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Nechte se okouzlit atmosférou magické půlnoci, kdy se z nebeských výšin snáší k zemi 
hvězdný prach, v němž září krásná Nayrein. Jako ztělesnění naděje a zázraků naslouchá 
nevysloveným přáním, jimž vdechuje život. Její aura představuje vůni mrazivých akordů 
divokých brusinek tančících v květinové melodii geránia, ozdobené průzračnými střípky 
bílého čaje, prosycené cedrovým dřevem, ambrou a mošusem. Nadpozemská 
a výjimečná svým půvabem i duší, s nimiž otevírá svět novým příslibům…  

Nechte se okouzlit atmosférou magické půlnoci, kdy se z nebeských výšin snáší k zemi 
hvězdný prach, v němž září krásná Nayrein. Jako ztělesnění naděje a zázraků naslouchá 
nevysloveným přáním, jimž vdechuje život. Její aura představuje vůni mrazivých akordů 
divokých brusinek tančících v květinové melodii geránia, ozdobené průzračnými střípky 

LUXUSNÍ VŮNĚ 
VÁNOC 2022

NAYREIN



Jako hvězda padá z nebes,
v srdci jejím plyne čas,
do zákoutí zimních nocí,
v dlaních cítí světa mráz.

Vůni divokého lesa,
kde se snáší sněhu třpyt,

ztělesňuje krásná Nayrein,
jejíž kouzlo nelze skrýt.
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Něžná a mrazivá vůně 

s odlesky krás zimního času.. . 

1 000 ml koncentrovaného
avivážního kondicionéru
= 8 000 ml přípravku

AVIVÁŽ 
S KONDICIONÉREM
8x koncentrovaná,

1 000 ml

Něžná a mrazivá vůně 

s odlesky krás zimního času.. . 

S KONDICIONÉREMS KONDICIONÉREM
8x koncentrovaná,8x koncentrovaná,

2 1v
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Nvíčko
40 ml

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

1 000 ml = až 55 praní

55x

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.

•  Plně recyklovatelný obal jednoduše 
roztřídíte do odpadu.

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 Nayrein.

•  Prádlo voní několik týdnů po vyprání. 

•  Vůně zůstává vysoce stabilní i po vyžehlení.  

Typ vůně: 
ovocná, květinová, dřevitá

Vonné složky:
brusinky, zelené tóny, geránium, bílý čaj, 
cedrové dřevo, mošusy, ambra

Aromaterapeutické účinky: 
povzbuzující, harmonizující  
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Nechte se okouzlit atmosférou magické 
půlnoci, kdy se z nebeských výšin snáší 
k zemi hvězdný prach, v němž září krásná 
Nayrein. Jako ztělesnění naděje a zázraků 
naslouchá nevysloveným přáním, jimž 
vdechuje život. Její aura představuje 
vůni mrazivých akordů divokých brusinek 
tančících v květinové melodii geránia, 
ozdobené průzračnými střípky bílého čaje, 
prosycené cedrovým dřevem, ambrou 
a mošusem. Nadpozemská a výjimečná 
svým půvabem i duší, s nimiž otevírá svět 
novým příslibům...

NAYREIN

withwith
Aloe

Vera

nr. 1236
Nayrein
So�  & Bright & Easy
1 000 ml

8,48 €
229 Kč
38,90 zł

9BO

o 40%
větší účinnost

kondicionéru
a luxusní

parfemace

NEW

HYPOALERGENNÍ
PARFEMACE
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Jako hvězda padá z nebes,
v srdci jejím plyne čas,

do zákoutí zimních nocí,
v dlaních cítí světa mráz.

Vůni divokého lesa,
kde se snáší sněhu třpyt,
ztělesňuje krásná Nayrein,

jejíž kouzlo nelze skrýt.

NEW

HYPOALERGENNÍ
PARFEMACE

nr. 3376
Nayrein
Air Aromaticum
150 ml

Prostorové
aromatikum

150 ml

3,67 €
99 Kč
16,80 zł

4BO

Přednosti a vlastnosti:
•  Rychle a spolehlivě neutralizuje

nežádoucí pachy.

• Prostory osvěží příjemnou vůní.

•  Díky praktickému dávkovači si volíte
intenzitu vůně sami.

Návod k použití:
• Podle potřeby nastříkejte

do volného prostoru.

• Nepoužívejte na kůži a tělo!

NAYREIN

Poznejte magický půvab 

sváteční noci...
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NEWPřednosti a vlastnosti:
•  Rychle a spolehlivě neutralizuje

nežádoucí pachy.

• Prostory osvěží příjemnou vůní.

•  Díky praktickému dávkovači si volíte
intenzitu vůně sami.

Návod k použití:
• Podle potřeby nastříkejte

do volného prostoru.

• Nepoužívejte na kůži a tělo!

ParfémovÁ
sašetkA
125 ml

Přednosti a vlastnosti:
•  Parfémový sáček příjemně 

osvěží Váš domov.

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

Návod k použití:
•  Odstraňte pouze vnější fólii,

papírový sáček již neotvírejte.

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

nr. 1235
Nayrein
Aroma Sachet
125 ml

2,56 €
69 Kč
11,70 zł

2 BO

Zahalte se do odstínů 

     tajemné Nayrein...
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UNIVERZÁLNÍ
ÚKLIDOVÝ
PROSTŘEDEK
1 000 ml

Přednosti a vlastnosti:
•  Lehce odstraní veškeré nečistoty včetně 

silné mastnoty.

•  Nezanechává žádný povlak na čištěných 
površích. 

•  Čisticí prostředek je víceúčelový, 
nabízí širokou paletu využití.

•  Je silný, avšak šetrný k pokožce Vašich rukou. 

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

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

Návod k ředění:
•  Naředěný roztok doporučujeme nanášet pomocí lahve 

s rozprašovačem, nebo ho můžete 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 : 4 l vody

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

Snová parfemace letošních Vánoc!
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nr. 3378
Nayrein
Universal Cleaner
1 000 ml

Věděli jste, že...
Víceúčelový čisticí prostředek 
lze použít na podlahy (linoleum, 
dlaždice, mramor, umyvadla, spr-
chové kouty, toalety, glazurované 
dlaždice ad.) a na ostatní povrchy 
v domácnosti (omyvatelné zdi, 
kliky, lakovaná dřeva, 
odpadkové koše ad.)?

nr. 3378nr. 3378
NayreinNayrein
Universal CleanerUniversal Cleaner

Věděli jste, že...Věděli jste, že...Věděli jste, že...
Víceúčelový čisticí prostředek Víceúčelový čisticí prostředek 
lze použít na podlahy (linoleum, lze použít na podlahy (linoleum, 
dlaždice, mramor, umyvadla, spr-dlaždice, mramor, umyvadla, spr-
chové kouty, toalety, glazurované chové kouty, toalety, glazurované 
dlaždice ad.) a na ostatní povrchy dlaždice ad.) a na ostatní povrchy 
v domácnosti (omyvatelné zdi, v domácnosti (omyvatelné zdi, 

NEW

HYPOALERGENNÍ
PARFEMACE

9,22 €
249 Kč
42,20 zł

10BO

Jedinečný recept 

     na snadný úklid!
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TEKUTÉ MÝDLO
S ALOE VERA
4x koncentrované,

400 ml

Sametově hebké ruce s jemnou péčí...

Nechte se okouzlit atmosférou magické 
půlnoci, kdy se z nebeských výšin snáší 
k zemi hvězdný prach, v němž září krásná 
Nayrein. Jako ztělesnění naděje a zázraků 
naslouchá nevysloveným přáním, jimž 
vdechuje život. Její aura představuje 
vůni mrazivých akordů divokých brusinek 
tančících v květinové melodii geránia, 
ozdobené průzračnými střípky bílého čaje, 
prosycené cedrovým dřevem, ambrou 
a mošusem. Nadpozemská a výjimečná 
svým půvabem i duší, s nimiž otevírá svět 
novým příslibům...

Typ vůně: 
ovocná, květinová, dřevitá

Vonné složky:
brusinky, zelené tóny, geránium, bílý čaj, 
cedrové dřevo, mošusy, ambra

Aromaterapeutické účinky: 
povzbuzující, harmonizující  

NAYREINPřednosti a vlastnosti:
•  Vhodné pro pravidelné každodenní používání.

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

•  Obsahuje výtažky z certifi kovaného aloe 
vera, které šetrně pečují o pokožku rukou.

•  Obsahuje panthenol se zklidňujícím účinkem 
na pokožku a chránící před podrážděním 
a zčervenáním.

•  Příjemně a dlouho voní.

•  Vhodné pro citlivou pokožku.

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

•  Jemná hypoalergenní parfemace Nayrein 
s nádechem ledových a ovocných tónů.

Aktivní složky: 
Aloe Barbadensis Pure

Blahodárně působí na suchou pokožku, udržuje 
její přirozené pH i elasticitu a napomáhá obnovovat 
mladistvý vzhled Vašich rukou.

10



withwith
Aloe

Vera

nr. 3377
Nayrein
Hand Soap with Aloe Vera 
400 ml

5,89 €
159 Kč

27 zł

6BO

NEW

HYPOALERGENNÍ
PARFEMACE

NEW

Pro mytí rukou, 

které si zamilujete!
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Přednosti a vlastnosti:
•  Speciální vysoce parfémované granulky, které provo-

ní Váš domov nádechem ledových a ovocných tónů.

•  Vhodný pro sáčkové i bezsáčkové vysavače.

•  Zabraňuje nežádoucím pachům vznikajícím v sáčku 
vysavače.

•  Díky teplému proudění vzduchu ve vysavači 
se parfém uvolňuje postupně po celou dobu 
životnosti sáčku. 

Návod k použití:
•  Po každé výměně nového sáčku do vysavače 

nasypte část parfémovaných granulek na podlahu 
a vysajte. 

•  Jedno balení (35 ml) vystačí na 2−3 výměny sáčku.

•  Uchovávejte mimo dosah dětí.

10 - 20 ml

Parfém
do vysavače

35 ml

nr. 3375
Nayrein

Vacuum Cleaner Perfume
35 ml

4,41 €
119 Kč
20,20 zł

4BO

Proměňte vysávání 

v provoněnou relaxaci!

NEW
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Pohotovostní 
gel pro rychlou 
dezinfekci
50 ml50 ml50 ml

Přednosti a vlastnosti:

•  Registrovaný speciální přípravek ve formě bezoplacho-
vého gelu určený k šetrné dezinfekci rukou.

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

•  Obsahuje glycerin, který pokožku rukou hydratuje, chrání 
a pečuje o ni.

•  Rychle se vstřebává a nezanechává pocit „ulepenosti“.

• Bez obsahu chloru, dermatologicky testováno Státním 
zdravotním ústavem (SZÚ).

• V praktickém 50 mililitrovém balení, které využijete 
kdekoli na cestách.

