4,04 4 69 2,59 90,83 87,20 83,85 3,37 3,23 3,11

294-295 2040
Gel na ruční mytí nádobí s Aloe vera a heřmánkem - 
Pramen Aloe, 1 000 ml

209 7,74 8 133 4,96 174,17 167,20 160,77 6,45 6,19 5,95

294-295 2041
Gel na ruční mytí nádobí s Aloe vera a heřmánkem - 
Pramen Aloe, 400 ml

109 4,04 4 69 2,59 90,83 87,20 83,85 3,37 3,23 3,11

294-295 2044
Gel na ruční mytí nádobí s Aloe vera - Lesní plody, 
1 000 ml

209 7,74 8 133 4,96 174,17 167,20 160,77 6,45 6,19 5,95

294-295 2045
Gel na ruční mytí nádobí s Aloe vera - Lesní plody, 
400 ml

109 4,04 4 69 2,59 90,83 87,20 83,85 3,37 3,23 3,11



298-299 2053 EcoWave Tablety do myčky nádobí, 40 x 16 g 299 11,07 12 190 7,10 249,17 239,20 230,00 9,23 8,86 8,52

298-299 2054 EcoWave Prášek do myčky nádobí, 800 g 299 11,07 12 190 7,10 249,17 239,20 230,00 9,23 8,86 8,52

300-301 2055 EcoWave Gel do myčky nádobí, 1 000 ml 369 13,67 15 235 8,76 307,50 295,20 283,85 11,39 10,94 10,52

302-303 2056 EcoWave Speciální sůl do myčky nádobí, 3 000 g 169 6,26 7 107 4,01 140,83 135,20 130,00 5,22 5,01 4,82

302-303 2057
EcoWave Oplachovací a lešticí prostředek do myčky 
nádobí, 500 ml

179 6,63 7 114 4,25 149,17 143,20 137,69 5,53 5,30 5,10

292-293 2062
EcoWave - Gel na ruční mytí nádobí s Aloe vera  
- Auri Skye, 400 ml

169 6,26 7 107 4,01 140,83 135,20 130,00 5,22 5,01 4,82

292-293 2063
EcoWave - Gel na ruční mytí nádobí s Aloe vera  
- Auri Skye, 1 000 ml

269 9,96 11 171 6,38 224,17 215,20 206,92 8,30 7,97 7,66

   Nákupní ceny pro 
partnery Kč

Nákupné ceny pre 
partnerov €

č. str. obj. č. Název výrobku KC KC BO OO OO cena cena cena cena cena cena
Kč € Kč € A B C A B C

276-277 1057 Pohlcovač pachů do bot, 50 ml 99 3,67 4 63 2,35 82,50 79,20 76,15 3,06 2,93 2,82

266-267 3001 Šampon na koberce - ruční, 1 000 ml 219 8,11 9 139 5,20 182,50 175,20 168,46 6,76 6,49 6,24

266-267 3002 Šampon na koberce - strojní, 1 000 ml 219 8,11 9 139 5,20 182,50 175,20 168,46 6,76 6,49 6,24

252-253 3004 Čistič koupelen, 500 ml 199 7,37 8 127 4,72 165,83 159,20 153,08 6,14 5,90 5,67

238-239 3005 Čistič kuchyní, 500 ml 189 7,00 8 120 4,49 157,50 151,20 145,38 5,83 5,60 5,38

270-271 3006 Čistič oken a zrcadel, 500 ml 169 6,26 7 107 4,01 140,83 135,20 130,00 5,22 5,01 4,81

250-251 3009 Super gel na rez a vodní kámen, 500 ml 189 7,00 8 120 4,49 157,50 151,20 145,38 5,83 5,60 5,38

248-249 3010
Rychlorozpouštěč vodního kamene pro domácí 
spotřebiče, 500 ml

189 7,00 8 120 4,49 157,50 151,20 145,38 5,83 5,60 5,38

56-57 3013 Čistič pračky, 250 g 119 4,41 4 76 2,83 99,17 95,20 91,54 3,67 3,53 3,39

286-287 3014 Prostorové aromatikum - Ledový vítr, 150 ml 89 3,30 3 57 2,11 74,17 71,20 68,46 2,75 2,64 2,54

286-287 3016 Prostorové aromatikum - Zelená, 150 ml 89 3,30 3 57 2,11 74,17 71,20 68,46 2,75 2,64 2,54

264-265 3018 Parfém do vysavače - Ledový vítr, 35 ml 99 3,67 4 63 2,35 82,50 79,20 76,15 3,06 2,93 2,82

238-239 3021 Čistič sklokeramických desek, 250 ml 249 9,22 10 158 5,91 207,50 199,20 191,54 7,68 7,38 7,09

242-243 3022 Čistič na trouby a grily, 250 ml 179 6,63 7 114 4,25 149,17 143,20 137,69 5,53 5,30 5,10

260-261 3024
Impregnace na sklo a zrcadla proti vodě a zamlžení, 
250 ml

149 5,52 6 95 3,54 124,17 119,20 114,62 4,60 4,42 4,25

248-249 3031 Čistič nerezových povrchů, 250 ml 159 5,89 6 101 3,77 132,50 127,20 122,31 4,91 4,71 4,53

274-275 3033 Čistič brýlí s protizamlžovacím efektem, 30 ml 99 3,67 4 63 2,35 82,50 79,20 76,15 3,06 2,93 2,82

256-257 3043 Prostředek na čištění odpadů, 750 ml 169 6,26 7 107 4,01 140,83 135,20 130,00 5,22 5,01 4,81

250-251 3044 Čisticí krém, 250 ml 99 3,67 4 63 2,35 82,50 79,20 76,15 3,06 2,93 2,82

268-269 3048 Čisticí a pečující prostředek na dřevěné podlahy, 
500 ml

189 7,00 8 120 4,49 157,50 151,20 145,38 5,83 5,60 5,38

268-269 3049
Čisticí a pečující prostředek na podlahy z PVC 
a linolea, 500 ml

169 6,26 7 107 4,01 140,83 135,20 130,00 5,22 5,01 4,81

268-269 3050
Čisticí a pečující prostředek na plovoucí laminátové 
podlahy, 500 ml

189 7,00 8 120 4,49 157,50 151,20 145,38 5,83 5,60 5,38

268-269 3051 Čisticí a pečující prostředek na dlažby, 500 ml 189 7,00 8 120 4,49 157,50 151,20 145,38 5,83 5,60 5,38

242-243 3057 Čistič na mikrovlnné trouby, 250 ml 129 4,78 5 82 3,06 107,50 103,20 99,23 3,98 3,82 3,68

256-257 3058 Biologický čistič odpadů, 750 ml 189 7,00 8 120 4,49 157,50 151,20 145,38 5,83 5,60 5,38

260-261 3059
Univerzální čisticí prostředek s ochrannou funkcí, 
250 ml

184 6,81 7 117 4,37 153,33 147,20 141,54 5,68 5,45 5,24

278-279 3063 Prostředek na ošetření pryže, 50 ml 99 3,67 4 63 2,35 82,50 79,20 76,15 3,06 2,93 2,82

286-287 3065 Prostorové aromatikum - Citronová tráva, 150 ml 89 3,30 3 57 2,11 74,17 71,20 68,46 2,75 2,64 2,54

286-287 3081 Prostorové aromatikum - Levandule, 150 ml 89 3,30 3 57 2,11 74,17 71,20 68,46 2,75 2,64 2,54

264-265 3083 Parfém do vysavače - Levandule, 35 ml 99 3,67 4 63 2,35 82,50 79,20 76,15 3,06 2,93 2,82

264-265 3084 Parfém do vysavače - Zelená, 35 ml 99 3,67 4 63 2,35 82,50 79,20 76,15 3,06 2,93 2,82

234-235 3088
Univerzální úklidový prostředek - Levandule, 
1 000 ml

229 8,48 9 146 5,44 190,83 183,20 176,15 7,07 6,79 6,52

264-265 3091 Parfém do vysavače - Černý hrozen, 35 ml 99 3,67 4 63 2,35 82,50 79,20 76,15 3,06 2,93 2,82

286-287 3093 Prostorové aromatikum - Černý hrozen, 150 ml 89 3,30 3 57 2,11 74,17 71,20 68,46 2,75 2,64 2,54



