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S. O. S. Revitalizační 
tělová emulze
Aloe & Liči, 

150 ml

5 PLUSOVÝCH ÚČINKŮ

+ Intenzivní regenerace pokožky namáhané sluncem!
+ Lehký chladivý efekt osvěžuje a mírní nepříjemné pocity!
+ Zklidnění a hloubková hydratace podrážděné pokožky!
+ Rychlá vstřebatelnost bez pocitu mastnoty!
+ Příjemná vůně exotického liči s jemným dotekem aloe vera!

Okamžitá úleva 

pro Vaši dehydratovanou 

a podrážděnou pokožku...

ORIGINAL CLINICAL SPECIALISTs
  ALOE BARBADENSIS LEAF JUICE

100% přírodní šťáva z listů aloe vera s certifi kací  
I. A. S. C. pro pocit dokonalého osvěžení.

  LYCHEE CHINENSIS PURE
100% přírodní extrakt z plodů liči hydratuje, vyži-
vuje, je silným antioxidantem a přirozeným zdrojem 
vitaminu C.

  HYALURONIC COMPLEX
Dva typy kyseliny hyaluronové pro extra hloubkovou 
hydrataci.

  RICINUS COMMUNIS SEED OIL
100% přírodní, za studena lisovaný, ricinový olej ze 
Skočce obecného působí protizánětlivě a dokonale 
zvláčňuje pokožku těla.

  ETHIENCE PROTECT 
Posiluje ochrannou bariéru pokožky, zklidňuje 
a pomáhá ji udržet zdravou a rozjasněnou.

  E-ACTIVE PROTECTION
Vitamin E, silný přírodní antioxidant, chrání pokožku 
před negativními účinky volných radikálů a navrací
jí přirozenou pružnost a pevnost.

  PANTHENOL ACTIVE RECOVERY+
Vyživující péče, hydratace a kompletní regenerace 
s panthenolem pro sluncem namáhanou pokožku, 
kterou zklidňuje a působí proti zarudnutí.

  SATISFYING COOLING COMPLEX+
Chladivý efekt jedinečné ekologicky šetrné složky 
Fresh in Green pro maximální osvěžující požitek 
a komfort.

Přednosti a vlastnosti:
  Unikátní receptura s obsahem cenných přírodních 

složek.

  Intenzivní chladivá a revitalizační terapie zahrnující 
maximální hydrataci a zklidnění pokožky 
(například po opalování).

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

 Vhodná pro suchou a citlivou pokožku.

Návod k použití: 
Před použitím protřepejte. Pumpičkou naneste 
emulzi na pokožku a krouživými pohyby vmasíruj-
te do kůže. Abyste docílili maximální revitalizace, 
používejte ideálně 2x denně. Pro kompletní péči 
kombinujte s dalšími výrobky z letní kolekce 
ALOE & LYCHEE CONDITION. 

6



Věděli jste, že...
...existuje několik typů kyseliny hyaluronové? 
Podle počtu molekul se rozděluje na nízko-
molekulární, středněmolekulární a vysokomo-
lekulární. Právě to určuje, v jakých vrstvách 
pokožky působí a do jaké míry ji hydratuje. 
Revitalizační tělová emulze ALOE & LYCHEE 
CONDITION obsahuje komplex nízkomoleku-
lárních typů, které dokážou proniknout 
do hlubších vrstev pokožky a maximálně 
ji tak hydratovat.

nr. 6147
Aloe & Lychee Condition 
S. O. S. Revitalizing Body Emulsion 
150 ml

11 BO

10,33 €
279 Kč
47,30 zł

NEW

HYPOALERGENNÍ
PARFEMACE
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OCHRANNÝ SPREJ 
NA VLASY 
Aloe & Liči, 

100 ml
5 PLUSOVÝCH ÚČINKŮ

+  Luxusní péče s přírodními extrakty, vitaminy a antioxidanty pro hebké 
a zářivé vlasy bez pocitu zatížení!

+ Hypoalergenní jiskřivá vůně šťavnatého liči s jemným dotekem aloe vera!
+ Chrání před UV slunečním zářením!
+ Lehké a snadno vstřebatelné složení!
+ Ideální terapie pro sluncem namáhané vlasy a vlasovou pokožku!

 S  UV ochranou 

před spalujícím 

letním sluncem!

ORIGINAL CLINICAL SPECIALISTs
  ALOE BARBADENSIS LEAF JUICE

100% přírodní šťáva z listů aloe vera s certifi kací
I. A. S. C. pro pocit dokonalého osvěžení.

  LYCHEE CHINENSIS PURE
100% přírodní extrakt z plodů liči hydratuje, vyživuje,
je silným antioxidantem a přirozeným zdrojem vitaminu C.

  E-ACTIVE PROTECTION
Vitamin E, silný přírodní antioxidant, chrání vlasy
a vlasovou pokožku před negativními účinky volných 
radikálů a navrací jí přirozenou pevnost.

  PANTHENOL ACTIVE RECOVERY+
Vyživující péče, hydratace a kompletní regenerace
s panthenolem pro sluncem namáhané vlasy a vlasovou 
pokožku, kterou zklidňuje a působí proti zarudnutí.

  HYALURONIC COMPLEX 
Spojení dvou typů kyseliny hyaluronové pro extra 
hloubkovou hydrataci.

  MELINOIL
Poskytuje ochranu před UV slunečním zářením a 
podporuje zpomalení stárnutí vlasů.

  POMEGRANATE OIL
Olej z granátového jablka, lisovaný za studena, 
s vysokým obsahem přírodních antioxidantů chrání 
vlasy před působením volných radikálů a oxidačním 
stresem.

  HYDRA-LEEN ROSE
Extrakt z okvětních lístků Růže damašské (Rosa Da-
mascena) pro oslnivý lesk vlasů a dokonalou ochranu 
proti jejich křehnutí, krepatění a tvorbě roztřepených 
konečků.

  INCA INCHI OIL
100% přírodní olej ze vzácných plodů rostliny Sacha 
Inchi nazývaný „peruánský zázrak” s vysokým 
obsahem omega 3-6-9 mastných kyselin a celé škály 
antioxidantů, vitaminů a prospěšných živin vlasy 
a vlasovou pokožku dokonale vitalizuje a chrání je 
před působením negativních vnějších vlivů.

  SATISFYING COOLING COMPLEX+
Chladivý efekt jedinečné ekologicky šetrné složky 
Fresh in Green pro maximální osvěžující požitek 
a komfort.

Přednosti a vlastnosti:
  Unikátní receptura s obsahem cenných přírodních složek.

  Chrání vlasy a vlasovou pokožku před UV slunečním 
zářením.

  Chrání proti křehnutí vlasů, krepatění a roztřepeným 
konečkům.

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

  Vhodný pro všechny typy vlasů.

Návod k použití: 
Před použitím protřepejte. Aplikujte sprej rovno-
měrně na suché vlasy, nechte působit a zaschnout. 
Abyste dosáhli maximálních výsledků, používejte 
ideálně 2x denně. Pro kompletní péči doporučujeme 
kombinovat s dalšími výrobky z letní kolekce ALOE 
& LYCHEE CONDITION. 
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Věděli jste, že...
...Melinoil napomáhá stimulovat syntézu mela-
ninu (kožního pigmentu), který posiluje přiro-
zenou fotoprotekci pokožky a pomáhá chránit 
buňky před UV slunečním zářením? Díky tomu 
se podílí také na zpomalování předčasného 
stárnutí nejen pokožky, ale i vlasů.

nr. 6145
Aloe & Lychee Condition 
Hair Protection Spray
100 ml

Elixír vitality 

pro Vaše vlasy!

8 BO

7,74 €
209 Kč
35,40 zł

NEW

HYPOALERGENNÍ
PARFEMACE
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CHLADIVÝ 
SPRCHOVÝ GEL  
Aloe & Liči, 

250 ml
Osvěžuje a chladí 

v horkých letních dnech!

5 PLUSOVÝCH ÚČINKŮ

+  Luxusní tělová péče s přírodními extrakty, vitaminy a antioxidanty
pro pocit dokonalého osvěžení!

+ Hypoalergenní jiskřivá vůně šťavnatého liči s jemným dotekem aloe vera!
+ S obsahem jemných mikročástic dužiny z certifi kovaného aloe vera!
+ Hloubková hydratace pokožky a šetrná zklidňující péče!
+ Vhodný i pro citlivou pokožku!

ORIGINAL CLINICAL SPECIALISTs
  ALOE PURE WELLNESS 

Jemné mikročástice dužiny z listů aloe vera s certifi -
kací I. A. S. C. během sprchování příjemně pečují 
o pokožku těla a působí na ni blahodárně.

  ALOE BARBADENSIS LEAF JUICE
100% přírodní šťáva z listů aloe vera s certifi kací  
I. A. S. C. pro pocit dokonalého osvěžení.

  LYCHEE CHINENSIS PURE
100% přírodní extrakt z liči hydratuje, vyživuje, 
je silným antioxidantem a přirozeným zdrojem 
vitaminu C.

  INCA INCHI OIL
100% přírodní olej ze vzácných plodů rostliny Sa-
cha Inchi nazývaný „peruánský zázrak” s vysokým 
obsahem omega 3-6-9 mastných kyselin a celé 
škály antioxidantů, vitaminů a prospěšných živin 
pokožku dokonale vitalizuje a chrání ji před působe-
ním negativních vnějších vlivů.