Návod k použití:
• Do dlaní naneste dostatečné množství (2x3 ml) dezinfekce 

tak, aby pokryla celou plochu, rozetřete a vetřete i mezi 
prsty a na zápěstí. Zvláštní pozornost pak věnujte kůžičce 
kolem nehtů a záhybům v kůži.

• Vtírejte, dokud kůže není suchá. Není nutné oplachovat.

• Nepoužívejte k dezinfekci poraněné pokožky nebo ran!

Čisté ruce chrání Vaše zdraví!

NEW

nr. 6150
Nayrein
Emergency 
Disinfection Gel
50 ml

2,56 €
69 Kč
11,70 zł

2BO
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Doporučené dávkování 
prostředku na nádobí

Dávkovací pumpičku 
stlačit cca 2–3x dle 
potřeby.

Velmi malé množství
(stačí 1 stlačení 
dávkovací pumpičky)

PROSTŘEDEK 
NA RUČNÍ MYTÍ 
NÁDOBÍ
4x koncentrovaný,

400  ml

Přednosti a vlastnosti:
•  Unikátní receptura s hypoalergenní parfemací 

Nayrein.

•  Tvoří bohatou pěnu a důkladně odstraňuje i sil-
nou 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 použít
jen velmi malé množství.

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

•  Obsahuje přírodní složky šetrné nejen 
ke zdraví, ale i k přírodě.

Aktivní složky: 
Aloe Barbadensis Pure

Blahodárně působí na suchou pokožku, udržuje 
její přirozené pH i elasticitu a napomáhá obnovovat 
mladistvý vzhled Vašich rukou.

Návod k ředění:
•  Přípravek lze použít neředěný 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.

2 1v
Účinný na špinavé nádobí, 

 šetrný k Vašim rukám!
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withwith
Aloe

Vera

nr. 2067
Nayrein
Dish & Care
400 ml

4,78 €
129 Kč
21,90 zł

5BO

NEW

HYPOALERGENNÍ
PARFEMACE

NEW

Vhodný i pro suchou 

a citlivou pokožku!
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MAGICAL DAWN
LUXUSNÍ VŮNĚ 
VÁNOC 2022

S lehkostí pírka poletují ve vánku ledové krystalky vloček, které v zasněžené zimní kraji-
ně vítají rozednění. Mrazivé ráno se začíná probouzet ze své šedi a nechává světlo sílit 
při východu slunce. Stíny přecházejí přes vrcholky hor a jejich malebnost se odkrývá 
v rozplývajícím se mlžném oparu. V něm prostupují jako první ovocné noty jahod, 
malin, granátového jablka a meruněk protkané pikantností rebarbory s bezem. Jejich 
souznění dokresluje omamný jasmín a gardénie, které jako sladký démant završuje 
vanilka plynouc v okouzlení karamelu se špetkou skořice.



Za tichem snění se skrývá rána jas,
v křišťálu paprsků naději dávajíc zas.
Obrazy malebné smývají mlhy stín,

s něžností mrazivou ztrácí se pochyby a splín.

Kouzelnou písní se line vůní lad,
v  ovocných odstínech doznívá noční chlad.
Jak v ráji kvetoucí, jablko nesouc hřích,
s magickým úsvitem dopadá první sníh.
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Průzračný vodopád ovocných akcentů 

s prvními paprsky rozbřesku.. . 

1 000 ml koncentrovaného
avivážního kondicionéru
= 8 000 ml přípravku

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.

•  Plně recyklovatelný obal jednoduše 
roztřídíte do odpadu.

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 Magical Dawn.

•  Prádlo voní několik týdnů po vyprání. 

•  Vůně zůstává vysoce stabilní i po vyžehlení. 

Typ vůně: 
sladká, ovocná, květinová

Vonné složky:
zelené tóny, jahoda, rebarbora, malina, jasmín, 
granátové jablko, meruňka, bez, vanilka, skořice, 
karamel

Aromaterapeutické účinky: 
energizující, harmonizující 

AVIVÁŽ 
S KONDICIONÉREM
8x koncentrovaná,

1 000 ml 2 1v

speciální složky

us
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Nvíčko
40 ml

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

1 000 ml = až 55 praní

55x
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S lehkostí pírka poletují ve vánku 
ledové krystalky vloček, které v za-
sněžené zimní krajině vítají rozedně-
ní. Mrazivé ráno se začíná probouzet 
ze své šedi a nechává světlo sílit
při východu slunce. Stíny přecházejí 
přes vrcholky hor a jejich malebnost
se odkrývá v rozplývajícím se 
mlžném oparu. V něm prostupují 
jako první ovocné noty jahod, malin, 
granátového jablka a meruněk
protkané pikantností rebarbory
s bezem. Jejich souznění dokresluje 
omamný jasmín a gardénie, které 
jako sladký démant završuje vanilka 
plynouc v okouzlení karamelu se 
špetkou skořice.

8,48 €
229 Kč
38,90 zł

9BO

S lehkostí pírka poletují ve vánku S lehkostí pírka poletují ve vánku 
ledové krystalky vloček, které v za-ledové krystalky vloček, které v za-
sněžené zimní krajině vítají rozedně-sněžené zimní krajině vítají rozedně-

MAGICAL DAWN
Magický úsvit

withwith
Aloe

Vera
nr. 1234
Magical Dawn
So�  & Bright & Easy
1 000 ml

ní. Mrazivé ráno se začíná probouzet ní. Mrazivé ráno se začíná probouzet 
ze své šedi a nechává světlo sílitze své šedi a nechává světlo sílit
při východu slunce. Stíny přecházejí při východu slunce. Stíny přecházejí 
přes vrcholky hor a jejich malebnostpřes vrcholky hor a jejich malebnost
se odkrývá v rozplývajícím se se odkrývá v rozplývajícím se 
mlžném oparu. V něm prostupují mlžném oparu. V něm prostupují 
jako první ovocné noty jahod, malin, jako první ovocné noty jahod, malin, 
granátového jablka a meruněkgranátového jablka a meruněk
protkané pikantností rebarboryprotkané pikantností rebarbory
s bezem. Jejich souznění dokresluje s bezem. Jejich souznění dokresluje 
omamný jasmín a gardénie, které omamný jasmín a gardénie, které 
jako sladký démant završuje vanilka jako sladký démant završuje vanilka 
plynouc v okouzlení karamelu se plynouc v okouzlení karamelu se 

8,48 8,48 €€

99BOBO

S lehkostí pírka poletují ve vánku S lehkostí pírka poletují ve vánku 
ledové krystalky vloček, které v za-ledové krystalky vloček, které v za-
sněžené zimní krajině vítají rozedně-sněžené zimní krajině vítají rozedně-

MAGICAL DAWNMAGICAL DAWNMAGICAL DAWNMAGICAL DAWN

nr. 1234nr. 1234

o 40%
větší účinnost

kondicionéru
a luxusní

parfemace

NEW

HYPOALERGENNÍ
PARFEMACE
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MAGICAL DAWN
Za tichem snění se skrývá rána jas,

v  křišťálu paprsků naději dávajíc zas.
Obrazy malebné smývají mlhy stín,

s  něžností mrazivou ztrácí se pochyby a splín.

Kouzelnou písní se line vůní lad,
v  ovocných odstínech doznívá noční chlad.

Jak v  ráji kvetoucí, jablko nesouc hřích,
s magickým úsvitem dopadá první sníh.

s  něžností mrazivou ztrácí se pochyby a splín.s  něžností mrazivou ztrácí se pochyby a splín.

v  ovocných odstínech doznívá noční chlad.v  ovocných odstínech doznívá noční chlad.

NEW

HYPOALERGENNÍ
PARFEMACE

Prostorové
aromatikum

150 ml

3,67 €
99 Kč

16,80 zł

4BO

Přednosti a vlastnosti:
•  Rychle a spolehlivě neutralizuje nežádoucí pachy.

• Prostory osvěží příjemnou vůní.

• Díky praktickému dávkovači si volíte intenzitu vůně sami.

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

• Nepoužívejte na kůži a tělo!

150 ml150 ml

Domov s nádechem 

 zázračného okamžiku štěstí.. .
Provoňte šatník 

tóny dechberoucí zimy...

nr. 3372
Magical Dawn
Air Aromaticum
150 ml

20



NEW

HYPOALERGENNÍ
PARFEMACE

ParfémovÁ
sašetkA
125 ml

Přednosti a vlastnosti:
•  Parfémový sáček příjemně 

osvěží Váš domov.

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

Návod k použití:
•  Odstraňte pouze vnější fólii,

papírový sáček již neotvírejte.

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

2,56 €
69 Kč

11,70 zł

2 BO

125 ml125 ml125 ml125 ml

Provoňte šatník 

tóny dechberoucí zimy...

nr. 1233
Magical Dawn
Aroma Sachet
125 ml
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UNIVERZÁLNÍ
ÚKLIDOVÝ
PROSTŘEDEK
1 000 ml

Přednosti a vlastnosti:
•  Lehce odstraní veškeré nečistoty včetně 

silné mastnoty.

•  Nezanechává žádný povlak na čištěných 
površích. 

•  Čisticí prostředek je víceúčelový, 
nabízí širokou paletu využití.

•  Je silný, avšak šetrný k pokožce Vašich rukou. 

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

•  Váš domov provoní ovocno-květinovou 
hypoalergenní vůní Magical Dawn.

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

Návod k ředění:
•  Naředěný roztok doporučujeme nanášet pomocí 

lahve s rozprašovačem, nebo ho můžete 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 : 4 l vody

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

1 000 ml1 000 ml

Přednosti a vlastnosti:
•  Lehce odstraní veškeré nečistoty včetně 

Návod k ředění:

Dokonalý víceúčelový pomocník!

Pro radost 
ze svátečního úklidu!

22



9,22 €
249 Kč
42,20 zł

10BO

NEW

HYPOALERGENNÍ
PARFEMACE

Pro radost 
ze svátečního úklidu!

Věděli jste, že...Věděli jste, že...
Víceúčelový čisticí prostředek 
lze použít na podlahy (linoleum, 
dlaždice, mramor, umyvadla, spr-
chové kouty, toalety, glazurované 
dlaždice ad.) a na ostatní povrchy 
v domácnosti (omyvatelné zdi, 
kliky, lakovaná dřeva, 
odpadkové koše ad.)?

nr. 3374
Magical Dawn
Universal Cleaner
1 000 ml
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TEKUTÉ MÝDLO
S ALOE VERA
4x koncentrované,

400 ml

Přednosti a vlastnosti:
• Vhodné pro pravidelné každodenní používání.

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

•  Obsahuje výtažky z certifi kovaného aloe 
vera, které šetrně pečují o pokožku rukou.

•  Obsahuje panthenol se zklidňujícím účinkem 
na pokožku a chránící před podrážděním 
a zčervenáním.

•  Příjemně a dlouho voní.

•  Vhodné pro citlivou pokožku.

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

•  Jemná hypoalergenní parfemace Magical 
Dawn.

•  Pro účinné mytí stačí použít jen velmi malé 
množství.