286-287 3094 Prostorové aromatikum - Vanilková ambra, 150 ml 89 3,30 3 57 2,11 74,17 71,20 68,46 2,75 2,64 2,54

244-245 3096 Odmrazovač do ledničky a mrazáku, 500 ml 189 7,00 8 120 4,49 157,50 151,20 145,38 5,83 5,60 5,38

262-263 3099 Přípravek proti roztočům, 250 ml 272 10,07 11 173 6,46 226,67 217,60 209,23 8,40 8,06 7,75

284-285 3101 Prostorové aromatikum - Večernice, 150 ml 89 3,30 3 57 2,11 74,17 71,20 68,46 2,75 2,64 2,54

262-263 3106
Prostředek do vysavače pro potlačení výskytu 
roztočů, 35 ml

99 3,67 4 63 2,35 82,50 79,20 76,15 3,06 2,93 2,82

234-235 3107 Univerzální úklidový prostředek - Zelená, 1 000 ml 229 8,48 9 146 5,44 190,83 183,20 176,15 7,07 6,79 6,52

240-241 3108
Čisticí prostředek na plynové a elektrické sporáky, 
250 ml

179 6,63 7 114 4,25 149,17 143,20 137,69 5,53 5,30 5,10

282-283 3127 Prostorové aromatikum - Čistá, 150 ml 89 3,30 3 57 2,11 74,17 71,20 68,46 2,75 2,64 2,54

270-271 3129 Čisticí prostředek na žaluzie, 250 ml 149 5,52 6 95 3,54 124,17 119,20 114,62 4,60 4,42 4,25

248-249 3136 Pohlcovač pachů do odpadkového koše, 250 ml 149 5,52 6 95 3,54 124,17 119,20 114,62 4,60 4,42 4,25

264-265 3166 Parfém do vodních vysavačů - Černý hrozen, 500 ml 139 5,15 5 88 3,30 115,83 111,20 106,92 4,29 4,12 3,96

260-261 3167
Aktivní bezchlorový prostředek s čisticí a ochrannou 
funkcí, 500 ml

249 9,22 10 158 5,91 207,50 199,20 191,54 7,68 7,38 7,09

284-285 3184 Prostorové aromatikum - Černá perla, 150 ml 89 3,30 3 57 2,11 74,17 71,20 68,46 2,75 2,64 2,54

284-285 3185 Prostorové aromatikum - Livienne, 150 ml 89 3,30 3 57 2,11 74,17 71,20 68,46 2,75 2,64 2,54

284-285 3186 Prostorové aromatikum - Sandonorico, 150 ml 89 3,30 3 57 2,11 74,17 71,20 68,46 2,75 2,64 2,54

244-245 3187 Speciální mýdlo na ovoce a zeleninu, 500 ml 149 5,52 6 95 3,54 124,17 119,20 114,62 4,60 4,42 4,25

248-249 3189
Čistič přírodních kamenů a granitových povrchů, 
250 ml

169 6,26 7 107 4,01 140,83 135,20 130,00 5,22 5,01 4,81

276-277 3190 Diskrétní fi ltry do obuvi 3 balení / 6 polštářků 119 4,41 4 76 2,83 99,17 95,20 91,54 3,67 3,53 3,39

276-277 3223 Univerzální sprej pro snadné čištění obuvi, 100 ml 99 3,67 4 63 2,35 82,50 79,20 76,15 3,06 2,93 2,82

264-265 3230 Parfém do vysavače - Večernice, 35 ml 99 3,67 4 63 2,35 82,50 79,20 76,15 3,06 2,93 2,82

278-279 3233 Sprej proti molům, 100 ml 99 3,67 4 63 2,35 82,50 79,20 76,15 3,06 2,93 2,82

270-271 3237
Odstraňovač cementových a vápenatých povlaků, 
500 ml

139 5,15 5 88 3,30 115,83 111,20 106,92 4,29 4,12 3,96

272-273 3238 Čistič plastů, 500 ml 139 5,15 5 88 3,30 115,83 111,20 106,92 4,29 4,12 3,96

284-285 3240 Prostorové aromatikum - Meruňková kráska, 150 ml 89 3,30 3 57 2,11 74,17 71,20 68,46 2,75 2,64 2,54

236-237 3253
Univerzální úklidový prostředek - Černý hrozen, 
1 000 ml

229 8,48 9 146 5,44 190,83 183,20 176,15 7,07 6,79 6,52

264-265 3266
Parfém do vysavače - Citron & Santalové dřevo, 
35 ml

99 3,67 4 63 2,35 82,50 79,20 76,15 3,06 2,93 2,82

282-283 3272 Prostorové aromatikum - Pramen Aloe, 150 ml 89 3,30 3 57 2,11 74,17 71,20 68,46 2,75 2,64 2,54

284-285 3289 Prostorové aromatikum - Neria, 150 ml 89 3,30 3 57 2,11 74,17 71,20 68,46 2,75 2,64 2,54

234-235 3291
Univerzální úklidový prostředek - Malina a máta, 
1 000 ml

229 8,48 9 146 5,44 190,83 183,20 176,15 7,07 6,79 6,52

282-283 3299 Prostorové aromatikum - Sunraya, 150 ml 89 3,30 3 57 2,11 74,17 71,20 68,46 2,75 2,64 2,54

284-285 3300 Prostorové aromatikum - OUD, 150 ml 109 4,04 4 69 2,59 90,83 87,20 83,85 3,37 3,23 3,11

282-283 3311 Prostorové aromatikum - EYOS, 150 ml 109 4,04 4 69 2,59 90,83 87,20 83,85 3,37 3,23 3,11

234-235 3321
Univerzální úklidový prostředek - Pramen Aloe, 
1 000 ml

229 8,48 9 146 5,44 190,83 183,20 176,15 7,07 6,79 6,52

246-247 3322 Pohlcovač pachů do chladničky, 50 ml 149 5,52 6 95 3,54 124,17 119,20 114,62 4,60 4,42 4,25

280-281 3328
Speciální čisticí gel na ruce s abrazivními 
mikroperličkami, 500 ml

199 7,37 8 127 4,72 165,83 159,20 153,08 6,14 5,90 5,67

236-237 3329
Speciální vlhčené ubrousky pro snadný úklid - Černý 
hrozen, 44 ks

179 6,63 7 114 3,77 149,17 143,20 137,69 5,53 5,30 5,10

282-283 3332 Prostorové aromatikum - Niadéne, 150 ml 89 3,30 3 57 2,11 74,17 71,20 68,46 2,75 2,64 2,54

284-285 3333 Prostorové aromatikum - GIA MENA, 150 ml 109 4,04 4 69 2,59 90,83 87,20 83,85 3,37 3,23 3,11

254-255 3334
Aktivní čisticí gel pro svěží toaletu - Malina a máta, 
200 ml

169 6,26 7 107 4,01 140,83 135,20 130,00 5,22 5,01 4,82

254-255 3335
Aktivní čisticí gel pro svěží toaletu - Křišťálový květ, 
200 ml

169 6,26 7 107 4,01 140,83 135,20 130,00 5,22 5,01 4,82

254-255 3336
Aktivní čisticí prostředek pro svěží toaletu - Malina 
a máta, 750 ml

209 7,74 8 133 4,96 174,17 167,20 160,77 6,45 6,19 5,95

254-255 3337
Aktivní čisticí prostředek pro svěží toaletu - Křišťálový 
květ, 750 ml

209 7,74 8 133 4,96 174,17 167,20 160,77 6,45 6,19 5,95

252-253 3338 Speciální čisticí prostředek na spáry, 500 ml 179 6,63 7 114 4,25 149,17 143,20 137,69 5,53 5,30 5,10



254-255 3339
Aktivní čisticí gel pro svěží toaletu - Ledová tříšť, 
200 ml

169 6,26 7 107 4,01 140,83 135,20 130,00 5,22 5,01 4,82

254-255 3340
Aktivní čisticí prostředek pro svěží toaletu - Ledová 
tříšť, 750 ml