  E-ACTIVE PROTECTION
Vitamin E, silný přírodní antioxidant, chrání pokožku 
před negativními účinky volných radikálů a navrací 
jí přirozenou pružnost a pevnost.

  PANTHENOL ACTIVE RECOVERY+
Vyživující péče, hydratace a kompletní regenerace 
s panthenolem pro sluncem namáhanou pokožku, 
kterou zklidňuje a působí proti zarudnutí.

  SATISFYING COOLING COMPLEX+
Chladivý efekt jedinečné ekologicky šetrné složky 
Fresh in Green pro maximální osvěžující požitek 
a komfort.

Přednosti a vlastnosti:
•  Přírodní receptura bohatá na vitaminy, minerály 

a antioxidanty.
• Tvoří příjemnou krémovou pěnu, chladí a osvěžuje.
•  Bez SLS/SLES, parabenů, syntetických alergenů 

a barviv.
• Vhodný pro osoby se suchou a citlivou pokožkou.

Návod k použití: 
Před použitím protřepat. Přiměřené množství gelu 
naneste na navlhčenou pokožku, krouživými pohyby 
vytvořte jemnou pěnu a užijte si příjemný osvěžující 
pocit. Poté opláchněte vodou. Pro kompletní péči 
doporučujeme používat v kombinaci s dalšími výrob-
ky z letní kolekce ALOE & LYCHEE CONDITION.
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nr. 6148
Aloe & Lychee Condition 
Cooling Shower Gel
250 ml

Věděli jste, že...
...olej Inca Inchi obsahuje okolo 90 % 
omega mastných kyselin? Tato přírodní 
„mana“ pochází z plodů rostliny, která je 
nedílnou součástí tradiční medicíny oblas-
ti jižní Amazonie.

NEW

HYPOALERGENNÍ
PARFEMACE

Osvěžuje a chladí 

v horkých letních dnech!

9 BO

8,48 €
229 Kč
38,90 zł

11



5 PLUSOVÝCH ÚČINKŮ

+  Luxusní tělová péče s přírodními extrakty, vitaminy 
a antioxidanty!

+  Hypoalergenní jiskřivá vůně šťavnatého liči
s jemným dotekem aloe vera!

+  Osvěžující chladivý efekt pro pocit dokonalého komfortu!
+ Nezanechává skvrny ani lepivý pocit!
+  S obsahem jemných třpytek ve zlatých tónech 

letního slunce!

ORIGINAL CLINICAL SPECIALISTs
  ALOE BARBADENSIS LEAF JUICE

100% přírodní šťáva z listů aloe vera s certifi kací
I. A. S. C. pro pocit dokonalého osvěžení.

  LYCHEE CHINENSIS PURE
100% přírodní extrakt z plodů liči hydratuje, vyživuje, je silným 
antioxidantem a přirozeným zdrojem vitaminu C.

  E-ACTIVE PROTECTION
Vitamin E, silný přírodní antioxidant, chrání pokožku před 
negativními účinky volných radikálů a navrací jí přirozenou 
pružnost a pevnost.

  PANTHENOL ACTIVE RECOVERY+
Vyživující péče, hydratace a kompletní regenerace s panthenolem.

  SHIMMERING GOLD COMPLEX
Komplex jemných zlatavých třpytek odrážející sluneční světlo 
pro dokonalé rozjasnění a jiskřivý nádech pokožky.

  SATISFYING COOLING COMPLEX+
Chladivý efekt jedinečné ekologicky šetrné složky 
Fresh in Green pro maximální osvěžující požitek a komfort.

Přednosti a vlastnosti:
  Unikátní receptura s obsahem cenných přírodních složek.
 Po aplikaci je pokožka příjemně provoněná a svěží. 
  Bez SLS/SLES, parabenů, syntetických alergenů a barviv.

Návod k použití: 
Před použitím protřepat. Jemným stisknutím aplikátoru 
naneste sprej na pokožku. Vyhněte se kontaktu s očima. 
Nepoužívejte na podrážděnou pokožku. Pro kompletní péči 
kombinujte s dalšími výrobky 
z letní kolekce ALOE & LYCHEE CONDITION.

nr. 6146
Aloe & Lychee Condition 
Refreshing Body Mist 
150 ml

9BO

8,48 €
229 Kč
38,90 zł

OSVĚŽUJÍCÍ
TĚLOVÁ MLHA

Aloe & Liči, 

150 ml

NEW

HYPOALERGENNÍ
PARFEMACE

 Třpytivá 

jako letní slunce!
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Pohotovostní gel 
pro rychlou dezinfekci
Aloe & Liči, 

100 ml

Přednosti a vlastnosti:

  Registrovaný biocidní přípravek ve formě bezoplacho-
vého gelu k šetrné dezinfekci rukou. 

  Hypoalergenní jiskřivá vůně šťavnatého liči s jemným 
dotekem aloe vera. 

  Ideální pomocník v boji proti obaleným a neobaleným 
virům, bakteriím, plísním a kvasinkám. 

Speciální účinky:

  Virucidní podle normy EN14476.

 Baktericidní podle normy EN13727.

 Levurocidní a fungicidní podle normy EN13624. 

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

nr. 6143
Aloe & Lychee Condition 
Emergency Disinfection Gel
100 ml

5 BO

5,15 €
139 Kč
23,60 zł

Baktericidní, levurocidní a fungicidní účinek

Nezbytná doba působení - RUCE

1 minuta

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

NEW

HYPOALERGENNÍ
PARFEMACE

V praktickém balení 

pro letní cestování!
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3BO

3,30 €
89 Kč

15,20 zł

3BO

3,30 €
89 Kč

15,20 zł

3BO

3,30 €
89 Kč

15,20 zł

3BO

2,93 €
79 Kč

13,50 zł

4BO

3,67 €
99 Kč

16,80 zł

nr. 3367
MĀLA PUA
Tekuté mýdlo 
s  Aloe vera 
100 ml

nr. 1227
MĀLA PUA
Tekutý prostředek 
na ruční praní a na cesty 
100 ml

nr. 2064
MĀLA PUA
Prostředek na ruční mytí 
nádobí s  Aloe vera
100 ml

nr. 1225
MĀLA PUA
Pohotovostní 
žehlička ve spreji
100 ml

nr. 1226
MĀLA PUA
Předpírkový sprej 
na skvrny
100 ml

Období  letní ch prá zdnin se nese v duchu dovo-
lený ch, vý letů  a pikniků . Dopřejte si i na cestách 
komfort jako doma dí ky limitované  kolekci 
novinek s exotickou vů ní  MĀ LA PUA 
v praktické m 100 mililitrové m balení ! 
Kaž dý  výrobek mějte s sebou, kdekoli zrovna 
potř ebujete. Ať už  vyrazíte k moř i, do př í rody, 
za kulturou, na hudební  festival nebo tř eba 
kempovat s rodinou, jedineč ná  letní  edice 
MĀ LA PUA se stane nepostradatelnou souč á stí  
kaž dé ho Vaš eho prá zdninové ho dobrodružství.

Letní limitovaná
cestovní kolekce  

MĀLA PUA

NEW

Nechte se unést hojností 

tropické džungle...

HYPOALERGENNÍ
PARFEMACE
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nr. 69300
 Přírodní ochranná zubní pasta, 75 ml
 Přírodní ochranný sprej pro svěží dech, 50 ml
• Zubní kartáček SUPERSOFT žlutý
 SLEVA 10 % NA SET

5BO

5,15 €
139 Kč
23,60 zł

4BO

4,04 €
109 Kč
18,60 zł

5BO

5,15 €
139 Kč
23,60 zł

nr. 6143
Aloe & Liči
Pohotovostní gel 
pro rychlou dezinfekci 
100 ml

nr. 6144
Aloe & Liči
Chladivý 
sprchový gel 
100 ml

nr. 6142
Aloe vera S.O.S. sprej
100 ml

•  Neocenitelný pomocník, 
pokud dojde k drobným 
poraněním.

•  Uleví i pokožce podrážděné 
sluncem nebo po bodnutí 
hmyzem.

•  Praktické cestovní balení, 
pro které nemusíte nikdy 
hledat místo.

35BO

23,11 €
624 Kč
105,90 zł

20,80 €
562 Kč
95,30 zł

Letní limitovaná
cestovní kolekce 
ALOE VERA & LIČI

ALOE VERA 
S.O.S. SPREJ

Cestování se neobejde ani bez letní 
kosmetiky Aloe & Lychee Condition. 
Ve 100 mililitrové m balení  si produkty 
mů ž ete vzí t i do letadla,  kde je povoleno 
převážet tekutiny o objemu max. 100 ml 
v příručním zavazadle. Mini balení  novinek 
z ř ady Clinical a Disinfection Care uš etř í  
mí sto a budou vždy po ruce.

NEW
NEWS jiskřivou vůní šťavnatého 

liči a s jemným dotekem 

aloe vera!

HYPOALERGENNÍ
PARFEMACE

HYPOALERGENNÍ
PARFEMACE

SLEVA

10%
na set
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Téma antioxidantů se v posledních letech často zmiňuje a důvod 
je více než jasný – rovnováha mezi antioxidanty a volnými radikály 
představuje základní stavební kámen pro zdraví a kvalitu lidského 
života. Důraz na ni klade nejen Světová zdravotnická organizace 
(WHO), lékaři, ale také odborníci v oblasti zdravého životního stylu.