Aktivní složky: 
Aloe Barbadensis Pure

Blahodárně působí na suchou pokožku, udržuje 
její přirozené pH i elasticitu a napomáhá obnovovat 
mladistvý vzhled Vašich rukou.

  Přírodní složení obohacené

o aloe vera a panthenol!

S lehkostí pírka poletují ve vánku ledové 
krystalky vloček, které v zasněžené zimní 
krajině vítají rozednění. Mrazivé ráno se začíná 
probouzet ze své šedi a nechává světlo sílit 
při východu slunce. Stíny přecházejí přes vr-
cholky hor a jejich malebnost se odkrývá v roz-
plývajícím se mlžném oparu. V něm prostupují 
jako první ovocné noty jahod, malin, granáto-
vého jablka a meruněk protkané pikantností 
rebarbory s bezem. Jejich souznění dokresluje 
omamný jasmín a gardénie, které jako sladký 
démant završuje vanilka plynouc v okouzlení 
karamelu se špetkou skořice.

Typ vůně: 
sladká, ovocná, květinová

Vonné složky:
zelené tóny, jahoda, rebarbora, malina, jasmín, 
granátové jablko, meruňka, bez, vanilka, skořice, 
karamel

Aromaterapeutické účinky: 
energizující, harmonizující   

MAGICAL DAWN
Magický úsvit

24



withwith
Aloe

Vera

5,89 €
159 Kč

27 zł

6BO

NEW

HYPOALERGENNÍ
PARFEMACE

Něžná péče, 

která pohladí Vaše ruce...

nr. 3373
Magical Dawn
Hand Soap with Aloe Vera 
400 ml

5,89 5,89 €€
159 159 KčKč

27 27 złzł

NEW

HYPOALERGENNÍHYPOALERGENNÍ
PARFEMACE

nr. 3373nr. 3373
Magical DawnMagical Dawn
Hand Soap with Aloe Vera Hand Soap with Aloe Vera 
400 ml400 ml
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Přednosti a vlastnosti:
•  Speciální vysoce parfémované granulky, které pro-

voní Váš domov hypoalergenní vůní Magical Dawn 
- zimního rozednění s kapkou ovocných tónů.

•  Vhodný pro sáčkové i bezsáčkové vysavače.

•  Zabraňuje nežádoucím pachům vznikajícím 
v sáčku vysavače.

•  Díky teplému proudění vzduchu ve vysavači 
se parfém uvolňuje postupně po celou dobu 
životnosti sáčku. 

Návod k použití:
•  Po každé výměně nového sáčku do vysavače 

nasypte část parfémovaných granulek na podlahu 
a vysajte. 

•  Jedno balení (35 ml) vystačí na 2−3 výměny sáčku.

•  Uchovávejte mimo dosah dětí.

10 - 20 ml

Parfém
do vysavače

35 ml

nr. 3371
Magical Dawn
Vacuum Cleaner Perfume
35 ml

4,41 €
119 Kč
20,20 zł

4BO

Hygienická čistota 

se špetkou kouzla Vánoc...

NEW

HYPOALERGENNÍ
PARFEMACE
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Pohotovostní 
gel pro rychlou 
dezinfekci
50 ml

Přednosti a vlastnosti:

•  Registrovaný speciální přípravek ve formě bezo-
plachového gelu určený k šetrné dezinfekci rukou.

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

•  Obsahuje glycerin, který pokožku rukou hydratuje, 
chrání a pečuje o ni.

•  Rychle se vstřebává a nezanechává pocit 
„ulepenosti“.

• Bez obsahu chloru, dermatologicky testováno 
Státním zdravotním ústavem (SZÚ).

• V praktickém 50 mililitrovém balení, které využije-
te kdekoli na cestách.

Návod k použití:
• Do dlaní naneste dostatečné množství (2x3 ml) dezin-

fekce tak, aby pokryla celou plochu, rozetřete 
a vetřete i mezi prsty a na zápěstí. Zvláštní pozornost 
pak věnujte kůžičce kolem nehtů a záhybům v kůži.

• Vtírejte, dokud kůže není suchá. Není nutné 
oplachovat.

• Nepoužívejte k dezinfekci poraněné pokožky nebo ran!

Chrání 
a pečuje zároveň!

NEW

HYPOALERGENNÍ
PARFEMACE

nr. 6149
Magical Dawn
Emergency 
Disinfection Gel
50 ml

2,56 €
69 Kč
11,70 zł

2BO
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Doporučené dávkování 
prostředku na nádobí

Dávkovací pumpičku 
stlačit cca 2–3x dle 
potřeby.

Velmi malé množství
(stačí 1 stlačení 
dávkovací pumpičky)

PROSTŘEDEK 
NA RUČNÍ MYTÍ 
NÁDOBÍ
4x koncentrovaný,

400  ml

Přednosti a vlastnosti:
•  Unikátní receptura s hypoalergenní parfemací 

Magical Dawn.

•  Tvoří bohatou pěnu a důkladně odstraňuje i sil-
nou 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 použít
jen velmi malé množství.

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

•  Obsahuje přírodní složky šetrné nejen 
ke zdraví, ale i k přírodě.

Aktivní složky: 
Aloe Barbadensis Pure

Blahodárně působí na suchou pokožku, udržuje 
její přirozené pH i elasticitu a napomáhá obnovovat 
mladistvý vzhled Vašich rukou.

Návod k ředění:
•  Přípravek lze použít 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.

 Dokonale čisté nádobí 

s brilantním leskem!

2 1v
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withwith
Aloe

Vera

4,78 €
129 Kč
21,90 zł

5BO

NEW

HYPOALERGENNÍ
PARFEMACE

NEW

Ovocný koktejl zimních akordů 

v květinové melodii.. . 

nr. 2066
Magical Dawn
Dish & Care
400 ml

4,78 4,78 €€
129 129 KčKč
21,90 21,90 

HYPOALERGENNÍHYPOALERGENNÍ
PARFEMACE

NEW

nr. 2066nr. 2066
Magical DawnMagical Dawn
Dish & CareDish & Care
400 ml400 ml
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LUXURY COSMETIC
COLLECTION

CHANTEIN
&  DEYRES

30



CHANTEIN Ona je světlem, on vládne tmou,
v okamžik jediný, však jejich srdce vzplanou,

perutě křídel, co víří zlatou zář,
k nebesům lásky žár, stříbro hladí její tvář.

31

Eau de Parfum



CHANTEIN
Parfém pro ženy, 

50 ml a 1,5 ml

Smyslná vůně představující prvotní rozechvění s citrusovými tóny, které se zlehka rozvíjejí 
v kořenitých akordech aromatických půvabů skořice a hřebíčku. Jako křišťál odrážející 
odlesky slunečních paprsků, pak vyniká sladkost karamelu, jenž se v nejhlubším nitru 
srdce snoubí s opojnou vanilkou a mošusem. Kouzlo ženskosti, skryté v souznění při-
tažlivosti a něhy, završuje jiskra podmanivé tonky. 

Vrchní nota: 
citrusy, sůl 

Střední nota: 
karamel, hřebíček, skořice, koření 

Spodní nota:  
vanilka, tonka, mošus

Popis vůně:
kořenitá, orientální, gurmánská

nr. 4377 CHANTEIN - Eau de Parfum for Women, 1,5 ml

1,11 €
30 Kč
5,10 zł

Nezapomenutelná a oslnivá 

jako hvězdy na půlnočním nebi...
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NEW

CC6772 CHANTEIN - Eau de Parfum for Women, 50 mlCC6772 CHANTEIN - Eau de Parfum for Women, 50 ml

33

35 BO

31,45 €
849 Kč

143,90 zł



DEEP DEEP 
HYDRATION+HYDRATION+

SOOTH & SOFTENING SOOTH & SOFTENING 
COMPLEXCOMPLEX

CHANTEIN 
Vyživující sprchová pěna 
pro smyslný požitek pro ženy, 

200 ml

Aktivní složky:

Natural Agent Vzácný a silný přírodní antioxidant vitamin E působí 
jako účinná prevence předčasného stárnutí pokožky.

Sooth & Softening 
Complex

Aktivní komplex s panthenolem a glycerinem 
zanechává pokožku na dotek hedvábně jemnou, 
zvláčňuje a zajišťuje intenzivní hydrataci buněk. 

Perfume 
Antiallergic

Luxusní hypoalergenní parfemace s dotekem 
sladkých tónů.

Přednosti a vlastnosti:
•  Zabraňuje dehydrataci pokožky a s ní spojenému 

diskomfortu jako např. pnutí nebo svědění.

•  Hloubkově hydratuje a zjemňuje.

•  Intenzivně vyživuje a zlepšuje přirozenou elasticitu 
pokožky.

•  Šetrně myje a zbavuje pokožku nečistot.

•  S harmonizující hypoalergenní vůní Chantein.

•  Pokožka zůstává po aplikaci sametově hebká 
a zklidněná.

•  Podporuje přirozené pH pokožky.

•  Bez parabenů, SLS/SLES, syntetických aler-
genů a barviv.

Typ pokožky:
Všechny typy pokožky včetně citlivé, suché
až dehydratované.

Jak používat:
Vhodná pro každodenní použití. Aplikujte dle potře-
by na navlhčenou pokožku těla během sprchování. 
Jemnými pohyby pěnu lehce rozetřete a vmasírujte. 
Poté opláchněte teplou vodou a pokožku osušte. 
Pro kompletní tělovou péči používejte v kombi-
naci s dalšími produkty z luxusní dámské kolekce 
Chantein.

Účinky:
intenzivně vyživující, hydratační, zklidňující

Vonné složky:
citrusy, sůl, karamel, skořice, hřebíček, koření,
vanilka, ambra, mošus, tonka

Zahalte se do krémového sněhu 

pro magický zážitek ze sprchování...

SILKSILK
PROTEINPROTEIN

NATURAL NATURAL 
AGENTAGENT

PERFUME PERFUME 
ANTIALLERGICANTIALLERGIC
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NEW

HYPOALERGENNÍ
PARFEMACE

9 BO

8,48 €
229 Kč
38,90 zł

CC6771 CHANTEIN - Nourishing Shower Foam for Women, 200 ml

Objevte přirozený půvab 

Vaší pokožky...
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Přednosti a vlastnosti:
•  Navozuje příjemnou relaxaci a harmonizuje 

tělo i mysl. 

•  Kombinace 100% přírodních, za studena 
lisovaných, rostlinných olejů pokožku těla 
vyživuje a šetrně o ni pečuje.

•  Má tonizující účinek a během masáže 
napomáhá k regeneraci namožených svalů.

•  Podporuje potřebnou hydrataci, zjemňuje 
a dodává pocit osvěžení.

•  S harmonizující hypoalergenní vůní Chantein.

•  Vhodný pro relaxační, aromaterapeutické 
nebo sportovní masáže.

• Bez parabenů, SLS/SLES 
a syntetických barviv.

Typ pokožky:
Všechny typy pokožky včetně citlivé, suché
až dehydratované.