209 7,74 8 133 4,96 174,17 167,20 160,77 6,45 6,19 5,95

254-255 3341
Aktivní čisticí gel pro svěží toaletu - Mořská záře, 
200 ml

169 6,26 7 107 4,01 140,83 135,20 130,00 5,22 5,01 4,82

254-255 3342
Aktivní čisticí prostředek pro svěží toaletu - Mořská 
záře, 750 ml

209 7,74 8 133 4,96 174,17 167,20 160,77 6,45 6,19 5,95

256-257 3354
EcoWave Aktivní čisticí tablety pro svěží toaletu, 8 
x 16 g

129 4,78 5 82 3,06 107,50 103,20 99,23 3,98 3,82 3,68

258-259 3355 EcoWave Aktivátor septiků v tabletách, 8 x 16 g 259 9,59 10 165 6,15 215,83 207,20 199,23 7,99 7,67 7,38

258-259 3356 EcoWave Aktivátor septiků, 750 ml 229 8,48 9 146 5,44 190,83 183,20 176,15 7,07 6,79 6,52

272-273 3357 EcoWave Čistič krbových vložek, 250 ml 189 7,00 8 120 4,49 157,50 151,20 145,38 5,83 5,60 5,38

274-275 3358
EcoWave Jemný čisticí prostředek na pravou kůži, 
500 ml

349 12,93 14 222 8,29 290,83 279,20 268,46 10,78 10,34 9,95

246-247 3359 Hygienický čistič lednic, 250 ml 159 5,89 6 101 3,77 132,50 127,20 122,31 4,91 4,71 4,53

240-241 3360 Čistič digestoří, 250 ml 139 5,15 5 88 3,30 115,83 111,20 106,92 4,29 4,12 3,96

232-233 3361
EcoWave Univerzální úklidový prostředek - Auri Skye, 
1 000 ml

299 11,07 12 190 7,10 249,17 239,20 230,00 9,23 8,86 8,52

282-283 3363 Prostorové aromatikum - ADINÉ, 150 ml 109 4,04 4 69 2,59 90,83 87,20 83,85 3,37 3,23 3,11

282-283 3365 Prostorové aromatikum - MIASÉ, 150 ml 109 4,04 4 69 2,59 90,83 87,20 83,85 3,37 3,23 3,11

272-273 3366 Leštěnka na nábytek, 250 ml 239 8,85 10 152 5,67 199,17 191,20 183,85 7,38 7,08 6,81

CERNY aromatix – AROMA DIFUZÉRY 

288-289 CC6726 Designový aromadifuzér s vůní Sunraya, 100 ml 399 14,78 17 254 9,47 332,50 319,20 306,92 12,31 11,82 11,37

288-289 CC6734 Designový aromadifuzér s vůní Levandule, 100 ml 399 14,78 17 254 9,47 332,50 319,20 306,92 12,31 11,82 11,37

   Nákupní ceny pro 
partnery Kč

Nákupné ceny pre 
partnerov €

č. str. obj. č. Název výrobku KC KC BO OO OO cena cena cena cena cena cena

Kč € Kč € A B C A B C

Dezinfekce – COVIDOR HOME 

226-227 6083 Dezinfekční roztok na ruce a povrchy, 1 000 ml 299 11,07 12 190 7,10 249,17 239,20 230,00 9,23 8,86 8,52

226-227 6088 Pohotovostní sprej pro rychlou dezinfekci, 100 ml 109 4,04 4 69 2,59 90,83 87,20 83,85 3,37 3,23 3,11

228-229 6089 Gastro dezinfekční sprej, 500 ml 179 6,63 7 114 4,25 149,17 143,20 137,69 5,53 5,30 5,10

226-227 6090 Dezinfekční sprej na ruce a povrchy, 500 ml 169 6,26 7 107 4,01 140,83 135,20 130,00 5,22 5,01 4,82

228-229 6094 Pohotovostní gel pro rychlou dezinfekci, 100 ml 129 4,78 5 82 3,06 107,50 103,20 99,23 3,98 3,82 3,68

228-229 6141 Dezinfekční gel na ruce, 400 ml 199 7,37 8 127 4,72 165,83 159,20 153,08 6,14 5,90 5,67

   Nákupní ceny pro 
partnery Kč

Nákupné ceny pre 
partnerov €

č. str. obj. č. Název výrobku KC KC BO OO OO cena cena cena cena cena cena

Kč € Kč € A B C A B C

308-309 5003 Odstraňovač hmyzu, 250 ml 159 5,89 6 101 3,77 132,50 127,20 122,31 4,91 4,71 4,53

308-309 5006
Univerzální leštěnka na karoserie s obsahem 
silikonu, 500 ml

298 11,04 12 189 7,08 248,33 238,40 229,23 9,20 8,83 8,49

310-311 5008
Čisticí prostředek na autosedačky a dětské sedačky, 
250 ml

267 9,89 11 170 6,34 222,50 213,60 205,38 8,24 7,91 7,61

308-309 5010 Autošampon, 500 ml 147 5,44 6 93 3,49 122,50 117,60 113,08 4,54 4,36 4,19

310-311 5013 Čisticí prostředek na interiéry aut - Zelená, 250 ml 239 8,85 10 152 5,67 199,17 191,20 183,85 7,38 7,08 6,81

310-311 5017 Čisticí prostředek na interiéry aut - New One, 250 ml 239 8,85 10 152 5,67 199,17 191,20 183,85 7,38 7,08 6,81



Nákupní ceny pro 
partnery Kč

Nákupné ceny pre 
partnerov €

č. str. obj. č. Název výrobku KC KC BO OO OO cena cena cena cena cena cena

Kč € Kč € A B C A B C

EcoMimi

94-95 6330
EcoMimi 0+ Šetrný čisticí prostředek na hračky 
a dětské povrchy, 250 ml

159 5,89 6 101 3,78 132,50 127,20 122,31 4,91 4,71 4,53

94-95 6331
EcoMimi 0+ Šetrný gel na ruční mytí dětského 
nádobí, kojeneckých lahví a dudlíků, 400 ml

129 4,78 5 82 3,06 107,50 103,20 99,23 3,98 3,82 3,68

88-89 6350
EcoMimi 0+ Jemný prací prostředek pro miminka, 
2 750 g

699 25,89 29 444 16,60 582,50 559,20 537,69 21,57 20,71 19,91

88-89 6351
EcoMimi 0+ Jemný prací prostředek pro miminka, 
935 g

299 11,07 12 190 7,10 249,17 239,20 230,00 9,23 8,86 8,52

90-91 6352 EcoMimi 0+ Jemný prací gel pro miminka, 1 000 ml 369 13,67 15 235 8,76 307,50 295,20 283,85 11,39 10,94 10,52

90-91 6353
EcoMimi 0+ Jemný neutralizační roztok pro 
miminka, 1 000 ml

249 9,22 10 158 5,91 207,50 199,20 191,54 7,68 7,38 7,09

92-93 6354
EcoMImi 0+ Jemný avivážní kondicionér pro 
miminka, 1 000 ml

249 9,22 10 158 5,91 207,50 199,20 191,54 7,68 7,38 7,09

92-93 6355
EcoMimi 0+ Jemná parfémová sašetka pro miminka, 
125 ml

79 2,93 3 50 1,88 65,83 63,20 60,77 2,44 2,34 2,25

92-93 6360
EcoMimi 0+ Jemné prostorové aromatikum pro 
miminka, 150 ml

109 4,04 4 69 2,59 90,83 87,20 83,85 3,37 3,23 3,11

PureMimi

106-107 6338
PureMimi 0+ Jemný koupelový olej pro miminka, 
250 ml

299 11,07 12 190 7,10 249,17 239,20 230,00 9,23 8,86 8,52

108-109 6339
PureMimi 0+ Jemný šampon na tělo a vlásky pro 
miminka, 250 ml

299 11,07 12 190 7,10 249,17 239,20 230,00 9,23 8,86 8,52

110-111 6340
PureMimi 0+ Jemný masážní olej pro miminka, 
150 ml

269 9,96 11 171 6,38 224,17 215,20 206,92 8,30 7,97 7,66

98-99 6342
PureMimi 0+ Jemný mycí olej na zadeček pro 
miminka, 150 ml

249 9,22 10 158 5,91 207,50 199,20 191,54 7,68 7,38 7,09

112-113 6345
PureMimi 0+ BuBu - Jemný dětský sprej proti 
bubákům a nočním děsům, 150 ml