SÍLA ANTIOXIDANTŮ
PRO LIDSKÝ ORGANISMUS A ZDRAVÍ

ANTIOXIDANTY
Jsou to látky, které neutralizují působení 
volných radikálů a zabraňují reaktivním 
stavům vedoucím k procesu oxidace v or-
ganismu - zastávají obrannou a ochran-
nou funkci. Mohou zpomalit nebo zastavit  
poškození buněk, které je příčinou před-
časného stárnutí a zdravotních komplika-
cí. Tělo si je vytváří samo, ale lze je najít 
také v přírodních rostlinných zdrojích.
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VOLNÉ RADIKÁLY
Jde o sloučeniny (nestabilní molekuly), které se nacházejí v těle přirozeně. Pro imunitní systém jsou 
součástí sebeobranných mechanismů, proto v organismu zastávají svou důležitou funkci. Umožňují 
bílým krvinkám ochranu před infekcemi, zajišťují biosyntézu cholesterolu a žlučových kyselin. Volné 
radikály však vznikají také jako odpadní látky v reakci na negativní vlivy, kterým se člověk denně vy-
stavuje. Mezi rizikové faktory patří UV záření (nadměrné opalování), znečištěné ovzduší, kouření nebo 
nadměrná konzumace alkoholu. Jejich množství se zvyšuje i během virových a bakteriálních onemoc-
nění, po vysokém fyzickém vypětí či po úrazech.

OXIDATIVNÍ STRES
Za normálních okolností jsou antioxidanty a volné radikály v lidském těle v rovnováze. Pokud však 
množství volných radikálů začne převažovat, tento stav nazýváme oxidativní stres. Ideální poměr 
mezi těmito látkami by měl být 1:3 - tedy jeden volný radikál na tři antioxidanty. Během oxidativního 
stresu začínají volné radikály poškozovat buněčnou membránu, důsledkem může být vznik někte-
rých onemocnění.

DŮLEŽITOST ANTIOXIDANTŮ 
Bez dostatečného množství antioxidantů mají volné radikály 
v těle volné „pole působnosti“. Antioxidanty si lze předsta-
vit jako přirozený „lapač“, protože zachytávají volné radikály 
v buňkách a zabraňují jejich škodlivému účinku. Lze je rozli-
šovat na ty, které pomáhají v procesu již vzniklého poškoze-
ní, a antioxidanty působící preventivně.

KDE SE ANTIOXIDANTY 
VYSKYTUJÍ 
Zejména vitaminy B2, C a E jsou silnými 
antioxidanty. Flavanony, betakaroteny, 
lutein, lykopen, chlorofyl, a mnoho dalších 
látek, které se také řadí mezi antioxidanty, 
můžeme nalézt v plodech stromů, listů 
a kořenů rostlin, ze kterých se získávají 
přírodní extrakty. Můžeme je nalézt také 
ve stopových prvcích zásadních 
pro správné fungování lidského orga-
nismu (měď, selen, zinek, železo nebo 
mangan apod.). Jejich významný zdroj 
představuje ovoce, zelenina, obiloviny 
a luštěniny. Dostatečný příjem vyvážené 
skupiny antioxidantů zajistí nejúčinnější 
ochranu organismu.
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ACTIVE ANTIOXIDANT 
ALOE VERA 92 %
500 ml

Obsahuje 92 % aloe vera a unikátní antioxidační komplex vitaminu C, 
zinku a manganu spolu se silou přírodních extraktů z červených 
pomerančů, červených hroznů a z opuncie bohaté na polysacharidy. 
Osvěžující aloe skvěle doplňuje příjemně sladká chuť extraktu z kořene 
čekanky a přírodní aroma exotického liči.

Doplňte blahodárné 

antioxidanty! 
Svěží aloe s přírodním aroma liči 

a s extraktem z kořene čekanky!

Aktivní složky:
92 % 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 červených pomerančů. 
  Zdroj přírodních antioxidantů: anthokyanů, 

fl avanonů a hydroxycinamové kyseliny.
  Přirozený zdroj vitaminu C.
RED GRAPE EXTRACT
  100% přírodní extrakt z červených sicilských 

hroznů.
  Zdroj přírodních antioxidantů: proantokya-

nidinů (malvidin, katechin).

PRICKLY PEAR EXTRACT
  100% přírodní extrakt z opuncie.
  Dužnaté listy (kladody) jsou bohaté na bioaktivní 

kladodové polysacharidy s příznivým vlivem 
na lidský organismus.

LYCHEE & CHICORY
  Unikátní spojení přírodního aroma z liči a přírodního 

extraktu z kořene čekanky dodává aloe vera nápoji 
jemnou nasládlou a exotickou chuť.

ANTIOXIDANT VITAMIN COMPLEX
  Vyvážený poměr vitaminů, minerálů a přírodních 

extraktů s antioxidačními účinky pro zajištění 
rovnováhy lidského organismu. 

Přednosti a vlastnosti:
  Obsahuje 92 % aloe vera s jemnými kousky dužiny.

 Jedinečný produkt s naší originální recepturou.

 Pomáhá chránit buňky před oxidativním stresem.1, 2, 3

 Přispívá k dobrému stavu vaší pleti.2

  Přispívá k normální tvorbě kolagenu pro normální funkci kůže.1

 Podporuje správné funkce imunitního systému.1, 2

 Přispívá k energetické rovnováze těla.1, 3

  Přispívá k normálnímu metabolismu makroživin, 
a tím zajišťuje zdravý stav organismu.2

Složení: Aloe vera (Barbadensis Miller) šťáva 92 %, extrakt 
z kořene čekanky, extrakt z červených pomerančů (Citrus 
sinensis L. Osbeck), extrakt z opuncie (Opuntia ficus indica 
(L.)), extrakt z červených hroznů révy vinné (Vitis Vinifera L.), 
přírodní aroma, kyselina L-askorbová (vitamin C), glukonát 
zinečnatý (zinek), manganum (II)-glukonát (mangan), 
regulátor kyselosti: kyselina citronová, konzervant: sorban 
draselný.

Doporučujeme:
Dávkovat 2x denně 40 ml, nejlépe před jídlem (v případě 
potřeby můžete smíchat s vodou nebo ovocnou šťávou). 
Nepřekračujte doporučené denní dávkování. Doplňky 
stravy nejsou náhradou pestré a vyvážené stravy. 
Udržujte mimo dosah malých dětí. 

Obsah vitaminů a minerálů:

Vitamin C1 100 mg 80 mg (100 %) **
Zinek2 6,2 mg 5 mg (50 %) **
Mangan3 0,6 mg 0,5 mg (25 %) **

Výživové údaje Na 100 ml Na 80 ml (2 x 40 ml) *

Extrakt z červených pomerančů 529 mg 423 mg
Extrakt z opuncie 294 mg 235 mg
Extrakt z červených hroznů 294 mg 235 mg

Přírodní extrakty Na 100 ml Na 80 ml (2 x 40 ml) 

*Denní dávka   **Referenční hodnota příjmu
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ACTIVE ANTIOXIDANT 
ALOE VERA 92 %
500 ml

Svěží aloe s přírodním aroma liči 

a s extraktem z kořene čekanky!

Věděli jste, že...

...antioxidanty chrání 
buňky před negativním půso-
bením volných radikálů, které 

může vést ke vzniku oxidativního 
stresu? V našem těle se antioxidan-
ty vyskytují běžně, ale jejich dosta-

tečný přísun lze udržovat také 
formou potravinových 

doplňků.

nr. PB4006

ACTIVE ANTIOXIDANT
ALOE VERA 92 %
Doplněk stravy
500 ml 17BO

15,89 € 
429 Kč
72,70 zł

VEGANVEGAN ECOECO
PROCESSINGPROCESSING

GLUTEN GLUTEN 
FREEFREE

NO ADDEDNO ADDED
SUGARSUGAR

NEW

ANTIOXIDANTANTIOXIDANT
VITAMIN COMPLEXVITAMIN COMPLEX

ALALOOEE
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Svěží a lehká pochoutka 

nabitá antioxidanty!

ACTIVE ANTIOXIDANT 
Tyčinka JETBAR  RAW, 

42 g

RED ORANGE EXTRACT 
   100% přírodní extrakt z červených pomerančů. 

   Zdroj přírodních antioxidantů: anthokyanů, flavanonů 
a hydroxycinamové kyseliny. 

 Přirozený zdroj vitaminu C.

RED GRAPE EXTRACT
   100% přírodní extrakt z červených sicilských hroznů.

   Zdroj přírodních antioxidantů: proantokyanidinů 
(malvidin, katechin).

PRICKLY PEAR EXTRACT 
   100% přírodní extrakt z opuncie.

   Dužnaté listy jsou bohaté na bioaktivní kladodové po-
lysacharidy s příznivým vlivem na lidský organismus.

ANTIOXIDANT BALANCE COMPLEX
   Vyvážený poměr vitaminů, minerálů a přírodních 

extraktů s antioxidačními účinky pro zajištění 
rovnováhy lidského organismu. 