CHANTEIN
Regenerační masážní olej 
na tělo s hřejivým účinkem,

150 ml

Aktivní složky:

Essential Oil 
Pure

100% přírodní esenciální olej z bergamotu pro uvolnění, 
zmírnění stresu a únavy.

Sunfl ower Oil 100% přírodní, za studena lisovaný, slunečnicový olej.

Coconut Oil 100% přírodní, za studena lisovaný, kokosový olej.

Apricot Seed Oil 100% přírodní, za studena lisovaný, meruňkový olej.

Almond Oil 100% přírodní, za studena lisovaný, olej ze sladkých mandlí.

Perfume 
Antiallergic

Luxusní hypoalergenní parfemace s dotekem 
sladkých tónů.

Povzbuzující aromaterapie 

pro regeneraci a duševní pohodu...

Jak používat:
Aplikujte přiměřené množství oleje do dlaní, 
jemnými pohyby vtírejte do pokožky a masírujte. 
V případě osobní potřeby olej po masáži smyjte 
vlažnou vodou. Pro kompletní tělovou péči použí-
vejte v kombinaci s dalšími produkty z luxusní dám-
ské kolekce Chantein. Před použitím protřepejte. 
Neužívejte vnitřně.

Účinky:
pečující, harmonizující, hřejivý

Vonné složky:
citrusy, sůl, karamel, skořice, hřebíček, koření, 
vanilka, ambra, mošus, tonka

ESSENTIAL ESSENTIAL 
OIL PURE OIL PURE 

PERFUME PERFUME 
ANTIALLERGICANTIALLERGIC

COCONUT COCONUT 
OILOIL

ALMOND ALMOND 
OILOIL

APRICOT APRICOT 
SEED OILSEED OIL
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NEW

HYPOALERGENNÍ
PARFEMACE

CC6770 CHANTEIN - Regenerative Massage Body Oil for Women, 150 ml

12BO

11,07 €
299 Kč
50,70 zł

Dokonalá revitalizace, která Vás okouzlí 

vůní éterické Chantein...

37



CHANTEIN
Relaxační pěna do koupele,

250 ml

Aktivní složky:

Deep 
Hydration+

Zanechává pokožku po koupeli vyživenou, hydratovanou,
a napomáhá zjemňovat její strukturu.

100% Aloe
Barbadensis

100% přírodní prášek z listů aloe vera s certifi kací kvality I.A.S.C. 
pro sametovou hebkost, zklidnění a harmonizaci pokožky těla.

Glow Silky 
Proteins

Hedvábné proteiny udržují v buňkách pokožky vodu pro 
dostatečnou hydrataci, projasňují a podtrhují její přirozený půvab.

Perfume 
Antiallergic

Luxusní hypoalergenní parfemace s dotekem 
sladkých tónů.

Přednosti a vlastnosti:
•  Jedinečná receptura obohacená o cenné 

přírodní složky.

•  Vytváří bohatou a krémovou pěnu.

•  Během koupele pokožku těla hydratuje a dopřává 
pocit provoněné relaxace.

•  S harmonizující hypoalergenní vůní Chantein.

•  Bez parabenů, SLS/SLES, syntetických aler-
genů a barviv.

Typ pokožky:
Všechny typy pokožky včetně citlivé, suché
až dehydratované.

Jak používat:
Požadované množství pěny nalijte pod proud teplé 
vody a nechte napěnit. Poté si užijte příjemný pocit 
uvolnění a odpočinku během koupele. Pro kompletní 
péči používejte společně s ostatními produkty
z luxusní dámské kolekce Chantein.

100% ALOE 100% ALOE 
BARBADENSISBARBADENSIS

Užijte si sladce provoněnou 

koupel po náročném dni...

Účinky:
pečující, uklidňující, relaxační

Vonné složky:
citrusy, sůl, karamel, skořice, hřebíček, koření, 
vanilka, ambra, mošus, tonka

PERFUME PERFUME 
ANTIALLERGICANTIALLERGIC

DEEP DEEP 
HYDRATION+HYDRATION+

GLOW SILKY GLOW SILKY 
PROTEINSPROTEINS
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8 BO

7,37 €
199 Kč
33,80 zł

CC6769 CHANTEIN - Relaxing Bath Foam for Women, 250 ml

NEW

HYPOALERGENNÍ
PARFEMACE

Uvolňující lázeň 

pro Vaše unavené tělo!
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nr. 4378 DEYRES - Eau de Parfum for Men, 1,5 ml

DEYRES 
Parfém pro muže, 

50 ml a 1,5 ml

Enigmatická vůně, která 
probouzí animální  přitažlivost...
Hranice všednosti překračuje v lehkém vánku svěžích tónů pomeranče, mandarinky 
a bergamotu vůně ztělesňující mužskou energii a šarm. V ní se spojují opojné odstíny 
ylang-ylang a pomerančového květu se špetkou pronikavosti růžového pepře a rozma-
rýnu. Zemité aroma pačuli pak projasňuje sladký kontrast exotické tonky. V samotném 
závěru vnáší rostoucí vášeň a odvahu dotek ambry, vetiveru a mechu, které povznáší 
syté akcenty cedrového dřeva. 

Vrchní nota: 
rozmarýn, bergamot, pomeranč, růžový pepř 

Střední nota: 
pomerančový květ, mandarinka, ylang-ylang, tonka 

Spodní nota:  
cedrové dřevo, pačuli, mech, ambra, vetiver

Popis vůně:
dřevitá, citrusová, květinová

nr. 4378 DEYRES - Eau de Parfum for Men, 1,5 ml

pomerančový květ, mandarinka, ylang-ylang, tonka 

cedrové dřevo, pačuli, mech, ambra, vetiver

1,11 €
30 Kč
5,10 zł
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NEW

CC6768 DEYRES - Eau de Parfum for Men, 50 ml

35 BO

31,45 €
849 Kč

143,90 zł
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DEYRES 
Luxusní přírodní olejová péče
na tvář a vousy pro muže, 

50 ml

Aktivní složky:
Natural Agent Vzácný a silný přírodní antioxidant vitamin E působí jako 

účinná prevence předčasného stárnutí pleti.

Juniperus 
Communis Pure

100% přírodní olej z bobulí jalovce chrání pleť, zmírňuje 
podráždění, začervenání a má výrazné protizánětlivé účinky.

Natural Oils Pure Kombinace 100% přírodních rostlinných olejů
pro dokonalou péči, výživu a revitalizaci pleti.

Perfume 
Antiallergic 

Luxusní hypoalergenní parfemace s dotekem kořenitých 
a svěžích akcentů.

Přednosti a vlastnosti:
•  Viditelně zjemňuje strukturu pleti a vousů. 

•  Má lehkou texturu a po nanesení nezanechává 
mastný pocit.

•  Usnadňuje úpravu vousů a dodává jim zdravý lesk 
díky kombinaci 100% přírodních olejů.

•  Je vhodný také jako prevence podráždění před 
holením, ale i poté v rámci regenerační péče.

•  Pleť intenzivně hydratuje, pečuje o ni a při pravi-
delném používání ji zanechává viditelně pěstěnou.

•  Po aplikaci zůstává tvář příjemně provoněná 
hypoalergenní vůní Deyres.

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

Typ pleti:
Všechny typy pleti včetně citlivé, suché 
a dehydratované.

Jak používat:
Do dlaní naneste dle potřeby přiměřené množství 
oleje s ohledem na délku Vašich vousů. Poté dobře 
rozetřete a jemnými pohyby prstů vmasírujte
do vousů / pleti. Nezapomeňte aplikovat také
na okolí tváře pro dokonalou hydrataci. Kúru opa-
kujte pravidelně nebo podle Vaší osobní potřeby. 
Pro kompletní péči používejte v kombinaci s dalšími 
produkty z luxusní pánské kolekce Deyres.

Účinky:
hydratační, regenerační, zvláčňující, pečující

Vonné složky:
rozmarýn, bergamot, pomeranč, růžový pepř, 
pomerančový květ, mandarinka, ylang-ylang, tonka, 
cedrové dřevo, pačuli, mech, ambra, vetiver

Bez návštěvy barbershopu!

NATURAL NATURAL 
OILS PUREOILS PURE

JUNIPERUS JUNIPERUS 
COMMUNIS PURECOMMUNIS PURE

PERFUME PERFUME 
ANTIALLERGICANTIALLERGIC

NATURAL NATURAL 
AGENTAGENT
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12 BO

11,07 €
299 Kč
50,70 zł

CC6766 DEYRES - Luxury Natural Face & Beard Oil Care for Men, 50 ml

NEW

HYPOALERGENNÍ
PARFEMACE

Hebká tvář a komfort 

bez pocitu mastnoty!
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Přednosti a vlastnosti:
•  Unikátní receptura na bázi přírodních složek.

•  Šetrně myje pokožku a zbavuje ji nečistot.

•  Představuje luxusní tělovou péči pro muže 
s hypoalergenní vůní Deyres.

•  Navrací pokožce komfort, zvláčňuje ji a zabraňuje 
jejímu vysoušení.

•  Při sprchování dopřává jedinečný pocit 
svěžesti a energie.

•  Je vhodný také na vlasy a vlasovou pokožku.

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

Typ pokožky:
Vhodný pro všechny typy pokožky včetně citlivé.

DEYRES
Hydratační sprchový gel 
na tělo a vlasy pro muže,

250 ml

Aktivní složky:

100% Aloe
Barbadensis

100% přírodní prášek z listů aloe vera s certifi kací kvality 
I.A.S.C. pro sametovou hebkost, zklidnění a harmonizaci 
pokožky těla.

Sooth 
& Softening 
Complex

Aktivní komplex s alantoinem a panthenolem intenzivně 
regeneruje pokožku, podporuje obnovu kožních buněk, 
zmírňuje podráždění a hojí.

Perfume 
Antiallergic 

Luxusní hypoalergenní parfemace s dotekem kořenitých 
a svěžích akcentů.

100% ALOE 100% ALOE 
BARBADENSISBARBADENSIS

Zpříjemněte si sprchový 

rituál podmanivou vůní...

Jak používat:
Naneste na vlhkou pokožku během sprchování 
a jemnými krouživými pohyby vytvořte pěnu. Poté 
si dopřejte chvíle relaxace a dokonalého uvolnění. 
Nakonec smyjte teplou vodou a pokožku osušte. 
Pro kompletní péči používejte spolu s dalšími 
produkty z luxusní pánské kolekce Deyres.

Vonné složky:
rozmarýn, bergamot, pomeranč, růžový pepř, po-
merančový květ, mandarinka, ylang-ylang, tonka, 
cedrové dřevo, pačuli, mech, ambra, vetiver

SOOTH SOOTH && SOFTENING  SOFTENING 
COMPLEXCOMPLEX

PERFUME PERFUME 
ANTIALLERGICANTIALLERGIC
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certifi kace I.A.S.C. 
garantuje čistotu, původ

a kvalitu aloe vera? Tato tro-
pická rostlina je známá svými 
blahodárnými účinky především 

v rámci hydratace, hojení 
a zmírnění podráždění 

pokožky a pleti.