189 7,00 8 120 4,49 157,50 151,20 145,38 5,83 5,60 5,38

100-101 6346
PureMimi 0+ Jemný krém na opruzeniny pro 
miminka, 75 ml

249 9,22 10 158 5,91 207,50 199,20 191,54 7,68 7,38 7,09

114-115 6347
PureMimi 0+ Jemná dětská pasta pro péči od 
prvních zoubků, 50 ml

199 7,37 8 127 4,72 165,83 159,20 153,08 6,14 5,90 5,67

102-103 6349
PureMimi 0+ Jemné vlhčené ubrousky pro miminka, 
72 ks

169 6,26 7 107 4,01 140,83 135,20 130,00 5,22 5,01 4,82

116-117 6356 PureMimi 0+ Jemné dětské tekuté mýdlo, 400 ml 169 6,26 7 107 4,01 140,83 135,20 130,00 5,22 5,01 4,82

116-117 6357
PureMimi 0+ Jemné dětské ochranné náplasti s 
polštářkem, 15 ks

99 3,67 4 63 2,35 82,50 79,20 76,15 3,06 2,94 2,82

104-105 6362
PureMimi 0+ Jemná zklidňující koupelová sůl pro 
miminka, 280 g

199 7,37 8 127 4,72 165,83 159,20 153,08 6,14 5,90 5,67

Pinky Frou

118-119 1131 Pinky Frou - Aviváž a kondicionér, 1 000 ml 199 7,37 8 127 4,72 165,83 159,20 153,08 6,14 5,90 5,67

118-119 1136 Pinky Frou - Parfémová sašetka, 125 ml 59 2,19 2 38 1,40 49,17 47,20 45,38 1,82 1,75 1,68

120-121 6304 Pinky Frou - Pěna do koupele pro malé slečny, 250 ml 179 6,63 7 114 4,25 149,17 143,20 137,69 5,53 5,30 5,10

122-123 6323
Pinky Frou - Ochranný šampon s Aloe vera a 
vitaminem E, 250 ml

199 7,37 8 127 4,72 165,83 159,20 153,08 6,14 5,90 5,67

122-123 6328
Pinky Frou - Hydratační sprchový a koupelový gel 
s Aloe vera, 250 ml

139 5,15 5 88 3,30 115,83 111,20 106,92 4,29 4,12 3,96

120-121 6336 Pinky Frou - Tekuté mýdlo s Aloe vera, 400 ml 149 5,52 6 95 3,54 124,17 119,20 114,62 4,60 4,42 4,25

118-119 6344 Pinky Frou - Tělový sprej pro malé slečny, 150 ml 169 6,26 7 107 4,01 140,83 135,20 130,00 5,22 5,01 4,82

124-125 6359 Pinky Frou - Ochranné náplasti s polštářkem, 18 ks 99 3,67 4 63 2,35 82,50 79,20 76,15 3,06 2,94 2,82

124-125 6361
Pinky Frou - Ochranný balzám pro snadné 
rozčesávání vlásků, 150 ml

189 7,00 8 120 4,49 157,50 151,20 145,38 5,83 5,60 5,38

GO SPUNKY!

126-127 1169 GO SPUNKY! - Aviváž a kondicionér, 1 000 ml 199 7,37 8 127 4,72 165,83 159,20 153,08 6,14 5,90 5,67

128-129 6319 GO SPUNKY! - Parfémová sašetka, 125 ml 59 2,19 2 38 1,40 49,17 47,20 45,38 1,82 1,75 1,68

128-129 6329 GO SPUNKY! - Tekuté mýdlo s Aloe vera, 400 ml 149 5,52 6 95 3,54 124,17 119,20 114,62 4,60 4,42 4,25



130-131 6341 GO SPUNKY! - Pěna do koupele, 250 ml 179 6,63 7 114 4,25 149,17 143,20 137,69 5,53 5,30 5,10

128-129 6343 GO SPUNKY! - Tělový sprej pro malé uličníky, 150 ml 169 6,26 7 107 4,01 140,83 135,20 130,00 5,22 5,01 4,82

130-131 6348
GO SPUNKY! - Ochranný sprchový šampon 2v1, 
250 ml

199 7,37 8 127 4,72 165,83 159,20 153,08 6,14 5,90 5,67

126-127 6358 GO SPUNKY! - Ochranné náplasti s polštářkem, 18 ks 99 3,67 4 63 2,35 82,50 79,20 76,15 3,06 2,94 2,82

Nákupní ceny pro 
partnery Kč

Nákupné ceny pre 
partnerov €

č. str. obj. č. Název výrobku KC KC BO OO OO cena cena cena cena cena cena

Kč € Kč € A B C A B C

222-223 3254 Tekuté mýdlo s Aloe vera - Černá perla, 400 ml 149 5,52 6 95 3,54 124,17 119,20 114,62 4,60 4,42 4,25

224-225 3256 Tekuté mýdlo s Aloe vera - Čistá, 400 ml 149 5,52 6 95 3,54 124,17 119,20 114,62 4,60 4,42 4,25

224-225 3257 Tekuté mýdlo s Aloe vera - Ledový vítr, 400 ml 149 5,52 6 95 3,54 124,17 119,20 114,62 4,60 4,42 4,25

224-225 3258 Tekuté mýdlo s Aloe vera - Livienne, 400 ml 149 5,52 6 95 3,54 124,17 119,20 114,62 4,60 4,42 4,25

224-225 3261 Tekuté mýdlo s Aloe vera - Citronová tráva, 400 ml 149 5,52 6 95 3,54 124,17 119,20 114,62 4,60 4,42 4,25

222-223 3262 Tekuté mýdlo s Aloe vera - Černý hrozen, 400 ml 149 5,52 6 95 3,54 124,17 119,20 114,62 4,60 4,42 4,25

224-225 3263 Tekuté mýdlo s Aloe vera - Zelená, 400 ml 149 5,52 6 95 3,54 124,17 119,20 114,62 4,60 4,42 4,25

224-225 3264
Tekuté mýdlo s Aloe vera a hedvábným proteinem - 
Meruňková kráska, 400 ml

149 5,52 6 95 3,54 124,17 119,20 114,62 4,60 4,42 4,25

222-223 3301 Tekuté mýdlo s Aloe vera - Neria, 400 ml 149 5,52 6 95 3,54 124,17 119,20 114,62 4,60 4,42 4,25

224-225 3330 Tekuté mýdlo s Aloe vera - Levandule, 400 ml 149 5,52 6 95 3,54 124,17 119,20 114,62 4,60 4,42 4,25

222-223 3331 Tekuté mýdlo s Aloe vera - GIA MENA, 400 ml 169 6,26 7 107 4,01 140,83 135,20 130,00 5,22 5,01 4,82

222-223 3352 Tekuté mýdlo s Aloe vera - Večernice, 400 ml 149 5,52 6 95 3,54 124,17 119,20 114,62 4,60 4,42 4,25

224-225 3353 Tekuté mýdlo s Aloe vera - Niadéne, 400 ml 149 5,52 6 95 3,54 124,17 119,20 114,62 4,60 4,42 4,25

222-223 3362 Tekuté mýdlo s Aloe vera - ADINÉ, 400 ml 169 6,26 7 107 4,01 140,83 135,20 130,00 5,22 5,01 4,82

222-223 3364 Tekuté mýdlo s Aloe vera - MIASÉ, 400 ml 169 6,26 7 107 4,01 140,83 135,20 130,00 5,22 5,01 4,82

Nákupní ceny pro 
partnery Kč

Nákupné ceny pre 
partnerov €

č. str. obj. č. Název výrobku KC KC BO OO OO cena cena cena cena cena cena

Kč € Kč € A B C A B C

152-153 6018 Aloe vera S.O.S. sprej, 250 ml 297 11,00 12 189 7,05 247,50 237,60 228,46 9,17 8,80 8,46

150-151 6044 S.O.S. Roll-on 100% Tea Tree, 5 ml 119 4,41 4 76 2,83 99,17 95,20 91,54 3,67 3,53 3,39

154-155 6048
Přírodní prostorové aromatikum S.O.S. RELAX 
THERAPY pro uvolnění a relaxaci, 150 ml

99 3,67 4 63 2,35 82,50 79,20 76,15 3,06 2,93 2,82

152-153 6049
Přírodní prostorové aromatikum S.O.S. BREATH 
THERAPY pro volný dech, 150 ml

99 3,67 4 63 2,35 82,50 79,20 76,15 3,06 2,93 2,82

154-155 6051
Přírodní prostorové aromatikum S.O.S. DREAM 
THERAPY pro klidný spánek,150 ml