GOJI
   Superpotravina s nízkým glykemickým indexem 

ceněná v tradiční čínské medicíně.

   Její červená barva je způsobena vysokým obsahem 
karotenoidů.

LIČI
   Superpotravina ceněná v tradiční čínské medicíně.

   Používáme výhradně lyofilizované liči, díky tomu 
jsou zachovány všechny zdraví prospěšné látky.

Přednosti a vlastnosti:
   Pomáhá chránit buňky před oxidativním stresem.1, 2, 3

   Přispívá k dobrému stavu vaší pleti.2

   Přispívá k normální tvorbě kolagenu pro zdravou 
funkci kůže.1

   Podporuje správné funkce imunitního systému.1, 2

   Přispívá k energetické rovnováze těla.1, 3

   Přispívá k normálnímu metabolismu makroživin, 
a tím zajišťuje zdravý stav organismu.2

Proč jsou antioxidanty důležité?
  Účinně bojují s volnými radikály a jejich negativním 

vlivem na lidský organismus.

 Posilují přirozenou obranyschopnost buněk.

  Jejich vyvážený poměr a pravidelný přísun podporuje 
správnou funkci imunitního systému a působí 
blahodárně na lidský organismus a zdraví.

  Najdeme je v podobě vitaminů, minerálů a v barvivech 
přirozeně se vyskytujících v plodech rostlin.

Doporučujeme:
Doporučená denní dávka je 1 tyčinka denně.

PRESERVATIVE
FREE

LACTOSE
FREE

GLUTEN
FREE

VEGANNO ADDED
SUGAR

Ať už Vás léto na Vašich cestách dovede kamkoli , lahodné spojení exotického liči , 
osvěžujících plodů goji a příjemně sladkého banánu Vás vtáhne do úchvatné atmosféry 
tropického ráje. Vyvážený poměr antioxidantů a vitaminů obsažených v tyčince navíc 
přispívá k neutralizaci volných radikálů a k ochraně před jejich negativními účinky. 
Dokonalá letní harmonie chutí plná ovoce, zdroj cenných antioxidantů, 
a především chutná svačinka na každý výlet! Chraňte se aktivně! 
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NEW

Složení: Datle, banán 15 %, kustovnice čínská (goji) 10 %, 
kešu ořechy, liči lyofi lizované 4 %, extrakt z červených 
pomerančů (Citrus sinensis L. Osbeck), extrakt z opuncie 
(Opuntia fi cus indica (L.)), extrakt z červených hroznů révy 
vinné (Vitis Vinifera L.), kyselina L-askorbová (vitamin C), 
glukonát zinečnatý (zinek), síran manganatý monohydrát 
(mangan).

nr. PB1031
RAW Active Antioxidant
Doplněk stravy
42 g

2BO

2,19 €
59 Kč

10,10 zł
Obsah vitaminů a minerálů:

Vitamin C1 190,5 mg 80 mg (100 %) **
Zinek2 11,9 mg 5 mg (50 %) **
Mangan3 1,2 mg 0,5 mg (25 %) **

Extrakt z červených pomerančů 650 mg 273 mg
Extrakt z opuncie 595 mg 250 mg
Extrakt z červených hroznů 595 mg 250 mg

Výživové údaje Na 100 g 1 portion / 1 porce / 1 porcia = 42 g*

Přírodní extrakty Na 100 g 1 portion / 1 porce / 1 porcia = 42 g*

*Denní dávka   **Referenční hodnota příjmu

Při nákupu 

6 ks libovolných 

tyčinek z celého 

sortimentu JETBAR

sleva v hodnotě 

1 ks tyčinky 

ZDARMA!
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nr. 3355
EcoWave
Septic Tank 
Active Tabs
8 x 16 g

nr. 3356
EcoWave
Septic Tank 
Activator
750 ml

nr. 3354
EcoWave
Active Cleaning Tabs 
for a Fresh Toilet
8 x 16 g

nr. 3358
EcoWave
Genuine Leather 
So  ﬞ Remover
500 ml

nr. 3357
EcoWave
Fire Glass 
Cleaner
250 ml

nr. 3360
EcoWave
Cooker Hood
Cleaner
250 ml

 Nezatěžují životní prostředí

 Šetrné k lidskému zdraví 

 Biologicky rozložitelné

NA VLNĚ EKOLOGIE! 

U novinek a inovací jsme se zaměřili 
na jejich maximální účinnost! Jedineč-
né receptury produktů s označením 
EcoWave obsahují složky na přírodní 
bázi, nezatěžují životní prostředí a jsou 
vyvinuty s maximálním ohledem 
k přírodě a lidskému zdraví.

Objevte novinky z řady EcoWave!

nr. 3355
EcoWave
Septic Tank 
Active Tabs

250 ml

Active Tabs

nr. 3355
EcoWave
Septic Tank 
Active Tabs

750 ml

nr. 3354
EcoWave
Active Cleaning Tabs 
for a Fresh Toilet
8 x 16 g

Cooker Hood
Cleaner
250 ml

Septic Tank 
Activator

nr. 3354
EcoWave
Active Cleaning Tabs 
for a Fresh Toilet

nr. 3356
EcoWave
Septic Tank 
Activator

EcoWave

NA VLNĚ EKOLOGIE! 
Objevte novinky z řady EcoWave!

Genuine Leather 

nr. 3357
EcoWave
Fire Glass 

na jejich maximální účinnost! Jedineč-

bázi, nezatěžují životní prostředí a jsou 

Objevte novinky z řady EcoWave!

nr. 3358
EcoWave

Objevte novinky z řady EcoWave!

So  ﬞ Remover
500 ml

EcoWave
nr. 3360
EcoWave

NEW

NEW

NEW

NEW
NEW

NEW
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Auri Skye

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

nr. 3361
EcoWave
Universal Cleaner
Auri Skye
1 000 ml 

CZ/019/003
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nr. 2053
EcoWave
Dishwasher Tabs 
40 x 16 g

015 002

6 8 - 0 1

EKO
LO

G
IC

KY Š E T R N Ý

VÝR
O

B
EK

nr. 2062
EcoWave
Dish & Care
Auri Skye
400 ml

Ekologické složení!

Ověřená účinnost!

Ekologický obal!

NEW

HYPOALERGENNÍ
PARFEMACE

NEW

HYPOALERGENNÍ
PARFEMACE

ZÍSKALI JSME 
DALŠÍ OCENĚNÍ!
Univerzální úklidový prostředek a Prostředek 
na ruční mytí nádobí získaly hned několik 
ocenění od Ministerstva životního prostředí - 
EU ECOLABEL, EKOLOGICKY ŠETRNÝ VÝRO-
BEK a také PROGRAM ČESKÁ KVALITA, 
který vyzdvihuje kvalitu českých výrobků.
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MĀLA PUAMĀLA PUAMĀLA PUA
LUXUSNÍ VŮNĚ

LÉTA 2022
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MĀLA PUA
Půvabný závan Māla Pua jako by před Vámi otevřel dveře 
vedoucí do fascinujícího světa plného jiskřivých vůní. 
Sladké aroma šťavnatých melounů ve spojení s jablkem, 
omamným dotekem vanilky a exotickým ovocem Vás 
nechá nahlédnout do nejskrytějších míst tajuplných 
ostrovů. Māla Pua v sobě snoubí i osvěžující tóny malin 
a manga korunované květinovými klenoty slunných tro-
pických pobřeží s magickou energií mořských vln. Vzniká 
tak jedinečná kompozice, která Vás vtáhne do atmosféry 
exotiky povzbuzující k těm nejkrásnějším letním zážitkům...

Půvabný závan Māla Pua jako by před Vámi otevřel dveře 
vedoucí do fascinujícího světa plného jiskřivých vůní. 
Sladké aroma šťavnatých melounů ve spojení s jablkem, 
omamným dotekem vanilky a exotickým ovocem Vás 
nechá nahlédnout do nejskrytějších míst tajuplných 
ostrovů. Māla Pua v sobě snoubí i osvěžující tóny malin 
a manga korunované květinovými klenoty slunných tro-
pických pobřeží s magickou energií mořských vln. Vzniká 
tak jedinečná kompozice, která Vás vtáhne do atmosféry 
exotiky povzbuzující k těm nejkrásnějším letním zážitkům...
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Nechte se unést pestrostí 

tropických ostrovů. . .

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 hypoalergenní 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 
do připravené lázně prádlo.

  Plně recyklovatelný obal jednoduše roztřídíte 
do odpadu.

speciální složky
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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

nr. 1232
Māla Pua
Soft & Bright & Easy 
1 000 ml

Māla Pua

HYPOALERGENNÍ
PARFEMACE

withwith
Aloe

Vera

9BO

8,48 €
229 Kč
38,90 zł

RECEPTURA
bez MIT/CMIT
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Nechte se unést pestrostí 

tropických ostrovů. . .

NEW
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.

Typ vůně:
 ovocná, svěží, tropická

Vonné složky:
žlutý meloun, vodní a zelené tóny, jablko, vodní 
meloun, tropické ovoce, mango, maliny, vanilka

Aromaterapeutické účinky:
energizující, povzbuzující

Parfémová
sašetka
125 ml

nr. 1231
Māla Pua 
Aroma Sachet 
125 ml

Māla Pua 

•  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:

Vůně plná 
tropické svěžesti. . .