Věděli jste, že...

CC6765 DEYRES - Body & Hair Aqua Boosting Shower Gel for Men, 250 ml

9BO

8,48 €
229 Kč
38,90 zł

NEW

HYPOALERGENNÍ
PARFEMACE
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DEYRES 
Revitalizační přírodní elixír 
pro podporu růstu vlasů pro muže,

50 ml
S.O.S. péče v boji za zdravé 

vlasy plné síly!
S.O.S. péče v boji za zdravé S.O.S. péče v boji za zdravé 

vlasy plné síly!vlasy plné síly!

Aktivní složky:

Green Mandarin 
Freshwater

Jemná přírodní bioaktivní voda ze zelené mandarinky vyni-
ká jedinečnými osvěžujícími, čisticími a relaxačními účinky.

Scutellaria
Baicalensis Pure

100% přírodní extrakt z kořene šišáku bajkalského 
působí protizánětlivě, pomáhá obnovovat ochranné 
funkce kožní bariéry a představuje významný antioxidant.

Natural Active 
Complex

Regeneruje vlasové folikuly, redukuje vypadávání vlasů, 
podporuje růst nových a zvyšuje jejich hustotu.

Hyaluronic 
Complex

Účinné spojení molekul kyseliny hyaluronové pro maxi-
mální podporu hloubkové hydratace.

Přednosti a vlastnosti:
•  Unikátní receptura s obsahem cenných přírodních 

složek.

•  Efektivně působí proti vypadávání vlasů.

•  Posiluje vlasy a podílí se na zlepšení jejich hustoty 
a celkové struktury.

•  Aktivuje kmenové buňky a napomáhá obnovovat 
vlasové folikuly.

•  Zklidňuje a zmírňuje nepříjemné pocity v okolí vlaso-
vé pokožky (např. svědění, začervenání apod.).

•  Po aplikaci nezanechává mastný pocit a vlasy 
nezatěžuje.

•  Bez parabenů, SLS/SLES a syntetických barviv.

Typ pokožky:
Vhodný pro všechny typy, zejména pro unavené
a oslabené vlasy, které mají sklon k vypadávání
a řídnutí. Pečující přírodní složky navíc podporují
také revitalizaci vlasové pokožky. 

Jak používat:
Přiměřené množství elixíru naneste postupně 
na celou pokožku hlavy. Přípravek se musí aplikovat 
až ke kořínkům. Poté vlasy a vlasovou pokožku 
jemnými pohyby masírujte tak, aby se sérum dobře 
vstřebalo. Neoplachujte a rozčesejte vlasy obvyklým 
způsobem. Vyhněte se kontaktu s očima a dbejte 
na to, abyste elixír nepoužívali na podrážděnou 
nebo poraněnou pokožku. Přípravek se nanáší 
na mokré nebo suché vlasy v neředěné podobě. 
Před aplikací lahvičku protřepejte. Pro intenzivní 
terapii a maximální účinek doporučujeme používat 
1−2x denně (5–10 dávek) po dobu minimálně 
3 měsíců.

REVITALIZATIONREVITALIZATION
OF FOLLICLESOF FOLLICLES

GROWTH GROWTH 
STIMULATIONSTIMULATION

HYALURONIC HYALURONIC 
COMPLEXCOMPLEX

GREEN MANDARIN GREEN MANDARIN 
FRESHWATERFRESHWATER

STOP STOP 
HAIR LOSSHAIR LOSS
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Věděli jste, že...

šišák bajkalský je bylina ceněná 
také v tradiční východní medicíně? 

Číňané využívají jeho léčivých účinků 
už více než 2000 let. Rostlina má vy-
soký obsah fl avonoidů a řadí se mezi 
silné přírodní antioxidanty, které v těle 

zabraňují škodlivému působení 
oxidativního stresu.

14 BO

12,93 €
349 Kč
59,10 zł

CC6767 DEYRES - Revitalizing Natural Hair Elixir for Men, 50 ml

NEW

HYPOALERGENNÍ
PARFEMACE
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Exkluzivní kolekce 
PŘÍRODNÍCH peelingů

CPK bio

Certifi kovaná přírodní kosmetika

Poznejte krásu výjimečnosti, v níž se klenoty průzračné
přírody spojují v exkluzivních kosmetických produktech

tělové a pleťové péče s prestižní certifi kací CPK bio.

Unikátní řada peelingů představuje luxusní kolekci,
která splňuje vysoké nároky certifi kované přírodní kosmetiky. 

Speciální edice peelingů je založena na recepturách obsahují-
cích rostlinné suroviny nejvyšší kvality – bez obsahu geneticky 

modifi kovaných či syntetických látek a uměle vytvořených 
vonných komponentů. S velkou pokorou a ohledem k přírodě, 

šetrnému získávání jednotlivých kosmetických složek,
a také s podporou myšlenky ekologického přístupu

pro zachování rozmanitosti přírodního bohatství
a ochranu životního prostředí. 
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Bez obsahu: 
• Synteticky získaných parfémů,
•  ropných látek - jako jsou parafíny, vazelína 

nebo minerální látky,
•  syntetických konzervantů,
• živočišných složek,
•  syntetických barviv,
• vybraných tenzidů,
• chemických UV filtrů,
• geneticky modifikovaných surovin.

Prestižní program CPK bio vznikl v roce 
2007 za účelem udělovat certifi kace 
kosmetickým produktům vyráběným
z přírodních a ekologických surovin.Exkluzivní kolekce 

PŘÍRODNÍCH peelingů
CPK bio
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Pečující 
tělový peeling  
pro intenzivní hydrataci pro ženy,   
150 ml
Obohacený o 100% přírodní esenciální olej z bergamotu, 

jemné výlisky z višní a extrakt z kaštanu...

Exfoliační efekt:

Přednosti a vlastnosti:
•  Šetrně odstraňuje odumřelé kožní buňky 

a napomáhá revitalizaci pokožky.
•  Hloubkově hydratuje, zvláčňuje a zpevňuje.
•  Po aplikaci je pokožka na dotek hebká, jemná 

a vyživená.
• Nezanechává mastný pocit.
•  S jemnou vůní 100% přírodního 

esenciálního oleje z bergamotu.
•  Bez parabenů, SLS/SLES, syntetických

alergenů a barviv.
•  S unikátní certifikací CPK bio - použití 

výhradně 100% přírodních surovin.

Typ pokožky:
Všechny typy pokožky. Vhodný i pro citlivou, suchou 
až dehydratovanou pokožku těla.

Jak používat:
Aplikujte 1−2x týdně na navlhčenou pokožku 
během sprchování či koupele. Naneste potřebné 
množství peelingu do dlaní a krouživými pohyby 
jemně masírujte. Poté opláchněte teplou vodou 
a pokožku osušte. 

Aktivní složky: 
• Sour Cherry Oil

100% přírodní, za studena lisovaný, višňový olej.

• Pure Oils Complex+
Kombinace vzácných 100% přírodních
rostlinných olejů.

•  Aesculus Hippocastanum Pure  
100% přírodní extrakt z kaštanu, který působí proti-
zánětlivě a vyniká svými antioxidačními vlastnostmi.

• Sour Cherry Exfoliating Crystals 
Jemné výlisky z višňových pecek pro šetrné 
vyhlazení, zlepšení mikrocirkulace v buňkách 
a dosažení dokonale hebké a zářivé pokožky.

• Aroma Essential
100% přírodní esenciální olej z bergamotu 
z krajin prosluněné Itálie.

Účinky:
hydratační, zjemňující, vyživující

jemný

AESCULUS AESCULUS 
HIPPOCASTANUM HIPPOCASTANUM 

PUREPURE

PURE OILS PURE OILS 
COMPLEX+ COMPLEX+ 

SOUR SOUR 
CHERRY OILCHERRY OIL

AROMA AROMA 
ESSENTIALESSENTIAL

SMOOTH SMOOTH 
EFFECTEFFECT

Znovuzrození  pro Vaši 

unavenou pokožku!
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NEW

12 BO

11,07 €
299 Kč
50,70 zł

CC6762 Luxury Caring & Hydrating Body Scrub for Women, 150 ml

Znovuzrození  pro Vaši 

unavenou pokožku!
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Rozjasňující 
tělový peeling 
s hřejivým účinkem pro ženy,  
150 ml
Obohacený o 100% přírodní esenciální olej ze sladkého pomeranče, 

výlisky z meruňkových pecek a speciální složku Warming Delight+...

Exfoliační efekt:

Přednosti a vlastnosti:
•  Intenzivně pokožku prokrvuje, detoxikuje 

a prohřívá.
•  Šetrně odstraňuje nečistoty z pórů 

a odumřelé kožní buňky.
•  Po aplikaci zůstává pokožka projasněná a vláčná.
•  Má viditelný vyhlazující efekt díky obsahu

exfoliantů z meruňkových pecek.
•  Nezanechává mastný pocit.
•  S jemnou vůní 100% přírodního esenciálního

oleje ze sladkého pomeranče.
•  Bez parabenů, SLS/SLES, syntetických

alergenů a barviv.
•  S unikátní certifikací CPK bio - použití 

výhradně 100% přírodních surovin.

Typ pokožky:
Všechny typy pokožky včetně citlivé.

Jak používat:
Aplikujte 1−2x týdně na navlhčenou pokožku 
během sprchování či koupele. Naneste potřebné 
množství peelingu do dlaní a krouživými pohyby 
jemně masírujte. Poté opláchněte teplou vodou 
a pokožku osušte.

Aktivní složky: 
• Apricot Seed Oil

100% přírodní, za studena lisovaný, meruňkový olej.

•  Warming Delight+
Účinné spojení 100% přírodního extraktu z kořene 
kurkumovníku, extraktu z medu a přírodního kofeinu
pro přirozené prokrvení a prohřátí pokožky těla.

• Pure Oils Complex+ 
Kombinace vzácných 100% přírodních
rostlinných olejů.

• Apricot Exfoliating Crystals  
Výlisky z meruňkových pecek pro výrazný exfoliační 
efekt, projasnění pokožky a dodání zdravého 
a sjednoceného tónu.

• Aroma Essential 
100% přírodní esenciální olej ze sladkého
pomeranče z exotické Brazílie.

Účinky:
hřejivý, detoxikační, rozjasňující, 
vyživující a pěstící

výrazný

WARMING WARMING 
DELIGHT+DELIGHT+

PURE OILS PURE OILS 
COMPLEX+ COMPLEX+ 

AROMA AROMA 
ESSENTIALESSENTIAL

APRICOT APRICOT 
SEED OILSEED OIL

SMOOTH SMOOTH 
EFFECTEFFECT
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CC6763 Luxury Brightening & Warming Body Scrub for Women, 150 ml

NEW

12 BO

11,07 €
299 Kč
50,70 zł

S extraktem z medu

a přírodním kofeinem 

pro hloubkovou detoxikaci!
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Jemný vyživující 
pleťový peeling  
pro ženy,  
50 ml
Obohacený o 100% přírodní esenciální olej z meduňky, výlisky 

ze švestkových pecek a extrakt z kořene Sibiřského ženšenu...