99 3,67 4 63 2,35 82,50 79,20 76,15 3,06 2,93 2,82

134-135 6057 Přírodní ochranná zubní pasta, 75 ml 296 10,96 12 188 7,03 246,67 236,80 227,69 9,14 8,77 8,43

136-137 6058 Přírodní ochranný sprej pro svěží dech, 50 ml 199 7,37 8 127 4,72 165,83 159,20 153,08 6,14 5,90 5,67

134-135 6059 Přírodní ochranná ústní voda, 250 ml 269 9,96 11 171 6,38 224,17 215,20 206,92 8,30 7,97 7,66

144-145 6060 Jemný přírodní intimní gel pro ženy, 250 ml 239 8,85 10 152 5,67 199,17 191,20 183,85 7,38 7,08 6,81

136-137 6061 Přírodní ochranný balzám na rty, 4,2 g 119 4,41 4 76 2,83 99,17 95,20 91,54 3,67 3,53 3,39

140-141 6062 Jemný přírodní sprchový gel pro ženy, 250 ml 169 6,26 7 107 4,01 140,83 135,20 130,00 5,22 5,01 4,82

144-145 6063 Jemný přírodní gel na holení pro ženy, 200 ml 239 8,85 10 152 5,67 199,17 191,20 183,85 7,38 7,08 6,81

138-139 6066 Brilliant Condition Zubní kartáček SUPERSOFT růžový 129 4,78 5 82 3,06 107,50 103,20 99,23 3,98 3,82 3,68

138-139 6067
Brilliant Condition Zubní kartáček SUPERSOFT 
tyrkysový

129 4,78 5 82 3,06 107,50 103,20 99,23 3,98 3,82 3,68

148-149 6068 Přírodní ochranný krém na ruce, 75 ml 159 5,89 6 101 3,78 132,50 127,20 122,31 4,91 4,71 4,53

148-149 6069 Přírodní ochranný krém na nohy, 75 ml 159 5,89 6 101 3,78 132,50 127,20 122,31 4,91 4,71 4,53

146-147 6070 Přírodní aktivní chladivý krém, 200 ml 349 12,93 14 222 8,29 290,83 279,20 268,46 10,78 10,34 9,95

146-147 6071 Přírodní aktivní hřejivý krém, 200 ml 349 12,93 14 222 8,29 290,83 279,20 268,46 10,78 10,34 9,95



156-157 6072 Skin Guard Ochranné náplasti s polštářkem, 20 ks 99 3,67 4 63 2,35 82,50 79,20 76,15 3,06 2,94 2,82

156-157 6073
Body Guard Ochranný repelentní náramek proti 
hmyzu růžový, 1.3x27 cm

199 7,37 2 38 1,39 165,83 159,20 153,08 6,14 5,90 5,67

156-157 6074
Body Guard Ochranný repelentní náramek proti 
hmyzu tyrkysový, 1.3x27 cm

199 7,37 2 38 1,39 165,83 159,20 153,08 6,14 5,90 5,67

138-139 6097 Brilliant Condition Zubní kartáček SUPERSOFT žlutý 129 4,78 5 82 3,06 107,50 103,20 99,23 3,98 3,82 3,68

138-139 6098 Brilliant Condition Zubní kartáček SUPERSOFT bílý 129 4,78 5 82 3,06 107,50 103,20 99,23 3,98 3,82 3,68

150-151 6134 Přírodní hedvábný balzám, 50 ml 299 11,07 12 190 7,10 249,17 239,20 230,00 9,23 8,86 8,52

142-143 6138 Jemná přírodní koupelová sůl, 280 g 299 11,07 12 190 7,10 249,17 239,20 230,00 9,23 8,86 8,52

Nákupní ceny pro 
partnery Kč

Nákupné ceny pre 
partnerov €

č. str. obj. č. Název výrobku KC KC BO OO OO cena cena cena cena cena cena

Kč € Kč € A B C A B C

328-329 AC0001 Pet Zone - Přírodní pohlcovač pachů, 250 ml 189 7,00 8 120 4,49 157,50 151,20 145,38 5,83 5,60 5,38

326-327 AC0002
Přírodní šampon pro psy s antibakteriální přísadou, 
250 ml

199 7,37 8 127 4,72 165,83 159,20 153,08 6,14 5,90 5,67

328-329 AC0003 Pet Zone - Přírodní multifunkční čistič, 250 ml 189 7,00 8 120 4,49 157,50 151,20 145,38 5,83 5,60 5,38

326-327 AC0004
Přírodní regenerační balzám na tlapky - Šťastná 
tlapka!, 50 ml

199 7,37 8 127 4,72 165,83 159,20 153,08 6,14 5,90 5,67

330-331 AC0005 Bohemian PetBar 100% Losos, 400 g 229 8,48 9 153 5,44 190,83 183,20 176,15 7,07 6,79 6,52

330-331 AC0008 Bohemian PetBar Losos & kuře, 400 g 189 7,00 8 120 4,49 157,50 151,20 145,38 5,83 5,60 5,38

330-331 AC0009
Bohemian PetBar - Kompletní krmivo pro dospělé 
psy, 2 500 g

699 25,89 29 468 16,60 582,50 559,20 537,69 21,57 20,71 19,91

Nákupní ceny pro 
partnery Kč

Nákupné ceny pre 
partnerov €

č. str. obj. č. Název výrobku KC KC BO OO OO cena cena cena cena cena cena

Kč € Kč € A B C A B C

318-319 7001 Univerzální organické tekuté hnojivo, 1 000 ml 329 12,19 14 209 7,81 274,17 263,20 253,08 10,16 9,76 9,38

320-321 7002 Tekuté hnojivo pro pokojové kvetoucí rostliny, 500 ml 159 5,89 6 101 3,77 132,50 127,20 122,31 4,91 4,71 4,53

320-321 7003 Tekuté hnojivo pro palmy a zelené rostliny, 500 ml 179 6,63 7 114 4,25 149,17 143,20 137,69 5,53 5,30 5,10

316-317 7004 Tekuté hnojivo pro balkónové květiny, 500 ml 159 5,89 6 101 3,77 132,50 127,20 122,31 4,91 4,71 4,53

322-323 7006
Trávníkové hnojivo s dlouhodobě ochrannou funkcí, 
2 500 g

399 14,78 17 254 9,47 332,50 319,20 306,92 12,31 11,82 11,37

314-315 7007
Univerzální tekutá vita esence s obsahem enzymů z 
žížal, 500 ml

229 8,48 9 146 5,44 190,83 183,20 176,15 7,07 6,79 6,52

316-317 7008 Královská listová péče o orchideje 2v1, 250 ml 239 8,85 10 152 5,67 199,17 191,20 183,85 7,38 7,08 6,81

Nákupní ceny pro 
partnery Kč

Nákupné ceny pre 
partnerov €

č. str. obj. č. Název výrobku KC KC BO OO OO cena cena cena cena cena cena

Kč € Kč € A B C A B C

CERNY cosmetix - Eau de Parfum

166-167 CC6605 Eau de Parfum - Sirius, 50 ml 799 29,59 33 508 18,97 665,83 639,20 614,62 24,66 23,67 22,76

166-167 CC6606 Eau de Parfum - Zeta Ori, 50 ml 799 29,59 33 508 18,97 665,83 639,20 614,62 24,66 23,67 22,76

168-169 CC6607 Eau de Parfum - Trinity, 50 ml 799 29,59 33 508 18,97 665,83 639,20 614,62 24,66 23,67 22,76

168-169 CC6608 Eau de Parfum - Del Norte, 50 ml 799 29,59 33 508 18,97 665,83 639,20 614,62 24,66 23,67 22,76

CERNY cosmetix professional - VIVA AQUA

214-215 CC62011 VIVA AQUA - Hydratační ochranný šampon, 250 ml 199 7,37 8 127 4,72 165,83 159,20 153,08 6,14 5,90 5,67