2BO

2,56 €
69 Kč
11,70 zł
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Přednosti a vlastnosti:
• Rychle a spolehlivě neutralizuje nežádoucí pachy.
• Osvěží prostory příjemnou vůní.
• Díky praktickému dávkovači si volíte intenzitu sami.

Návod k použití:
•  Doporučujeme po delším stání výrobku jeho obsah 

občas protřepat.
•  Podle potřeby nastříkejte do volného prostoru.
•  Můžete použít také k osvěžení textilií nebo provonění 

interiéru vozu či prostoru toalety.
•  Nepoužívejte na kůži a tělo!

Typ vůně:
 ovocná, svěží, tropická

Vonné složky:
žlutý meloun, vodní a zelené tóny, jablko, vodní meloun, 
tropické ovoce, mango, maliny, vanilka

Aromaterapeutické účinky:
energizující, povzbuzující

Prostorové
aromatikum,

150 ml

RECEPTURA
bez MIT/CMIT

Obklopte se vůní 

tropického ovoce!

nr. 3370
Māla Pua
Air Aromaticum
150 ml

Māla Pua

NEW

HYPOALERGENNÍ
PARFEMACE

4BO

3,67 €
99 Kč

16,80 zł
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Univerzální úklidový 
prostředek
1 000 ml

2. 3.

480 ml
vody

20 ml

1.

A

10 ml

4,0 l

1.

B

2.

1 000 ml = 50 x 0,5 litrová lahev více-
účelového čističe s rozprašovačem

RECEPTURA
bez MIT/CMIT

Pro letní atmosféru 

Vašeho domova...
Obklopte se vůní 

tropického ovoce!

nr. 3368
Māla Pua
Universal Cleaner 
1 000 ml

Māla Pua 

NEW

HYPOALERGENNÍ
PARFEMACE

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:
  Víceúčelový čisticí prostředek lze použít na podlahy 

(linoleum, dlaždice, mramor, umyvadla, sprchové 
kouty, toalety, glazurované dlaždice,…) a na ostatní 
povrchy v domácnosti (omyvatelné zdi, kliky, 
lakovaná dřeva, odpadkové koše,...).

  Doporučujeme naředěný roztok nanášet pomocí 
lahve s rozprašovačem nebo ho použít na mytí 
podlah a povrchů běžným způsobem.

 Poměr ředění:
A) do lahve s rozprašovačem: 20 ml prostředku: 
480 ml vody.
B) na použití běžným způsobem (na mytí podlah): 10 ml 
prostředku do 4 litrů vody.

  Lahev s rozprašovačem na ředění EURONA by CERNY 
je možno přiobjednat pod nr. 4001.

10BO

9,22 €
249 Kč
42,20 zł

29



TEKUTÉ MÝDLO
S ALOE VERA

4x koncentrované,
400 ml

Přednosti a vlastnosti:
•  Jedinečné složení s obsahem aloe vera 

pro hedvábně jemný pocit Vašich rukou. 
Bez pocitu vysušení.

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

•  Luxusní hypoalergenní parfemace rozkvetlé 
tropické džungle a šťavnatých letních plodů.

•  Bez barviv, parabenů, silikonů a alkoholu.

Návod k použití:
•  Nanášejte na vlhkou pokožku a napěňte. 

Poté opláchněte vodou.

•  Vhodné pro děti od 3 let.

NEW

HYPOALERGENNÍ
PARFEMACE

withwith
Aloe

Vera
nr. 3369
Māla Pua
Hand Soap with Aloe vera 
400 ml

Māla Pua 

Svěžest letních dní 

v každém doteku...

6BO

5,89 €
159 Kč

27 zł
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PROSTŘEDEK 
NA RUČNÍ MYTÍ NÁDOBÍ
4x koncentrovaný,
400 ml

Přednosti a vlastnosti:
•  Jedinečná receptura s luxusní hypoalergenní

parfemací rozkvetlé tropické džungle a šťavnatých 
letních plodů.

•  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.

withwith
Aloe

Vera
nr. 2065
Māla Pua
Dish & Care  
400 ml

Māla Pua 

Vůně barevné exotiky!

RECEPTURA
bez MIT/CMIT

NEW

HYPOALERGENNÍ
PARFEMACE

5BO

4,78 €
129 Kč
21,90 zł
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Strawberry
&Bellis
Collection
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Strawberry
&Bellis
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nr. CC6737

Strawberry & Bellis
Body Freshness Peeling 
Crushed-Ice
180 g

Přednosti a vlastnosti:

 Jedinečná letní péče s příjemným chladivým efektem.
  Regeneruje a prokrvuje pokožku a navrací jí svěží vzhled. 
  Luxusní pečující oleje pokožku hloubkově vyživují a zvláčňují.
  Krystalky cukru a jahodová semínka účinně připravují 

pokožku pro rovnoměrné opálení.

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

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

100% přírodní extrakt z květů sedmikrásky 
sjednocuje tón pokožky, rozjasňuje a vyhla-
zuje, pomáhá pokožku udržovat mladistvou 
a přirozeně svěží. 

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

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

Mentol pokožku příjemně zklidňuje, dodává 
chladivý efekt a pocit dokonalého osvěžení.

Jedinečná letní parfemace pro chladivý 
efekt a osvěžující pocit.

Aktivní složky
Strawberry 
Oil 

Bellis Extract 
Pure 

Smooth-Effect 
Strawberry 
Seeds     

Sunflower 
Oil     

Cool 
Freshness 
Effect  

Aroma 
Freshness    

Osvěžující 
peelingová

tříšť na tělo 
180 g

SMOOTH SMOOTH 
EFFECTEFFECT

SUNFLOWER SUNFLOWER 
OILOIL

AROMA AROMA 
FRESHNESSFRESHNESS

COOL FRESHNESSCOOL FRESHNESS
EFFECTSEFFECTS

BELLIS BELLIS 
EXTRACT PUREEXTRACT PURE

STRAWBERRY STRAWBERRY 
OILOIL

Strawberry
&Bellis
Collection

12BO

11,07 €
299 Kč
50,70 zł

Jak používat: 
Potřebné množství peelingu aplikujte na navlh-
čenou pokožku těla a krouživými pohyby 
lehce masírujte. Opláchněte čistou vodou 
a opakujte 1-2x týdně. Nepoužívejte na obli-
čej! Pro kompletní péči doporučujeme kombi-
novat s dalšími výrobky z letní kolekce 
Strawberry & Bellis Collection. 
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Přednosti a vlastnosti:

  Přírodní receptura bohatá na vitaminy, minerály 
a antioxidanty. 

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

a přirozeně svěží. 

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

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

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

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

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

Jedinečná letní parfemace pro dokonalé 
osvěžení a požitek smyslů.

Aktivní složky
Strawberry 
Juice  

Bellis Extract 
Pure 

Smooth-Effect 
Strawberry 
Seeds     

Aroma 
Freshness     

Osvěžující 
sprchový džem
250 ml

SMOOTH SMOOTH 
EFFECTEFFECT

AROMA AROMA 
FRESHNESSFRESHNESS

STRAWBERRY STRAWBERRY 
JUICEJUICE

BELLIS BELLIS 
EXTRACT PUREEXTRACT PURE

8BO

7,37 €
199 Kč
33,80 zł

nr. CC6736
Strawberry & Bellis
Shower Freshness Jam
250 ml

Strawberry
&Bellis
Collection
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nr. CC6738 
Strawberry & Bellis
Body Freshness Mist 
150 ml

8BO

7,37 €
199 Kč
33,80 zł

Přednosti a vlastnosti:
  Tělový sprej je ideální na léto místo klasického parfému či 

parfemované vody. 
  Poskytuje příjemné osvěžení kdykoli během dne. 
  Po aplikaci zůstane Vaše pokožka provoněná a svěží. 
  Lze použít i k provonění Vašich vlasů.
  Nezanechává skvrny ani lepivý pocit. 
  Unikátní letní parfemace pro maximální osvěžení. 

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

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

Jedinečná letní parfemace pro dokonalé 
osvěžení a požitek smyslů. 

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

Aktivní složky
Aroma 
Freshness

MistPro+    

AROMA AROMA 
FRESHNESSFRESHNESS

OSVĚŽUJÍCÍ 
TĚLOVÁ MLHA

150 ml

Vhodná na tělo 

i vlasy!

Strawberry
&Bellis
Collection
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nr. CC6739 
Strawberry & Bellis
Nourishing Body Oil 
150 ml

12BO

11,07 €
299 Kč
50,70 zł

Přednosti a vlastnosti:

  Přírodní receptura bohatá na vitaminy, minerály a antioxidanty. 

  Luxusní pečující oleje pokožku hloubkově hydratují, 
vyživují a zvláčňují.

  Jedinečná letní vůně jahody a sedmikrásky.

  Nezanechává pocit mastnoty. 

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

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

Pro dokonalou letní péči 

o Vaši pokožku...

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

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

Jedinečná letní parfemace pro dokonalé 
osvěžení a požitek smyslů. 

Aktivní složky

Strawberry 
Oil 

Sunflower 
Oil     

Aroma 
Freshness    

Vyživující 
suchý olej 
150 ml

SUNFLOWER SUNFLOWER 
OILOIL

AROMA AROMA 
FRESHNESSFRESHNESS

STRAWBERRY STRAWBERRY 
OILOIL

Strawberry
&Bellis
Collection
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Pohotovostní 
gel pro rychlou 

dezinfekci 
50 ml

Přednosti a vlastnosti:

  Registrovaný biocidní přípravek ve formě gelu k šetrné 
dezinfekci rukou.