Aktivní složky: 
•  Natural Agent

Vzácný a silný přírodní antioxidant vitamin E působí
jako účinná prevence proti předčasnému
stárnutí pleti.

•  Pure Oils Complex+
Kombinace vzácných 100% přírodních
rostlinných olejů.

• Plum Seed Oil
100% přírodní, za studena lisovaný, švestkový olej.

• Acanthopanax Senticosus Pure
100% přírodní extrakt z kořene eleuterokoku ostni-
tého - zvaného „Sibiřský ženšen“.

• Plums Exfoliating Crystals  
Extra jemné výlisky ze švestkových pecek pro podporu 
čisté a hladké pleti, redukci nedokonalostí a sjednocení 
tónu pleti.

•  Aroma Essential
100% přírodní esenciální olej z meduňky indicum
z rozmanitých ostrovů Indonésie.

Účinky:
vyživující, regenerační, obnovující a hydratační

velmi jemnýExfoliační efekt:

Přednosti a vlastnosti:
•  Šetrně zbavuje nečistot ulpívajících na pleti (prach, 

nadbytečný maz, nečistoty z ovzduší, pyl, ...).
•  Podporuje mikrocirkulaci pleti, čímž napomáhá 

rychlejší obnově kožních buněk.
•  Jemně o pleť pečuje, zjemňuje ji, zbavuje našedlého 

tónu a dodává jí zdravý půvab.
•  Nezanechává mastný pocit.
•  S jemnou vůní 100% přírodního esenciálního 

oleje z meduňky indicum.
•  Bez parabenů, SLS/SLES, syntetických

alergenů a barviv.
•  S unikátní certifikací CPK bio - použití výhradně 

100% přírodních surovin.

Typ pleti:
Pro všechny typy pleti. Vhodný také k pravidelné 
péči o suchou a citlivou.

Jak používat:
Aplikujte 1−2x týdně na navlhčenou pleť během Vaší 
denní / večerní rutiny. Naneste potřebné množství pee-
lingu do dlaní a krouživými pohyby jemně masírujte tvář. 
Vyhněte se oblasti očního okolí. Poté opláchněte teplou 
vodou a pleť osušte. 

AROMA AROMA 
ESSENTIALESSENTIAL

PURE OILS 
COMPLEX+ 

vyživující, regenerační, obnovující a hydratační

PURE OILS PURE OILS PURE OILS PURE OILS 
COMPLEX+ COMPLEX+ COMPLEX+ COMPLEX+ 

SMOOTH 
EFFECT

Účinky:Účinky:
vyživující, regenerační, obnovující a hydratační

Aplikujte 1−2x týdně na navlhčenou pleť během Vaší 
denní / večerní rutiny. Naneste potřebné množství pee-
lingu do dlaní a krouživými pohyby jemně masírujte tvář. 
Vyhněte se oblasti očního okolí. Poté opláchněte teplou 

vyživující, regenerační, obnovující a hydratačnídenní / večerní rutiny. Naneste potřebné množství pee-
lingu do dlaní a krouživými pohyby jemně masírujte tvář. 
Vyhněte se oblasti očního okolí. Poté opláchněte teplou 

SMOOTH SMOOTH SMOOTH SMOOTH 
EFFECTEFFECTEFFECTEFFECT

PLUM PLUM 
SEED OILSEED OIL

NATURAL NATURAL 
AGENTAGENT
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Pro zdravou pleť,
která může zářit!

NEWNEW

11 BO

9,96 €
269 Kč
45,60 zł

CC6764 Luxury Gentle & Nourishing Skin Peeling for Women, 50 ml
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AIWYSNOW
LUXUSNÍ VŮNĚ 
VÁNOC 2021

Utichající zasněžená krajina zve svým omamným 
zimním kouzlem k poznání těch nejniternějších 

pocitů... Zastavte své kroky, přivřete oči, a vnímejte 
uklidňující ticho a všudypřítomný mír, který 

s každým dalším nádechem pomalu proniká 
do Vaší mysli, rozprostírá se ve Vašem srdci 

a hladí po duši... Jste tu Vy a Vaše sny...
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AVIVÁŽ
S KONDICIONÉREM, 1 000 ml

Dopřejte si oslnivé momenty s vůní sněhobílé čistoty, 
v níž se naplňují Vaše naděje a sny pod rouškou 
tajuplné moci Aiwysnow…

TEKUTÉ MÝDLO
S ALOE VERA, 400 ml

withwith
Aloe

Vera

withwith
Aloe

Vera

o 40%
větší účinnost

kondicionéru
a luxusní

parfemace

HYPOALERGENNÍ
PARFEMACE

HYPOALERGENNÍ
PARFEMACE

nr. 3347
Aiwysnow
Hand Soap
with Aloe Vera
400 ml

nr. 1218
Aiwysnow
So�  & Bright & Easy
1 000 ml

Typ vůně: 
sladká, ovocná, květinová

Vonné složky:
grapefruit, bergamot, jasmín, fi alky,
vanilka, santalové dřevo, mošus

Aromaterapeutické účinky: 
relaxační, harmonizační 

8,48 €
229 Kč
38,90 zł

9BO

5,89 €
159 Kč

27 zł

6BO

2 1v
8x
koncentrovaná
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nr. 2061
Aiwysnow
Dish & Care
400 ml

nr. 3346
Aiwysnow
Universal Cleaner
1 000 ml

HYPOALERGENNÍ
PARFEMACE HYPOALERGENNÍ

PARFEMACE

UNIVERZÁLNÍ ÚKLIDOVÝ
PROSTŘEDEK

1 000 ml

PROSTŘEDEK NA RUČNÍ
MYTÍ NÁDOBÍ

400 ml

4,78 €
129 Kč
21,90 zł

5BO

9,22 €
249 Kč
42,20 zł

10BO

withwith
Aloe

Vera
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Dopřejte si oslnivé momenty s vůní sněhobílé čistoty, 
v níž se naplňují Vaše naděje a sny pod rouškou 
tajuplné moci Aiwysnow…

Typ vůně: 
sladká, ovocná, květinová

Vonné složky:
grapefruit, bergamot, jasmín, fi alky,
vanilka, santalové dřevo, mošus

Aromaterapeutické
účinky: 
relaxační, harmonizační 

Prostorové aromatikum 
150 ml

ParfémovÁ sašetkA
125 ml

Dopřejte si oslnivé momenty s vůní sněhobílé čistoty, Dopřejte si oslnivé momenty s vůní sněhobílé čistoty, 
v níž se naplňují Vaše naděje a sny pod rouškou v níž se naplňují Vaše naděje a sny pod rouškou 

sladká, ovocná, květinová

grapefruit, bergamot, jasmín, fi alky,
vanilka, santalové dřevo, mošus

Aromaterapeutické

nr. 1217
Aiwysnow
Aroma Sachet
125 ml

nr. 3348
Aiwysnow
Air Aromaticum
150 ml

HYPOALERGENNÍ
PARFEMACE

3,67 €
99 Kč

16,80 zł

4BO

2,56 €
69 Kč
11,70 zł

2 BO
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Jako vznešený anděl, který se snesl z nebe na zem, je dokonalá a zcela 
okouzlující Fallove. S posláním křehkých nadpozemských znamení ve Vás 
dotekem jemných pírek zanechá pocit štěstí, které se jako andělská záře 

v tomto magickém čase šíří všude kolem a pomalu zaplavuje svět hřejivou 
a neutuchající láskou. Ponořte se s námi do mírumilovných vln hluboké 
relaxace s vůní Fallove, v níž se snoubí nebesky něžné květy růží, kon-
valinek a jasmínu se smyslnou vanilkou, pačuli a mošusem v jiskřivých 

odlescích akcentů citrusů a růžového pepře.

LUXURY COSMETIC
COLLECTION 2021
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HYPOALERGENNÍ
PARFEMACE

HYPOALERGENNÍ
PARFEMACE

7,37 €
199 Kč
33,80 zł

8 BO

CC6743  Fallove - The Touch of Heaven 
Luxury Relaxing Shower Gel 
250 ml

7 €
189 Kč
32,10 zł

8 BO

CC6742  Fallove - The Touch of Heaven 
Luxury Relaxing Bath Foam 
250 ml

Luxusní sprchový gel
pro dokonalou relaxaci, 250 ml

LUXUSNÍ PĚNA DO KOUPELE
pro dokonalou relaxaci, 250 ml

Na pírkách připomínajících andělská křídla se nese vůně opojné vanilky, 

hřejivého koření a citrusů, které Vás nechají prostoupit do vln hluboké relaxace...
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ALMOND ALMOND 
OILOIL

RICE OILRICE OILSUNFLOWER SUNFLOWER 
OILOIL

AROMA AROMA 
GLAMOUR SPAGLAMOUR SPA

LUXUSNÍ OLEj 
NA TĚLO A VLASY

pro dokonalou relaxaci, 150 ml
Pro oslnivé vlasy 

a projasněnou pokožku!

Noblesní vůně s citrusovými tóny 

zahalená něžností květů růže 

a svůdnou vanilkou...

Aktivní složky:

Sunfl ower Oil 100% přírodní, za studena lisovaný, slu-
nečnicový olej v BIO kvalitě s výraznými 
zvláčňujícími a revitalizačními účinky.

Almond Oil 100% přírodní, za studena lisovaný, 
mandlový olej hloubkově vyživuje 
a zabraňuje vysoušení pokožky, 
které dopřává vláčnost a pružnost.

Rice Oil 100% přírodní rýžový olej v BIO 
kvalitě regeneruje a předchází stárnutí 
pokožky, neucpává póry a nezanechává  
pocit mastnoty.

Aroma 
Glamour Spa

Okouzlující vánoční vůně s kapkou 
něžné elegance a noblesy pro dokonalé 
uvolnění celého těla i mysli.

Přednosti a vlastnosti:
•  Unikátní přírodní receptura.
•  Dodává pokožce hebkost a udržuje ji přirozeně pružnou.
•  Luxusní oleje hloubkově vyživují, hydratují a chrání 

pokožku před mrazem.
•  Nezanechává pocit mastnoty.
•  S jemnou hypoalergenní parfemací

Fallove - The Touch of Heaven.
• Bez parabenů, SLS/SLES a syntetických barviv.

Typ pokožky:
Vhodný pro všechny typy, zejména pro velmi citlivou, 
suchou a namáhanou pokožku.

Jak používat:
Malé množství oleje naneste do dlaně, nebo aplikujte
přímo na tělo. Poté jemně vmasírujte. Před použitím
protřepejte. Neužívejte vnitřně.

11,07 €
299 Kč
50,70 zł

12 BO

CC6741  Fallove - The Touch of Heaven 
Luxury Relaxing Body & Hair Oil 
150 ml

HYPOALERGENNÍ
PARFEMACE
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AROMA AROMA 
GLAMOUR SPAGLAMOUR SPA

Noblesní vůně s citrusovými tóny 

zahalená něžností květů růže 

a svůdnou vanilkou...