214-215 CC62021
VIVA AQUA - Hydratační vyživující kondicionér, 
250 ml 

199 7,37 8 127 4,72 165,83 159,20 153,08 6,14 5,90 5,67

CERNY cosmetix professional - PURE DETOXIFY

216-217 CC62261
PURE DETOXIFY - Očišťující ochranný šampon, 
250 ml 

199 7,37 8 127 4,72 165,83 159,20 153,08 6,14 5,90 5,67



216-217 CC62271
PURE DETOXIFY - Očišťující vyživující kondicionér, 
250 ml 

199 7,37 8 127 4,72 165,83 159,20 153,08 6,14 5,90 5,67

CERNY cosmetix professional - COMPLETE REGENERGY

218-219 CC62761
COMPLETE REGENERGY - Obnovující ochranný 
šampon, 250 ml 

199 7,37 8 127 4,72 165,83 159,20 153,08 6,14 5,90 5,67

218-219 CC62771
COMPLETE REGENERGY - Obnovující vyživující 
kondicionér, 250 ml 

199 7,37 8 127 4,72 165,83 159,20 153,08 6,14 5,90 5,67

CERNY cosmetix professional - COLD PRESSED OILS

188-189 CC6745
Luxusní Bio švestkový kosmetický olej - lisovaný za 
studena, 30 ml

329 12,19 14 209 7,81 274,17 263,20 253,08 10,16 9,76 9,38

188-189 CC6746
Luxusní Bio meruňkový kosmetický olej - lisovaný za 
studena, 30 ml

329 12,19 14 209 7,81 274,17 263,20 253,08 10,16 9,76 9,38

186-187 CC6747
Luxusní Bio višňový kosmetický olej - lisovaný za 
studena, 30 ml

329 12,19 14 209 7,81 274,17 263,20 253,08 10,16 9,76 9,38

186-187 CC6748
Luxusní Bio dýňový kosmetický olej - lisovaný za 
studena, 30 ml

329 12,19 14 209 7,81 274,17 263,20 253,08 10,16 9,76 9,38

CERNY cosmetix professional -  MAN ZONE

208-209 CC6718 MAN ZONE No.1 Sprchový gel pro muže, 250 ml 199 7,37 8 127 4,72 165,83 159,20 153,08 6,14 5,90 5,67

206-207 CC6719 MAN ZONE No.1 Eau de Toilette pro muže, 50 ml 499 18,48 20 317 11,85 415,83 399,20 383,85 15,40 14,78 14,22

208-209 CC6725 MAN ZONE No.1 Deodorant pro muže, 50 ml 249 9,22 10 158 5,91 207,50 199,20 191,54 7,68 7,38 7,09

210-211 CC6735
MAN ZONE No.1 Šampon proti vypadávání a na 
podporu růstu vlasů, 250 ml

279 10,33 11 177 6,62 232,50 223,20 214,62 8,61 8,26 7,95

CERNY cosmetix professional - EYOS

192-193 CC6722 Sprchový gel pro ženy - EYOS, 250 ml 199 7,37 8 127 4,72 165,83 159,20 153,08 6,14 5,90 5,67

190-191 CC6723 Eau de Toilette pro ženy - EYOS, 50 ml 499 18,48 20 317 11,85 415,83 399,20 383,85 15,40 14,78 14,22

192-193 CC6724 Deodorant pro ženy - EYOS, 50 ml 249 9,22 10 158 5,91 207,50 199,20 191,54 7,68 7,38 7,09

194-195 CC6733 Pleťová maska s růžovým jílem - EYOS, 2x30g 299 11,07 12 190 7,10 249,17 239,20 230,00 9,23 8,86 8,52

CERNY cosmetix professional - ENSSIMÉ

160-161 CC6727 ENSSIMÉ - Parfém pro ženy, 50 ml 849 31,45 35 540 20,16 707,50 679,20 653,08 26,21 25,16 24,19

160-161 CC6730 ENSSIMÉ - Parfém pro muže, 50 ml 849 31,45 35 540 20,16 707,50 679,20 653,08 26,21 25,16 24,19

162-163 CC6728
ENSSIMÉ - Luxusní přírodní sprchový gel pro ženy, 
250 ml

199 7,37 8 127 4,72 165,83 159,20 153,08 6,14 5,90 5,67

162-163 CC6731
ENSSIMÉ - Luxusní přírodní sprchový gel pro muže, 
250 ml

199 7,37 8 127 4,72 165,83 159,20 153,08 6,14 5,90 5,67

164-165 CC6729
ENSSIMÉ - Luxusní přírodní tělové mléko pro ženy, 
250 ml

349 12,93 14 222 8,29 290,83 279,20 268,46 10,78 10,34 9,95

164-165 CC6732
ENSSIMÉ - Luxusní přírodní vlasový elixír pro muže, 
50 ml

349 12,93 14 222 8,29 290,83 279,20 268,46 10,78 10,34 9,95

160-161 9474 ENSSIMÉ - Luxusní dárková taška, 16 x 7 x 22 cm 49 1,81 0

NEW GENEA  - Komplexní péče v boji proti vráskám

172-173 CC6759 NEW GENEA - Omlazující denní krém, 50 ml 549 20,33 22 349 13,03 457,50 439,20 422,31 16,94 16,27 15,64

172-173 CC6760 NEW GENEA - Omlazující noční krém, 50 ml 549 20,33 22 349 13,03 457,50 439,20 422,31 16,94 16,27 15,64

170-171 CC6758 NEW GENEA - Omlazující oční krém, 30 ml 599 22,19 24 381 14,22 499,17 479,20 460,77 18,49 17,75 17,07

NEW UNIQUA - Křišťálově průzračná vlna péče o Vaši pleť

180-181 CC6756 NEW UNIQUA - Hydratační denní krém, 50 ml 499 18,48 20 317 11,85 415,83 399,20 383,85 15,40 14,78 14,22

180-181 CC6757 NEW UNIQUA - Hydratační noční krém, 50 ml 499 18,48 20 317 11,85 415,83 399,20 383,85 15,40 14,78 14,22

178-179 CC6755 NEW UNIQUA - Hydratační pleťové mléko, 200 ml 499 18,48 20 317 11,85 415,83 399,20 383,85 15,40 14,78 14,22

178-179 CC6753 NEW UNIQUA - Hydratační pleťové tonikum, 200 ml 499 18,48 20 317 11,85 415,83 399,20 383,85 15,40 14,78 14,22

176-177 CC6754 NEW UNIQUA - Čisticí pleťový gel, 200 ml 499 18,48 20 317 11,85 415,83 399,20 383,85 15,40 14,78 14,22

176-177 CC6751 NEW UNIQUA - Hydratační pleťový peeling, 50 ml 329 12,19 14 209 7,81 274,17 263,20 253,08 10,16 9,76 9,38

174-175 CC6752 NEW UNIQUA - Hydratační pleťové sérum, 30 ml 499 18,48 20 317 11,85 415,83 399,20 383,85 15,40 14,78 14,22

CERNY cosmetix - SENSUALIX

196-197 CC6686
SENSUALIX - Zvláčňující sprchový gel s kokosovým 
mlékem a s výtažkem z mandlí, 250 ml

169 6,26 7 107 4,01 140,83 135,20 130,00 5,22 5,01 4,81

198-199 CC6687
SENSUALIX - Intenzivní hydratační tělové máslo s 
kokosovým a mandlovým olejem, 150 ml

249 9,22 10 158 5,91 207,50 199,20 191,54 7,68 7,38 7,09

200-201 CC6697
SENSUALIX - Masážní olej pro dokonalou relaxaci s 
vůní smetany a olejem z mandlí, 150 ml

249 9,22 10 158 5,91 207,50 199,20 191,54 7,68 7,38 7,09



200-201 CC6698
SENSUALIX - Cukrový tělový peeling s vůní smetany 
a olejem z mandlí, 150 ml

249 9,22 10 158 5,91 207,50 199,20 191,54 7,68 7,38 7,09

198-199 CC6699
SENSUALIX - Balzám na rty s kokosovým a 
mandlovým olejem, 4,2 g

99 3,67 4 63 2,35 82,50 79,20 76,15 3,06 2,94 2,82

204-205 CC6701
SENSUALIX - Energizující tělový sprej - Božská 
Théia, 150 ml

189 7,00 8 120 4,49 157,50 151,20 145,38 5,83 5,60 5,38

202-203 CC6702
SENSUALIX - Zklidňující tělový olej - Božská Théia, 
150 ml

279 10,33 11 177 6,62 232,50 223,20 214,62 8,61 8,26 7,95

204-205 CC6703
SENSUALIX - Obnovující sprchový gel - Božská 
Théia, 250 ml

169 6,26 7 107 4,01 140,83 135,20 130,00 5,22 5,01 4,82

Nákupní ceny pro 
partnery Kč

Nákupné ceny pre 
partnerov €

č. str. obj. č. Název výrobku KC KC BO OO OO cena cena cena cena cena cena

Kč € Kč € A B C A B C

GurmanBar

346-347 PB5001 Bio 100% Makový olej - lisovaný za studena, 100 ml 269 9,96 11 180 6,38 224,17 215,20 206,92 8,30 7,97 7,66