  S příjemnou hypoalergenní parfemací 
Jahoda & Sedmikráska.

  Ideální pomocník v boji proti obaleným a neobaleným virům, 
bakteriím, plísním a kvasinkám. 

Jak používat: 
K ošetření pokožky rukou naneste dostatečné množství 
(2x3 ml) dezinfekce tak, aby pokryla celou plochu. 
Není nutné oplachovat. Nepoužívejte na dezinfekci 
poraněné pokožky a ran. 

Speciální účinky:
 Virucidní podle normy EN14476.

 Baktericidní podle normy EN13727.

 Levurocidní a fungicidní podle normy EN13624.

nr. 6135 
Strawberry & Bellis
Emergency Disinfection Gel 
50 ml

2BO

2,56 €
69 Kč
11,70 zł

S příjemnou 

hypoalergenní vůní 

jahody a sedmikrásky!

Baktericidní, levurocidní a fungicidní účinek

Nezbytná doba působení - RUCE

1 minuta

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

Účinný pomocník 

všude na cestách!

Strawberry
&Bellis
Collection
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 Osvěžující sprchový džem - Strawberry & Bellis, 250 ml
 Osvěžující peelingová tříšť na tělo - Strawberry & Bellis, 180 g 
 Vyživující suchý olej - Strawberry & Bellis, 150 ml 
 Osvěžující tělová mlha - Strawberry & Bellis, 150 ml 
 Pohotovostní gel pro rychlou dezinfekci - Strawberry & Bellis, 50 ml
 SLEVA 10 % NA SET 

37BO

39,44 €
1 065 Kč
180,70 zł

35,50 €
959 Kč

162,60  zł

S příjemnou 

hypoalergenní vůní 

jahody a sedmikrásky!

nr. 69301

Účinný pomocník 

všude na cestách!

SLEVA

10%
na set

Strawberry
&Bellis
Collection
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HYPOALERGENNÍ
PARFEMACE

HYPOALERGENNÍ
PARFEMACE

HYPOALERGENNÍ
PARFEMACE

nr. 3344
Viollaine
Hand Soap
with Aloe vera
400 ml

nr. 1215
Viollaine
So�  & Bright & Easy
1  000 ml

nr. 3343
Viollaine
Air Aromaticum 
150 ml

4BO
3,67 €
99 Kč

16,80 zł

6BO

5,89 €
159 Kč

27 zł

9BO

8,48 €
229 Kč
38,90 zł

Chyťte léto do dlaní s vůní fialek, 
jahod,  jasmínu, vanilky 

a dalších akcentů  romantiky!

Chyťte léto do dlaní s vůní fialek, Chyťte léto do dlaní s vůní fialek, 

VIOLLAINE
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HYPOALERGENNÍ
PARFEMACE

Kupte kolekci Viollaine 
v setu nr. 19502 a získáte 

Prostředek na ruční mytí nádobí 

ZDARMA! 31BO

34,60 €
934 Kč

158,50 zł

29,82 €
805 Kč

136,60  zł

nr. 2060
Viollaine
Dish & Care
400 ml

nr. 3345
Viollaine
Universal Cleaner
1 000 ml

nr. 1216
Viollaine
Aroma Sachet
125 ml

5BO

4,78 €
129 Kč
21,90 zł

2BO
2,56 €
69 Kč

11,70 zł

10BO

9,22 €
249 Kč
42,20 zł

ZDARMA!
Prostředek na ruční 
mytí nádobí, 400 ml

za 129 Kč
4,78 €
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Sametová něžnost...

17BO

18,38 €
496 Kč
84,40 zł

16,19 €
437 Kč
74,30 zł

 Aviváž s kondicionérem - Meruňková kráska, 1 000 ml 
 Prostorové aromatikum - Meruňková kráska, 150 ml 
  Tekuté mýdlo s Aloe vera a hedvábným proteinem 

- Meruňková kráska, 400 ml 
 Parfémová sašetka - Meruňková kráska, 125 ml ZDARMA

nr. 19497

ZDARMA!
Parfémová sašetka, 
Meruňková kráska

za 59 Kč
2,19 €

HYPOALERGENNÍ
PARFEMACE

HYPOALERGENNÍ
PARFEMACE

HYPOALERGENNÍ
PARFEMACE
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Sladké mámení...

 Prací prostředek na barevné a pestré, 2 750 g
 Aviváž s kondicionérem - Vanilková ambra, 1 000 ml
 Parfémová sašetka - Vanilková ambra, 125 ml
 Prostorové aromatikum - Vanilková ambra, 150 ml
 SLEVA 10 % NA SET

nr. 19501

37BO

38,75 €
1046 Kč
177,60 zł

34,87 €
941 Kč
159,80 zł

HYPOALERGENNÍ
PARFEMACE

HYPOALERGENNÍ
PARFEMACE

SLEVA

10%
na set
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Exotická planeta Vaší

nekonečné představivosti...nekonečné představivosti

HYPOALERGENNÍ
PARFEMACE

HYPOALERGENNÍ
PARFEMACE

  Aviváž s kondicionérem - Sunraya, 1 000 ml
 Prostorové aromatikum - Sunraya, 150 ml
 Designový aromadifuzér - Sunraya, 100 ml
 Parfémová sašetka - Sunraya, 125 ml ZDARMA  

nr. 19498

28BO

27,64 €
746 Kč
126,70 zł

25,45 €
687 Kč
116,60  zł

ZDARMA!
Parfémová sašetka

Sunraya

za 59 Kč
2,19 €
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  Aviváž s kondicionérem - Sunraya, 1 000 ml
 Prostorové aromatikum - Sunraya, 150 ml
 Designový aromadifuzér - Sunraya, 100 ml
 Parfémová sašetka - Sunraya, 125 ml ZDARMA  

Nepřekonatelní pomocníci 

ve Vaší domácnosti !

 Tekutý prací prostředek 2v1 - Černý hrozen, 1 000 ml
 Pohotovostní žehlička - Černý hrozen, 500 ml 
  Speciální vlhčené ubrousky pro snadný úklid - Černý hrozen, 44 ks 
 Prostorové aromatikum - Černý hrozen, 150 ml 
 Univerzální úklidový prostředek - Černý hrozen, 1 000 ml 
 Tekuté mýdlo s Aloe vera - Černý hrozen, 400 ml
 Parfémová sašetka - Černý hrozen, 125 ml 
 Parfém do vysavače - Černý hrozen, 35 ml
 Aviváž s kondicionérem - Černý hrozen, 1 000 ml ZDARMA

nr. 19499

52BO

56,72 €
1 531 Kč

260 zł

49,35 €
1 332 Kč
226,20 zł

ZDARMA!
 Aviváž s kondicionérem 

Černý hrozen

za 199 Kč
7,37 €
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Pomocníci v boji

proti skvrnám!
Pomocníci v boji

proti skvrnám!proti skvrnám!

  Tekutý prací prostředek na péřové bundy a spací pytle, 250 ml
 Tekutý prací prostředek na sportovní oblečení a obuv, 250 ml 
 Tekutý prací prostředek na ruční praní a na cesty, 250 ml 
 Pohotovostní sprej na skvrny, 50 ml
 Cestovní pohotovostní žehlička - Zelená, 100 ml ZDARMA  25BO

27,23 €
735 Kč
124,90 zł

23,93 €
646 Kč

109,70  zł

nr. 19500

ZDARMA!
Pohotovostní

žehlička

za 89 Kč
3,30 €
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Dokonale čistá
domácnost...domácnost...

SLEVA

10%
na set

 Čistič plastů, 500 ml
 Leštěnka na nábytek, 250 ml
 EcoWave Čistič krbových vložek, 250 ml
 Čisticí a pečující prostředek na dlažby, 500 ml
 SLEVA 10 % NA SET

nr. 38031

27BO

28 €
756 Kč
128,50 zł

25,20 €
680 Kč
115,70 zł
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Úžasná malinová 

vůně u Vás doma...

  Gel na ruční mytí nádobí s Aloe vera - Malina a máta, 1 000 ml
  Univerzální úklidový prostředek - Malina a máta, 1 000 ml 
  Aktivní čisticí prostředek pro svěží toaletu - Malina a máta, 750 ml
 Aktivní čisticí gel pro svěží toaletu - Malina a máta, 200 ml
  Gel na ruční mytí nádobí s Aloe vera - Malina a máta, 

400 ml ZDARMA  
32BO

34,26 €
925 Kč
157 zł

30,22 €
816 Kč

138,40  zł

nr. 38030

ZDARMA!
Gel na ruční mytí

za 109 Kč
4,04 €

HYPOALERGENNÍ
PARFEMACE

HYPOALERGENNÍ
PARFEMACE
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Ochrana myčky 

a maximální efekt mytí...