Aktivní složky:

Aroma 
Glamour 
Spa 

Okouzlující vánoční vůně s kapkou něžné 
elegance a noblesy pro dokonalé uvolnění 
celého těla i mysli.

Přednosti a vlastnosti:
•  Příjemně provoní pokožku kdykoli během dne.
•  Po aplikaci dodává pocit svěžesti.
•  Lze použít i k provonění vlasů či oblečení.
•  Nezanechává skvrny ani lepivý pocit.
•  S okouzlující parfemací pro relaxaci celého těla i mysli.

Typ pokožky:
Vhodný pro všechny typy, zejména pro velmi citlivou, 
suchou a namáhanou pokožku.

Jak používat:
Jemným stisknutím aplikátoru naneste sprej na pokožku 
nebo oblečení. Lze použít i k provonění vlasů.
Vyhněte se kontaktu s očima a nepoužívejte na podráž-
děnou pokožku. Pro kompletní péči doporučujeme používat
v kombinaci s dalšími výrobky z kosmetické řady
Fallove - The Touch of Heaven.

LUXUSNÍ 
tělový sprej
pro dokonalou relaxaci, 150 ml

7,37 €
199 Kč
33,80 zł

8 BO

CC6740  Fallove - The Touch of Heaven
Luxury Relaxing Body Spray 
150 ml 63
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nr. 19513
• BIO aktivní odstraňovač skvrn, 1 000 ml
• Parfémová sašetka - Černá perla, 125 ml
• Tekuté mýdlo s aloe vera - Černá perla, 400 ml
• Tekutý prací prostředek na praní černého a tmavého prádla, 1 000 ml
• Prostorové aromatikum - Černá perla, 150 ml
• Luxusní osuška Eurona by Cerny - bílá, 70 x 40 cm, 1 ks
• Aviváž s kondicionérem - Černá perla, 1 000 ml ZDARMA

Domov s kořenitou aurou 

okouzlující Černé perly...

52,38 €
1 414 Kč

240 zł

36BO

59,75 €
1 613 Kč
273,80 zł

INNOVATION

okouzlující Černé perly...

ZDARMA!
Aviváž s kondicionérem 
- Černá perla, 1 000 ml

za 199 Kč
7,37 €
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Vpusťte k Vám domů 

ledový vítr plný svěžesti!

30,20 €
815 Kč

138,50 zł

32BO

35,72 €
964 Kč

163,80 zł
nr. 19514
• Tekutý prací prostředek na praní všech druhů prádla, 1 000 ml
• Aviváž s kondicionérem - Ledový vítr, 1 000 ml
• Parfémová sašetka - Ledový vítr, 125 ml
• Prostorové aromatikum - Ledový vítr, 150 ml
• Parfém do vysavače - Ledový vítr, 35 ml
• Tekuté mýdlo s aloe vera - Ledový vítr, 400 ml ZDARMA

ledový vítr plný svěžesti!

Tekutý prací prostředek na praní všech druhů prádla, 1 000 mlTekutý prací prostředek na praní všech druhů prádla, 1 000 ml
Aviváž s kondicionérem - Ledový vítr, 1 000 ml
Tekutý prací prostředek na praní všech druhů prádla, 1 000 ml

ZDARMA!
Tekuté mýdlo s aloe 
vera - Ledový vítr, 

400 ml

za 149 Kč
5,52 €
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nr. 19515
• Aviváž s kondicionérem - Vanilková ambra, 1 000 ml
• Parfémová sašetka - Vanilková ambra, 125 ml
• Prostorové aromatikum - Vanilková ambra, 150 ml
• Univerzální prací prostředek na praní všech druhů prádla, 1 500 g
• Předpírkový sprej na skvrny, 500 ml
• Tekutý prací prostředek na ruční praní a na cesty, 250 ml ZDARMA

 Dokonale zářivé prádlo 

 provoněné sladkou vanilkou... provoněné sladkou vanilkou...

Aviváž s kondicionérem - Vanilková ambra, 1 000 ml
nr. 19515
•

32,42 €
875 Kč

148,60 zł

33BO

37,20 €
1 004 Kč
170,50 zł

Aviváž s kondicionérem - Vanilková ambra, 1 000 ml
Parfémová sašetka - Vanilková ambra, 125 ml

ZDARMA!
Tekutý prací prostředek 

na ruční praní a na 
cesty, 250 ml

za 129 Kč
4,78 €
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32,01 €
864 Kč

146,80 zł

33BO

37,53 €
1 013 Kč
172,10 zł nr. 19516

• Aviváž s kondicionérem - Večernice, 1 000 ml
• Prostorové aromatikum - Večernice, 150 ml
• Parfém do vysavače - Večernice, 35 ml
• Prací prostředek na bílé a jemné světlé prádlo, 935 g
• Čistič pračky, 250 g
• Parfémová sašetka - Večernice, 125 ml
• Tekuté mýdlo s aloe vera - Večernice, 400 ml ZDARMA

Magická krása Večernice, 

která si Vás získá...která si Vás získá...

Aviváž s kondicionérem - Večernice, 1 000 ml
Prostorové aromatikum - Večernice, 150 ml

37,53 €

nr. 19516
Aviváž s kondicionérem - Večernice, 1 000 ml
Prostorové aromatikum - Večernice, 150 ml

ZDARMA!
Tekuté mýdlo s aloe 

vera - Večernice, 
400 ml

za 149 Kč
5,52 €
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nr. 19517
• Multifunkční agent s obsahem aktivního kyslíku, 800 g
• Tekutý prostředek na šetrné praní barevného prádla, 1 000 ml 
• Čistič koupelen, 500 ml
• Aktivní bezchlorový prostředek s čisticí a ochrannou funkcí, 500 ml
• Čistič pračky, 250 g ZDARMA
•  Luxusní froté předložka do koupelny Eurona by Cerny,

70 x 50 cm, 1 ks ZDARMA

40,56 €
1 095 Kč
185,70 zł

44BO

44,97 €
1 214 Kč
205,90 zł

 Čistota, která 

nezná kompromisy!nezná kompromisy!nezná kompromisy!

ZDARMA!
Čistič pračky, 250 g

za 119 Kč
4,41 €

Multifunkční agent s obsahem aktivního kyslíku, 800 g
Tekutý prostředek na šetrné praní barevného prádla, 1 000 ml 

ZDARMA! 
Luxusní froté 

předložka do koupelny 
Eurona by Cerny,

1 ks
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nr. 1143
Tekutý prostředek 
na praní so� shellových 
oděvů, 250 ml

nr. 1037
Tekutý prací prostředek 
na oblečení a spací pytle 
s péřovou nebo syntetickou 
náplní, 250 ml

nr. 1038
Tekutý prací prostředek
na sportovní oblečení, 250 ml

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

nr. 1039
Tekutý prací prostředek 
na jeansové oblečení, 
250 ml

Tekutý prostředek 
na praní so� shellových 
oděvů, 250 ml

nr. 1039
Tekutý prací prostředek 
na jeansové oblečení, 
250 ml

na praní so� shellových 

na oblečení a spací pytle 
s péřovou nebo syntetickou 
náplní, 250 ml

nr. 1038
Tekutý prací prostředek
na sportovní oblečení, 250 ml

7,37 €
199 Kč
33,80 zł

8BO

7,37 €
199 Kč
33,80 zł

8BO

7,37 €
199 Kč
33,80 zł

8BO

7,37 €
199 Kč
33,80 zł

8BO

Pohotovostní žehličku 
- Zelená, 500 ml 

ZDARMA!

nr. 1038
Tekutý prací prostředek

Tekutý prací prostředek
na ruční praní a na cesty,

4,78 €
129 Kč
21,90 zł

5BO

 Připravte se 

na chladné zimní dny!

nr. 1037
Tekutý prací prostředek 
nr. 1037
Tekutý prací prostředek 

7,37 €
199 Kč
33,80 zł

8BO

5,89 €
159 Kč

27 zł
8BO

33,80 zł

z nabídky a získáte z nabídky a získáte 

33,80 zł
8BO

Vyberte si
4 jakékoli4 jakékoli výrobky 
z nabídky a získáte z nabídky a získáte 

nr. 1146
Impregnace na so� shell 
a voděodolné membrány, 
250 ml

nr. 1065
Pohotovostní žehlička 
- Zelená, 500 ml

ZDARMA!
Pohotovostní

žehlička - Zelená
za 159 Kč

5,89 €
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nr. 38039
• Univerzální úklidový prostředek - Levandule, 1 000 ml
• Čistič na trouby a grily, 250 ml
• EcoWave - Čistič digestoří, 250 ml
• Hygienický čistič lednic, 250 ml
• Pohlcovač pachů do chladničky, 50 ml ZDARMA

26,15 €
706 Kč

119,80 zł

27BO

31,67 €
855 Kč

145,10 zł

Kuchyň jako nová nejen 

pro vánoční pečení!pro vánoční pečení!pro vánoční pečení!pro vánoční pečení!

Univerzální úklidový prostředek - Levandule, 1 000 mlUniverzální úklidový prostředek - Levandule, 1 000 ml
Čistič na trouby a grily, 250 ml
EcoWave - Čistič digestoří, 250 ml

Univerzální úklidový prostředek - Levandule, 1 000 mlUniverzální úklidový prostředek - Levandule, 1 000 mlUniverzální úklidový prostředek - Levandule, 1 000 ml

ZDARMA!
Pohlcovač pachů 

do chladničky, 50 ml 

za 149 Kč
5,52 €
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34,63 €
935 Kč
159 zł

38BO

40,52 €
1 094 Kč

186 zł nr. 38040
• Univerzální úklidový prostředek - Černý hrozen, 1 000 ml
• Rychlorozpouštěč vodního kamene pro domácí spotřebiče, 500 ml
• Super gel na rez a vodní kámen, 500 ml
• Leštěnka na nábytek, 250 ml
• Prostorové aromatikum - Černý hrozen, 150 ml
• Čistič nerezových povrchů, 250 ml ZDARMA
•  Utěrka z mikrovlákna pro snadný úklid Eurona by Cerny, 

2 ks ZDARMA (růžová a modrá)

Usnadněte si 

sváteční úklid!

nr. 38040
Univerzální úklidový prostředek - Černý hrozen, 1 000 ml
Rychlorozpouštěč vodního kamene pro domácí spotřebiče, 500 ml

ZDARMA!
Čistič nerezových 
povrchů, 250 ml

za 159 Kč
5,89 €

Univerzální úklidový prostředek - Černý hrozen, 1 000 ml
Rychlorozpouštěč vodního kamene pro domácí spotřebiče, 500 ml
Univerzální úklidový prostředek - Černý hrozen, 1 000 ml
Rychlorozpouštěč vodního kamene pro domácí spotřebiče, 500 ml