348-349 PB5003
Bio 100% Sezamový olej - lisovaný za studena, 
100 ml

269 9,96 11 180 6,38 224,17 215,20 206,92 8,30 7,97 7,66

348-349 PB5004
Bio 100% Lněný zlatý olej - lisovaný za studena, 
100 ml

269 9,96 11 180 6,38 224,17 215,20 206,92 8,30 7,97 7,66

AloeBar

350-351 PB4001 ALOEBAR – PURE POWER 99,9% ALOE, 500 ml 429 15,89 17 287 10,19 357,50 343,20 330,00 13,24 12,71 12,22

352-353 PB4002 ALOEBAR – ACTIVE IMMUNITY 92 %, 500 ml 429 15,89 17 287 10,19 357,50 343,20 330,00 13,24 12,71 12,22

352-353 PB4003 ALOEBAR – ACTIVE ENERGY 95 %, 500 ml 429 15,89 17 287 10,19 357,50 343,20 330,00 13,24 12,71 12,22

354-355 PB4004 ALOEBAR – ACTIVE RECOVERY 95 %, 500 ml 429 15,89 17 287 10,19 357,50 343,20 330,00 13,24 12,71 12,22

354-355 PB4005 ALOEBAR – ACTIVE DETOX 92 %, 500 ml 429 15,89 17 287 10,19 357,50 343,20 330,00 13,24 12,71 12,22

SeaBar

344-345 PB3003 Královský salát s lososem - Gurmania, 160 g 129 4,78 5 86 3,06 107,50 103,20 99,23 3,98 3,82 3,68

344-345 PB3005 Královský fi let z lososa - Bylinkové kouzlo, 130 g 159 5,89 6 106 3,77 132,50 127,20 122,31 4,91 4,71 4,53

344-345 PB3010 Královský fi let z lososa - Čistě přírodní, 130 g 159 5,89 6 106 3,77 132,50 127,20 122,31 4,91 4,71 4,53

344-345 PB3024 Královský salát s lososem - Twistees, 160 g 129 4,78 5 86 3,06 107,50 103,20 99,23 3,98 3,82 3,68

Royal Salmon Pâté

342-343 PB3020 Královské paté z lososa - Čisté & delikátní, 100 g 159 5,89 6 106 3,77 132,50 127,20 122,31 4,91 4,71 4,53

342-343 PB3021 Královské paté z lososa - Mandle & brusinka, 100 g 159 5,89 6 106 3,77 132,50 127,20 122,31 4,91 4,71 4,53

Royal Salty Salmon

342-343 PB3027 Slaneček z lososa s bylinkami, 320 g 299 11,07 12 200 7,10 249,17 239,20 230,00 9,23 8,86 8,52

342-343 PB3028 Slaneček z lososa s chilli, 320 g 299 11,07 12 200 7,10 249,17 239,20 230,00 9,23 8,86 8,52

JetBar

360-361 PB1001 Pinky Frou - Vanilka & letní plody, 42 g 59 2,19 2 39 1,40 49,17 47,20 45,38 1,82 1,75 1,68

360-361 PB1002 RAW Jablko & spirulina, 42 g 59 2,19 2 39 1,40 49,17 47,20 45,38 1,82 1,75 1,68

360-361 PB1003 Blackfest - Černý rybíz & aronie, 42 g 59 2,19 2 39 1,40 49,17 47,20 45,38 1,82 1,75 1,68

362-363 PB1004 RAW Kakao & kešu, 42 g 59 2,19 2 39 1,40 49,17 47,20 45,38 1,82 1,75 1,68

362-363 PB1005 RAW Tropické ovoce & guarana, 42 g 59 2,19 2 39 1,40 49,17 47,20 45,38 1,82 1,75 1,68

360-361 PB1014 GO SPUNKY! - Borůvky a brusinky, 42 g 59 2,19 2 39 1,40 49,17 47,20 45,38 1,82 1,75 1,68

362-363 PB1019 RAW Meruňka & chia semínka, 42 g 59 2,19 2 39 1,40 49,17 47,20 45,38 1,82 1,75 1,68

362-363 PB1028 BIGBEET! Zahradní plody & maca, 42 g 59 2,19 2 39 1,40 49,17 47,20 45,38 1,82 1,75 1,68

358-359 PB1029 RAW Ostružina & Betakaroten, 42 g 59 2,19 2 39 1,40 49,17 47,20 45,38 1,82 1,75 1,68

358-359 PB1030 RAW Mango & Směs proteinů, 42 g 59 2,19 2 39 1,40 49,17 47,20 45,38 1,82 1,75 1,68

MedBar

366-367 PB2001 Malinové líbánky, 260 g 269 9,96 11 180 6,38 224,17 215,20 206,92 8,30 7,97 7,66

366-367 PB2002 Medulenka s pomerančovou silicí, 260 g 269 9,96 11 180 6,38 224,17 215,20 206,92 8,30 7,97 7,66

366-367 PB2005
ZARIANA - Medový nápoj s bezovým květem a 
bezinkami, 240 g

269 9,96 11 180 6,38 224,17 215,20 206,92 8,30 7,97 7,66



366-367 PB2006
AURORA - Medový nápoj s mateřídouškou, slézem 
a šalvějí, 240 g

269 9,96 11 180 6,38 224,17 215,20 206,92 8,30 7,97 7,66

366-367 PB2007
METHUYA - Medový nápoj s lípou a měsíčkem, 
240 g

269 9,96 11 180 6,38 224,17 215,20 206,92 8,30 7,97 7,66

366-367 PB2008
ARANELA - Medový nápoj s ibiškem a schizandrou, 
240 g

269 9,96 11 180 6,38 224,17 215,20 206,92 8,30 7,97 7,66

366-367 PB2009
Kakaová vášeň - Opilý pastovaný med s kakaovými 
boby, 240 g

269 9,96 11 180 6,38 224,17 215,20 206,92 8,30 7,97 7,66

366-367 PB2010
Klenoty lesa - Pastovaný med s borůvkami, 
brusinkami a acai, 240 g

269 9,96 11 180 6,38 224,17 215,20 206,92 8,30 7,97 7,66

366-367 PB2011
LAYELA - Medový nápoj s heřmánkem, rakytníkem a 
citronem, 240 g

269 9,96 11 180 6,38 224,17 215,20 206,92 8,30 7,97 7,66

366-367 PB2013
Svatojánská noc – Pastovaný med s lesním ovocem 
a slunečnicí, 240 g 

269 9,96 11 180 6,38 224,17 215,20 206,92 8,30 7,97 7,66

366-367 PB2014 Medulenka oříšková, 240 g 299 11,07 12 200 7,10 249,17 239,20 230,00 9,23 8,86 8,52

366-367 PB2015 Meruňkové pohlazení, 240 g 269 9,96 11 180 6,38 224,17 215,20 206,92 8,30 7,97 7,66

366-367 PB2016 Levandulová láska, 240 g 269 9,96 11 180 6,38 224,17 215,20 206,92 8,30 7,97 7,66

Nákupní ceny pro 
partnery Kč

Nákupné ceny pre 
partnerov €

č. str. obj. č. Název výrobku KC KC BO OO OO cena cena cena cena cena cena

Kč € Kč € A B C A B C

368-369 CH0001 Royal Earl Grey - Sypaný královský černý čaj, 50 g 69 2,56 2 46 1,64 57,50 55,20 53,08 2,13 2,04 1,97

368-369 CH0003 Antistress Green - Sypaný zelený čaj, 50 g 69 2,56 2 46 1,64 57,50 55,20 53,08 2,13 2,04 1,97

368-369 CH0004 Bylinkový čaj pro štíhlou linii - Slim & Fit, 40 g 79 2,93 3 53 1,88 65,83 63,20 60,77 2,44 2,34 2,25

368-369 CH0006 Bylinkový pročišťující čaj - Pure Wellness, 40 g 79 2,93 3 53 1,88 65,83 63,20 60,77 2,44 2,34 2,25