ZDARMA!
  Vůně do myčky nádobí  

Svěží oceán, 1 ks

za 99 Kč
3,67 €

 EcoWave Tablety do myčky nádobí, 40x16 g
 EcoWave Speciální sůl do myčky nádobí, 3 000 g
 EcoWave Oplachovací a leštící prostředek do myčky nádobí, 500 ml
• Vůně do myčky nádobí - Svěží oceán, 1 ks ZDARMA

nr. 2649

26BO

27,63 €
746 Kč

126,50 zł

23,96 €
647 Kč
109,70 zł
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Nejjemnější péče

o citlivou pokožku...

 EcoMimi - Jemný prací gel pro miminka, 1 000 ml
 EcoMimi - Jemný neutralizační roztok pro miminka, 1 000 ml
 EcoMimi - Jemné prostorové aromatikum pro miminka, 150 ml 
  EcoMimi - Jemná parfémová sašetka pro miminka, 

125 ml ZDARMA29BO

29,86 €
806 Kč
136,90 zł

26,93 €
727 Kč

123,40  zł

nr. 69296

ZDARMA!
Parfémová sašetka

pro miminka

za 79 Kč
2,93 €

HYPOALERGENNÍ
PARFEMACE

HYPOALERGENNÍ
PARFEMACE

HYPOALERGENNÍ
PARFEMACE
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Příliv horké letní
romantiky...

 SENSUALIX - Energizující tělový sprej - Božská Théia, 150 ml 
 SENSUALIX - Zklidňující tělový olej - Božská Théia, 150 ml 
 SENSUALIX - Obnovující sprchový gel - Božská Théia, 250 ml
 SLEVA 10 % NA SET  

nr. 69297

23BO

23,59 €
637 Kč
108,10 zł

21,23 €
573 Kč
97,30 zł

SLEVA

10%
na set
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Objevte novou 
dimenzi chutí...

 BIO 100% lněný zlatý olej - lisovaný za studena, 100 ml 
 BIO 100% makový olej - lisovaný za studena, 100 ml 
 BIO 100% sezamový olej - lisovaný za studena, 100 ml
 SLEVA 10 % NA SET

nr. 69298

29BO

29,88 €
807 Kč

136,80 zł

26,89 €
726 Kč
123,10 zł

SLEVA

10%
na set
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Probuďte 
přirozenou
krásu Vaší 
pokožky...

Objevte novou 
dimenzi chutí...

 Luxusní BIO švestkový kosmetický olej - lisovaný za studena, 30 ml
 Luxusní BIO višňový kosmetický olej - lisovaný za studena, 30 ml
 Luxusní BIO meruňkový kosmetický olej - lisovaný za studena, 30 ml
 Luxusní BIO dýňový kosmetický olej - lisovaný za studena, 30 ml
 SLEVA 10 % NA SET

nr. 69299

50BO

48,76 €
1316 Kč
222,80 zł

43,88 €
1184 Kč
200,50 zł

SLEVA

10%
na set
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To nejlepší pro Vaše

čtyřnohé miláčky...
To nejlepší pro Vaše

čtyřnohé miláčky...čtyřnohé miláčky...

 Pet Zone - Přírodní pohlcovač pachů, 250 ml
 Přírodní šampon pro psy s antibakteriální přísadou, 250 ml 
 Pet Zone - Přírodní multifunkční čistič, 250 ml 
 Přírodní regenerační balzám na tlapky - Šťastná tlapka, 50 ml
 SLEVA 10 % NA SET 28BO

28,74 €
776 Kč
131,80 zł

25,87 €
698 Kč
118,60  zł

nr. 69295

SLEVA

10%
na set
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Jak pečovat o psí 
tlapky v létě?
Léto, slunečné počasí a dlouhé večery přímo vybízí 
k procházkám. Psí tlapky jsou však velmi citlivé na hor-
ko a pohyb po rozpáleném chodníku jim může doslova 
zavařit. Víte, jak se o ně správně starat, aby tlapky 
našich psích mazlíčků netrpěly?

Polštářky na psích tlapkách jsou odolné a zvlád-
nou pomalu každý povrch, který jim příroda 
postaví do cesty. Na rozpálený beton a asfalt 
jsou však krátké. Není se čemu divit, v létě 
se asfalt dokáže rozpálit až na 70 °C. Pokud 
chcete poznat, jestli je teplota pro psí tlapky 
nebezpečná, vyzkoušejte malý test. Položte 
svoji dlaň na daný povrch alespoň na 10 vteřin. 
Pokud je pro vaši ruku zem příliš horká, bude 
i pro psí tlapky. Velký pozor dávejte u štěňátek, 
která mají extrémně jemné polštářky 
a snadno se spálí.

Psí tlapičky dostávají zabrat v každém ročním 
období, a proto by se o ně mělo pravidelně 
pečovat. Obzvláště v létě, kdy je rozpálený asfalt, 
bychom měli svým čtyřnohým kamarádům 
dopřát to nejlepší! 

Přírodní regenerační balzám na tlapky – Šťast-
ná tlapka! díky včelímu vosku vytvoří na tlapkách 
ochrannou vrstvu, dodá jim potřebnou hydrataci, 
regeneraci a výživu!

Pozor na spálené tlapky

Pokud se pes po rozpálené zemi pohybuje 
delší dobu (v horkém dni stačí i jedna minuta), 
jeho tlapky se spálí. Poznáte to podle následu-
jících příznaků:

• kulhání  a odmítání jít dál

•  olizování, kousání tlapek

•  tmavší polštářky než obvykle

•  viditelné poškození: popraskání 
polštářků, puchýře, zarudnutí 

nr. AC0004

Happy Paw! - Natural 
Regenerative Balm 
for Paws
50 ml

Psí tlapičky dostávají zabrat v každém ročním 
období, a proto by se o ně mělo pravidelně 
pečovat. Obzvláště v létě, kdy je rozpálený asfalt, 
bychom měli svým čtyřnohým kamarádům 
dopřát to nejlepší! 

Přírodní regenerační balzám na tlapky – Šťast-

Pokud se pes po rozpálené zemi pohybuje 
delší dobu (v horkém dni stačí i jedna minuta), 
jeho tlapky se spálí. Poznáte to podle následu-
jících příznaků:

• kulhání  a odmítání jít dál

•  olizování, kousání tlapek•  olizování, kousání tlapek

•  tmavší polštářky než obvykle

•  viditelné poškození: popraskání 

nr. AC0004

Happy Paw! - Natural 
Regenerative Balm 
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CELKEM 40 Z VÁS MÁ JEDINEČNOU MOŽNOST VYHRÁT
4 PROFESIONÁLNÍ KURZY A ŠKOLÍCÍ PROGRAMY
OD NEJUZNÁVANĚJŠÍHO LEKTORA A MOTIVÁTORA

PETERA URBANCE ZCELA ZDARMA.

Výherci si budou moci VYBRAT jeden ze šesti nabízených
online kurzů podle vlastního uvážení.

Dva online kurzy nazvané
„Brutální efektivita a Život beze strachu a brzd“

obdrží výherce jako BONUS ZDARMA!

Navíc každý výherce získá poukaz
v hodnotě 330 € na TŘÍDENNÍ kurz ve školícím
středisku Training & relax center Sankt Johann

s Peterem Urbancem.
Termíny 23. – 25. 9. 2022 nebo 28. – 30. 10. 2022

jsou vyhrazeny pro výherce soutěže a školení
bude upraveno na míru potřebám poradců Eurona.*

MOTIVAČNÍ SOUTĚŽ 
o školení Petera Urbance
Eurona vyhlašuje pro všechny registrované zákazníky 

MIMOŘÁDNOU MOTIVAČNÍ SOUTĚŽ!

Online školení dle 
vlastního výběru

Online školení 
„Brutální efektivita“

Online školení „Život 
beze strachu a brzd“

Třídenní školení 
s Peterem Urbancem

Hodnotící kritéria

•  V soutěži budou zohledňována dvě hodnotící kritéria, za která budou účastníci získávat soutěžní 
body (dále jen SB) dle těchto pravidel.

3 % – 4x – 20 000SB
9 % – 3x – 45  000SB
18 % – 2x – 60  000SB
CELKEM 125  000SB

ÚS1 – 3x – 3 000SB
ÚS2 – 5x – 15  000SB
ÚS3 – 2x – 10  000SB
CELKEM 28  000SB

Karierní postupy 
v  mé 1. linii.

Splněné ÚS
v  mé první linii.

VYHRÁVÁM

MOTIVUJI

JÁ
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Třídenní školení s Peterem Urbancem

•  Výherce obdrží poukaz v hodnotě 330 € na TŘÍDENNÍ kurz ve školícím středisku Training & relax 
center Sankt Johann s Peterem Urbancem. 

•  Výherci si budou moci vybrat ze dvou termínů (23. - 25. 9. 2022 nebo 28. - 30. 10. 2022).
Školení v těchto termínech bude rezervované a připravené speciálně pro Euronu.

•  Na každý termín se může přihlásit maximálně 20 účastníků.

•  Pokud výherci nebude ani jeden z nabízených termínů vyhovovat, může si vybrat z běžně
dostupných termínů na webových stránkách hּמ ps://peterurbanec.sk/.

•  *V ceně 330 € není zahrnuto ubytování a strava, kterou si účastník hradí sám (tj. 175 € na osobu).

PŘEHLED ŠKOLENÍ A KURZŮ
MANAŽERSKÉ IMPULZY
Vše, co skvělý manažer potřebuje 
ke každodenní práci.

OBCHODNICKÉ IMPULZY
Prodávejte s lehkostí a radostí.

ÚSPĚCH JE DOBROVOLNÝ
Objevte svého vnitřního „obra“
a svůj vnitřní zdroj energie.

MOTIVAČNÍ IMPULZY
27 inspirujících příběhů,
které Vám pomohou nastartovat
se do  každého dne.

PROFESIONÁLNÍ VYJEDNÁVÁNÍ
Staň se profesionálním vyjednavačem.

DOBRO(ZLO)ZVYKY 
Ovládni své zvyky, než ony ovládnou tebe.

Novinka

Novinka

1.

2.

5.

3.

6.

4.

•  Úspěšný start
   Účastníci budou v rámci tohoto kritéria získá-

vat SB za to, když pod nimi registrovaní nováčci
v první linii (ať už NRZ či NRP) splní kroky Moti-
vačního programu Úspěšný start (dále jen ÚS),
a to za dále stanovených podmínek.

•  Historicky první karierní postupy
   Účastníci budou v rámci tohoto kritéria získávat 

SB za to, když pod nimi registrovaní NRZ/NRP
v první linii dosáhnou v období trvání této sou-
těže prvního karierního posunu na vyšší provizní 
hladinu.

Kdo se stává výhercem

•  Výhercem se stává prvních třináct, ve 3. skupině 
prvních 14 účastníků soutěže v každé soutěžní 
skupině, kteří během trvání soutěže získají nejví-
ce soutěžních bodů.

•  Výherci po skončení soutěže obdrží e-mail s in-
strukcemi, jak se mohou kurzů zúčastnit.

Termín soutěže:

Produkční měsíc ČERVEN–SRPEN 2022

Soutěžní skupiny

•  Soutěž je pro NRP/NRZ rozdělena na tři skupiny 
dle provizní hladiny.

•  Účastník se zařadí do soutěžní skupiny dle pro-
vizní hladiny, které dosáhl uzávěrkou měsíce 
května (2022/05).

•  Rozdělení:
   1. skupina - 0–6 % (13 výherců)
   2. skupina - 9–15 % (13 výherců)
   3. skupina - 18–21 % (14 výherců)
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BOHEMIAN JETBAR 
č. str. obj. č. Název výrobku - originál Název výrobku KC EUR PLN BO

18-19 PB1031 BOHEMIAN JETBAR - RAW ACTIVE ANTIOXIDANT, 42 g BOHEMIAN JETBAR - RAW ACTIVE ANTIOXIDANT, 42 g 59 2,19 10,1 2

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

16-17 PB4006
BOHEMIAN ALOEBAR - ACTIVE ANTIOXIDANT ALOE VERA 
92 %, 500 ml

BOHEMIAN ALOEBAR - ACTIVE ANTIOXIDANT ALOE 
VERA 92 %, 500 ml

429 15,89 72,7 17

Exkluzivní letní limitované kolekce – nabídka platí do vyprodání zásob. 

Summer Collection 2022

Summer Collection 2022

Summer Collection 2022

Summer Collection 2021

Summer Collection 2021

ALOE & LYCHEE CONDITION
č. str. obj. č. Název výrobku - originál Název výrobku KC EUR PLN BO

8-9 6148 ALOE & LYCHEE CONDITION - Cooling Shower Gel, 250 ml Chladivý sprchový gel - Aloe & Liči, 250 ml 229 8,48 38,9 9

10 6146 ALOE & LYCHEE CONDITION - Refreshing Body Mist, 150 ml Osvěžující tělová mlha - Aloe & Liči, 150 ml 229 8,48 38,9 9

4-5 6147 ALOE & LYCHEE CONDITION - S. O. S. Revitalizing Body Emulsion, 150 ml S. O. S. Revitalizační tělová emulze - Aloe & Liči, 150 ml 279 10,33 47,3 11

6-7 6145 ALOE & LYCHEE CONDITION - Hair Protection Spray, 100 ml Ochranný sprej na vlasy - Aloe & Liči, 100 ml 209 7,74 35,4 8

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

25 1231 Aroma Sachet - MĀLA PUA, 125 mlAroma Sachet - MĀLA PUA, 125 ml Parfémová sašetka - MĀLA PUA, 125 mlParfémová sašetka - MĀLA PUA, 125 ml 69 2,56 11,7 2

24 1232 Soft & Bright & Easy - MĀLA PUA, 1 000 ml Aviváž s kondicionérem - MĀLA PUA, 1 000 ml 229 8,48 38,9 9

26 3370 Air Aromaticum - MĀLA PUA, 150 ml Prostorové aromatikum - MĀLA PUA, 150 ml 99 3,67 16,8 4

28 3369 Hand Soap with Aloe Vera - MĀLA PUA, 400 ml Tekuté mýdlo s Aloe vera - MĀLA PUA, 400 ml 159 5,89 27 6

29 2065 2 in 1 Dish & Care - MĀLA PUA, 400 ml Prostředek na ruční mytí nádobí s Aloe vera - MĀLA PUA, 400 ml 129 4,78 21,9 5

27 3368 Universal Cleaner - MĀLA PUA, 1 000 ml Univerzální úklidový prostředek - MĀLA PUA, 1 000 ml 249 9,22 42,2 10

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

13 6144 Aloe & Lychee Condition - Cooling Shower Gel, 100 ml Chladivý sprchový gel - Aloe & Liči, 100 ml 109 4,04 18,6 4

12 3367 Hand Soap with Aloe Vera - MĀLA PUA, 100 ml Tekuté mýdlo s Aloe vera - MĀLA PUA, 100 ml 89 3,30 15,2 3

11 6143 Aloe & Lychee - Emergency Disinfection gel, 100 ml Pohotovostní gel pro rychlou dezinfekci - Aloe & Liči, 100 ml 139 5,15 23,6 5

13 6142 S.O.S. Condition! Pure ALOE 90 % Rescue Spray, 100 ml Aloe vera S.O.S. sprej, 100 ml 139 5,15 23,6 5

12 1226 Pre-Wash - MĀLA PUA, 100 ml Předpírkový sprej na skvrny - MĀLA PUA, 100 ml 89 3,30 15,2 3

12 2064 2 in 1 Dish & Care with Aloe Vera - MĀLA PUA, 100 ml
Prostředek na ruční mytí nádobí s Aloe vera 
- MĀLA PUA, 100 ml

79 2,93 13,5 3

12 1227 Hand Washing Agent with Aloe Vera - MĀLA PUA, 100 ml Tekutý prostředek na ruční praní a na cesty - MĀLA PUA, 100 ml 89 3,30 15,2 3

12 1225 Quick & Handy Ironing - MĀLA PUA, 100 ml Pohotovostní žehlička ve spreji - MĀLA PUA, 100 ml 99 3,67 16,8 4

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

33 CC6736 Strawberry & Bellis - Shower Freshness Jam, 250 ml Osvěžující sprchový džem - Jahoda & Sedmikráska, 250 ml 199 7,37 33,8 8

32 CC6737 Strawberry & Bellis - Body Freshness Peeling Crushed-Ice, 180 g Osvěžující peelingová tříšť na tělo - Jahoda & Sedmikráska, 180 g 299 11,07 50,7 12

34 CC6738 Strawberry & Bellis - Body Freshness Mist, 150 ml Osvěžující tělová mlha - Jahoda & Sedmikráska, 150 ml 199 7,37 33,8 8

35 CC6739 Strawberry & Bellis - Nourishing Body Oil, 150 ml Vyživující suchý olej - Jahoda & Sedmikráska, 150 ml 299 11,07 50,7 12

36 6135 Strawberry & Bellis - Emergency Disinfection gel, 50 ml
Pohotovostní gel pro rychlou dezinfekci 
- Jahoda & Sedmikráska, 50 ml

69 2,56 11,7 2

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

38-39 1215 Soft & Bright & Easy – VIOLLAINE, 1 000 mlSoft & Bright & Easy – VIOLLAINE, 1 000 ml Aviváž a kondicionér - VIOLLAINE, 1 000 mlAviváž a kondicionér - VIOLLAINE, 1 000 ml 229 8,488,48 38,938,9 9

38-39 1216 Aroma Sachet - VIOLLAINE, 125 ml Parfémová sašetka - VIOLLAINE, 125 ml 69 2,56 11,7 2

38-39 3343 Air Aromaticum - VIOLLAINE, 150 ml Prostorové aromatikum - VIOLLAINE, 150 ml 99 3,67 16,8 4

38-39 3344 Hand Soap with Aloe Vera - VIOLLAINE, 400 ml Tekuté mýdlo s Aloe vera - VIOLLAINE, 400 ml 159 5,89 27 6

38-39 2060 2 in 1 Dish & Care - VIOLLAINE, 400 ml Prostředek na ruční mytí nádobí - VIOLLAINE, 400 ml 129 4,78 21,9 5

38-39 3345 Universal Cleaner - VIOLLAINE, 1 000 mlUniversal Cleaner - VIOLLAINE, 1 000 ml Univerzální úklidový prostředek - VIOLLAINE, 1 000 mlUniverzální úklidový prostředek - VIOLLAINE, 1 000 ml 249 9,229,22 42,2 10

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW
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nr. 9497

100%100%

free not testedfree free free

HYPOALERGENNÍ
PARFEMACE

SPECIAL EDITION CATALOGUE