368-369 CH0009 Bylinkový čaj s guaranou - Guarana Energizing, 40g 79 2,93 3 53 1,88 65,83 63,20 60,77 2,44 2,34 2,25

368-369 CH0010 Bylinkový čaj s ženšenem - Ginseng Wellspring, 40g 79 2,93 3 53 1,88 65,83 63,20 60,77 2,44 2,34 2,25

368-369 CL0085 Nerezové čajové sítko - kleště 89 3,30 1 57 2,11 74,17 71,20 68,46 2,75 2,64 2,54

Nákupní ceny pro 
partnery Kč

Nákupné ceny pre 
partnerov €

č. str. obj. č. Název výrobku KC KC BO OO OO cena cena cena cena cena cena

Kč € Kč € A B C A B C

370-371 CE0001
Mletá aromatizovaná káva Cerny Café - 100% 
Arabica Mandle & čokoláda, 200 g

199 7,37 8 133 4,72 165,83 159,20 153,08 6,14 5,90 5,67

370-371 CE0002
Mletá výběrová káva Cerny Café - 100% Arabica 
Columbia Special Suave, 200 g

199 7,37 8 133 4,72 165,83 159,20 153,08 6,14 5,90 5,67

Nákupní ceny 
pro partnery Kč

Nákupné ceny 
pre partnerov €

č. str. obj. č. Název výrobku KC KC BO OO OO cena cena cena cena cena cena

Kč € Kč € A B C A B C

374-375 9065 Box Eurona na vzorky aviváží 99 3,67 4 28 1,06 82,50 79,20 76,15 3,06 2,93 2,82

374-375 9066 Box Eurona se vzorky aviváží 25 x 20 ml - komplet 499 18,48 20 147 5,45 415,83 399,20 383,85 15,40 14,78 14,22

č. str. obj. č. Název výrobku KC KC

Kč €

374-385 4001 Lahvička na ředění s rozprašovačem, 1 ks 29 1,07

372-373 4008 Sada odměrek (komplet) 9 0,33

374-375 4050 Náhradní rozprašovač (spray) pro 250 ml a 500 ml balení, 1 ks 8 0,30

152-153 4061 Mini S.O.S lahvička bez náplně 50 ml, 1 ks 29 1,07

374-375 4066 Náhradní košíček na WC gel, 1 ks 8 0,30

374-375 4069 Houbička Eurona bílá střední, 2 ks 19 0,70

374-375 4070 Houbička Eurona bílá velká, 1 ks 19 0,70

374-375 4375 Sales Packet - vzorek aviváže ADINÉ, 20 ml 25 0,93



374-375 4376 Sales Packet - vzorek aviváže MIASÉ, 20 ml 25 0,93

374-375 4368 Vzoreček vůně EdP Enssimé for him, 1,5 ml 30 1,11

374-375 4369 Vzoreček vůně EdP Enssimé for her, 1,5 ml 30 1,11

374-375 4089 Vzoreček vůně EdP Sirius 1,5 ml 30 1,11

374-375 4090 Vzoreček vůně EdP Zeta Ori 1,5 ml 30 1,11

374-375 4091 Vzoreček vůně EdP Trinity 1,5 ml 30 1,11

374-375 4092 Vzoreček vůně EdP Del Norte 1,5 ml 30 1,11

374-375 4298 Vzoreček vůně EdT MAN ZONE No.1   1,5 ml 30 1,11

374-375 4358 Vzoreček vůně EdT EYOS 1,5 ml 30 1,11

374-375 4321 Náhradní kyblík, 2 000 ml 39 1,44

sales promotion – podpora prodeje
č. str. obj. č. Název výrobku KC KC

Kč €

X 9017
Lahvičky na vzorky zákazníkům - 20 kusů 
+ samolepící etikety

99 3,67

X 9058 Prezentační materiál - Leporelo  3 0,11

372-373 9120 Papírová taška Eurona malá - 220x100x320 mm 8 0,30

372-373 9447 Papírová taška Eurona velká - 320x170x390 mm 12 0,44

X 9330 Leták - Co víte či nevíte o své pračce 1,50 0,06

X 9336 Leták-Ekologicky šetrný program do myček nádobí 1,50 0,06

Katalog EURONA by CERNY – minimální odběr 2 ks
č. str. obj. č. Název výrobku KC KC

Kč €

372-373 9495 Katalog EURONA by CERNY (CZ-SK) platný od 4. 4. 2022 - 1 ks 89 3,30

sales promotion – podpora prodeje
č. str. obj. č. Název výrobku KC KC BO

Kč €

372-373 4373 Hrnek Eurona Original White 189 7,00 8

372-373 4315 Propisovací tužka EURONA Original modrá 29 1,07 1

372-373 4316 Propisovací tužka EURONA Original růžová 29 1,07 1

372-373 9057 Poznámkový bloček Eurona 16 0,59 1

372-373 9122 Blok Eurona A5 29 1,07 1

Pokud Váš osobní obrat za měsíc dosáhne výše 
alespoň 100 BO, nebo zaregistrujete 3 nové ža-
datele s první objednávkou min. 1500 Kč / 66 € / 
350 ZŁ v katalogových cenách, získáte plný nárok 
na provize a bonusy z Vašeho osobního prodeje 
a z dosažených objemů prodeje Vaší skupiny. 

Pozn.: Nákupní ceny pro zare-
gistrované poradce a zákazníky 
jsou platné vždy v následujícím 
kalendářním měsíci. Pro jejich 
stanovení se nepočítají výrobky 
z řady Sales promotion.  

Podmínky MINIMÁLNÍ GARANCE PROVIZÍ 
A BONUSŮ MARŽE – NÁKUPNÍ CENY 

0-99 BO  

Měsíční objem BO                           

100-199 BO                                               

200 a více BO                                            

cena A

   Nákupní ceny 
(obchod. přirážka) 

cena B

cena C

Vysvětlivky:
Pozn.: * položka je v nabídce do vyprodání zásob
KC  – katalogová cena s DPH pro konečného 

spotřebitele (DPH dle platného znění zákona)
BO – bodový objem za výrobek

– Akce
– Inovace/Redesing 
– Novinka

– Dárek zdarma
– Sezonní prodej



Úspora, která stojí za to!

A teď si to shrneme!

* Pozn.: Tato tabulka obsahuje součet úspor, které naleznete u jednotlivých výrobků v tomto katalogu.
• Pro výpočet úspor u praní je počítáno 5 náplní praček týdně.
* Pozn.: porovnání s cenami kvalitních prostředků běžně dostupných v obchodech k 1. 1. 2022
.

Víte kolik může ušetřit 4členná rodina používáním výrobků Eurona?

Zdá se Vám i nyní ekologie nedostupná?
Ve výpočtech nejsou zahrnuty i další úspory, 
které Vám naše produkty nabízejí:

•  snížení spotřeby energie při praní, žehlení,

•  prodloužení životnosti spotřebičů a výbavy 
v bytě díky šetrným prostředkům Eurona,

•  prodloužení životnosti a kvality prádla díky 
speciálním složkám v pracích prostředcích Eurona,

•  ještě výhodnější nákupní ceny pro naše 
registrované zákazníky.

Vybrali jsme pro Vás
9 běžně používaných 
výrobků, které nesmí 
chybět v žádné domácnosti: Úspory, které

se skutečně

vyplatí!

Šetříte
nejen svoji 

peněženku!

Vaše roční úspora*

CZ EUR

Praci prostředek na bílé a světlé, 2 750 g 520 19,26

Prací prostředek na barevné a pestré, 2 750 g 520 19,26

Jemný prací gel pro miminka, 1 000 ml 634 25,36

Jemný prací prostředek pro miminka, 2 750 g 456 18,24

Univerzální úklidový prostředek, 1 000 ml 1329 53,16

Čistič kuchyní, 500 ml 295 10,93

Čistič oken a zrcadel, 500 ml 311 11,52

Prostředek na mytí nádobí, 1 000 ml 83 3,32

MINIMÁLNÍ úspora za 1 rok CELKEM 4 148 161,05

MINIMÁLNÍ úspora za 5 let CELKEM 20 740 788,65





free not testedfree free free

Ceny výrobků jsou uvedeny včetně DPH, cena katalogu 
je 89 Kč/3,30 EURO. Katalog je možné objednat

pod objednávacím číslem 9495.
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