ZDARMA! 
Utěrka 

z mikrovlákna 
Eurona by Cerny, 

2 ks
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nr. 38041
• Prostředek na čištění odpadů, 750 ml
• Speciální čisticí prostředek na spáry, 500 ml
• Aktivní čisticí prostředek pro svěží toaletu - Křišťálový květ, 750 ml
• Aktivní čisticí gel pro svěží toaletu - Křišťálový květ, 200 ml
• Aktivní čisticí tablety pro svěží toaletu, 8 x 16 g ZDARMA

nr. 38041
Prostředek na čištění odpadů, 750 ml
Speciální čisticí prostředek na spáry, 500 ml
Aktivní čisticí prostředek pro svěží toaletu - Křišťálový květ, 750 ml
Aktivní čisticí gel pro svěží toaletu - Křišťálový květ, 200 ml
Aktivní čisticí tablety pro svěží toaletu, 8 x 16 g ZDARMA

26,89 €
726 Kč

123,10 zł

29BO

31,67 €
855 Kč
145 zł

INNOVATION

ZDARMA!
Aktivní čisticí tablety 

pro svěží toaletu, 8 x 16 g

za 129 Kč
4,78 €

Hygienická čistota s jemnou 

květinovou vůní...
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30,56 €
825 Kč
140,10 zł

33BO

34,23 €
924 Kč

156,90 zł

nr. 38042
• Biologický čistič odpadů, 750 ml
• Super gel na rez a vodní kámen, 500 ml
• Prostředek na ruční mytí nádobí s aloe vera - Lesní ovoce, 400 ml
• Prostředek na ruční mytí nádobí s aloe vera - Lesní ovoce, 1 000 ml
•  Čisticí tekutý písek na nádobí Pitaya s aloe vera a hedvábným 

proteinem, 250 ml
• Čisticí krém, 250 ml ZDARMA
•  Utěrka z mikrovlákna pro snadný úklid Eurona by Cerny, 

2 ks ZDARMA (růžová a modrá)

34,23
924

156,

nr. 38042
Biologický čistič odpadů, 750 ml
Super gel na rez a vodní kámen, 500 ml

ZDARMA!
Čisticí krém, 250 ml 

za 99 Kč
3,67 €

Prostředek na ruční mytí nádobí s aloe vera - Lesní ovoce, 400 ml
Super gel na rez a vodní kámen, 500 ml

ZDARMA! 
Utěrka 

z mikrovlákna 
Eurona by Cerny, 

2 ks

ZDARMA!ZDARMA!
Čisticí krém, 250 ml Čisticí krém, 250 ml 

Neocenitelní pomocníci 

pro Vaši domácnost!



74

nr. 69310
• Luxusní BIO meruňkový kosmetický olej lisovaný za studena, 30 ml
• Pure Mimi - Jemný krém na opruzeniny pro miminka, 75 ml
• Pure Mimi - Jemná zklidňující koupelová sůl pro miminka, 280 g
• Jemná mycí žínka Pure Mimi, 1 ks ZDARMA
• SLEVA 10 % na set

25,90 €
699 Kč
118,50 zł

28BO

28,78 €
777 Kč

131,70 zł

Pro spokojenost 

Vašich nejmenších...

 €

Vašich nejmenších...

SLEVA

10%
na set

nr. 69310
Luxusní BIO meruňkový kosmetický olej lisovaný za studena, 30 ml

ZDARMA! 
Jemná mycí 

žínka Pure Mimi, 
1 ks 
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Pro spokojenost 

Vašich nejmenších...
Kompletní péče 

o Vaše děťátko...

Vyberte si
3 jakékoli výrobky 
z nabídky a získáte 
Jemnou mycí žínku 

Pure Mimi, 1 ks 
Jemnou mycí žínku 

Pure Mimi, 1 ks 
ZDARMA!

Kompletní péče 

o Vaše děťátko...

withwith
Aloe

Vera

HYPOALERGENNÍ
PARFEMACE

HYPOALERGENNÍ
PARFEMACE

HYPOALERGENNÍ
PARFEMACE

nr. 6331
Šetrný gel na mytí dětského 
nádobí, kojeneckých lahví 
a dudlíků, 400 ml 

nr. 6330
Šetrný čisticí prostředek 
na hračky a dětské 
povrchy, 250 ml

nr. 6342
Jemný mycí olej 
na zadeček pro miminka, 
150 ml

nr. 6349
Jemné vlhčené ubrousky 
pro miminka, 72 ks

nr. 6338
Jemný koupelový olej 
pro miminka, 250 ml

nr. 6339
Jemný šampon na tělo 
a vlásky pro miminka, 
250 ml

nr. 6356
Jemné dětské tekuté 
mýdlo, 400 ml

nr. 6347
Jemná dětská pasta 
pro péči od prvních 
zoubků, 50 ml

4,78 €
129 Kč
21,90 zł

5BO

5,89 €
159 Kč

27 zł
6BO

9,22 €
249 Kč
42,20 zł

10BO

6,26 €
169 Kč
28,70 zł

7BO

6,26 €
169 Kč
28,70 zł

7BO

7,37 €
199 Kč
33,80 zł

8 BO

  11,07 €
299 Kč
50,70 zł

12BO

11,07 €
299 Kč
50,70 zł

12BO

nr. 6349
Jemné vlhčené ubrousky 
pro miminka, 72 kspro miminka, 72 ks

ZDARMA! 
Mycí žínka
Pure Mimi
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nr. 69311
• Parfémová sašetka - Pinky Frou, 125 ml
• Pěna do koupele - Pinky Frou, 250 ml
• Tekuté mýdlo s aloe vera - Pinky Frou, 400 ml
• Hydratační sprchový a koupelový gel - Pinky Frou, 250 ml
• Ochranný šampon s aloe vera a vitaminem E - Pinky Frou, 250 ml
• Luxusní froté osuška Eurona by Cerny – Pinky Frou, 70 x 140 cm
• Aviváž s kondicionérem - Pinky Frou, 1 000 ml ZDARMA

Kouzelná říše

Pinky Frou 

pro radost všem

holčičkám!

nr. 69311
• Parfémová sašetka - Pinky Frou, 125 ml
• Pěna do koupele - Pinky Frou, 250 ml

Parfémová sašetka - Pinky Frou, 125 mlParfémová sašetka - Pinky Frou, 125 ml45,34 €
1 224 Kč
207,70 zł

28BO

52,71 €
1 423 Kč
241,50 zł

HYPOALERGENNÍ
PARFEMACE

HYPOALERGENNÍ
PARFEMACE

HYPOALERGENNÍ
PARFEMACE

HYPOALERGENNÍ
PARFEMACE

HYPOALERGENNÍ
PARFEMACE

NEW
DESIGN

NEW
DESIGN

NEW
DESIGN

holčičkám!holčičkám!

ZDARMA!
Aviváž s kondicionérem 
- Pinky Frou, 1 000 ml

za 199 Kč
7,37 €

withwith
Aloe

Vera
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46,45 €
1 254 Kč
212,80 zł

30BO

53,82 €
1 453 Kč
246,60 zł

nr. 69312
• Parfémová sašetka - Go Spunky!, 125 ml
• Tělový sprej - Go Spunky!, 150 ml
• Tekuté mýdlo s aloe vera - Go Spunky!, 400 ml
• Ochranný sprchový šampon 2v1 - Go Spunky!, 250 ml
• Pěna do koupele - Go Spunky!, 250 ml
• Luxusní froté osuška Eurona by Cerny – Go Spunky!, 70 x 140 cm
• Aviváž s kondicionérem - Go Spunky!, 1 000 ml ZDARMA

HYPOALERGENNÍ
PARFEMACE

Zábavný

klučičí svět

Go Spunky! plný

dobrodružství!

HYPOALERGENNÍ HYPOALERGENNÍ
PARFEMACE

HYPOALERGENNÍ
PARFEMACE

HYPOALERGENNÍ
PARFEMACE

nr. 69312
Parfémová sašetka - Go Spunky!, 125 ml
Tělový sprej - Go Spunky!, 150 ml
Tekuté mýdlo s aloe vera - Go Spunky!, 400 ml

dobrodružství!

ZDARMA!
Aviváž s kondicionérem 
- Go Spunky!, 1 000 ml

za 199 Kč
7,37 €

withwith
Aloe

Vera



78

Oslňte zářivým 

úsměvem!

Pro Váš komfort 

a zdraví!

NEOBSAHUJE
PARABENY

INNOVATION

NEOBSAHUJE
PARABENY

INNOVATION

Luxusní anti-age péče 

pro zralou pleť...

62,85 €
1 697 Kč
287,40 zł

68BO

75,04 €
2 026 Kč
343,10 zł

nr. 69316
• NEW GENEA - Omlazující oční krém, 30 ml
• NEW GENEA - Omlazující denní krém, 50 ml
• NEW GENEA - Omlazující noční krém, 50 ml
•  Luxusní BIO dýňový kosmetický olej lisovaný 

za studena, 30 ml ZDARMA
•  Jemný kosmetický ručník z froté Cerny 

Cosmetix – bílý, 30 x 50 cm ZDARMA

Živá voda pro Vaši 

dehydratovanou pleť!

73,92 €
1 996 Kč
338,40 zł

80BO

86,11 €
2 325 Kč
394,10 zł

nr. 69317
•  NEW UNIQUA - Hydratační denní krém, 50 ml
•  NEW UNIQUA - Hydratační noční krém, 50 ml
•  NEW UNIQUA - Hydratační pleťové sérum, 

30 ml
•  NEW UNIQUA - Hydratační pleťové tonikum, 

200 ml
•  Luxusní BIO višňový kosmetický olej 

lisovaný za studena, 30 ml ZDARMA
•  Jemný kosmetický ručník z froté Cerny 

Cosmetix – bílý, 30 x 50 cm ZDARMA

pro zralou pleť...

ZDARMA!
Luxusní BIO dýňový 

kosmetický olej, 30 ml

za 329 Kč
12,19 €

68BO

ZDARMA!
Luxusní BIO višňový 

kosmetický olej, 30 ml

za 329 Kč
12,19 €
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34,07 €
920 Kč

156,10 zł

36BO

37,85 €
1 022 Kč
173,40 zł

Oslňte zářivým 

úsměvem!

25,08 €
677 Kč

114,80 zł

27BO

28,75 €
776 Kč

131,60 zł

Pro Váš komfort 

a zdraví!
Luxusní anti-age péče 

pro zralou pleť...
nr. 69314
•  Přírodní aktivní hřejivý krém, 200 ml
•  Přírodní ochranný krém na ruce, 75 ml
•  Jemný přírodní sprchový gel pro 

ženy, 250 ml
•  Přírodní prostorové aromatikum 

S.O.S. BREATH THERAPY,
150 ml ZDARMA

nr. 69313
•  Přírodní ochranná zubní pasta, 75 ml
•  Přírodní ochranná ústní voda, 250 ml
•  Přírodní ochranný sprej pro svěží 

dech, 50 ml
•  Zubní kartáček - tyrkysový, 1 ks
•  Zubní kartáček - růžový, 1 ks
•  SLEVA 10 % na set
•  Jemný kosmetický ručník z froté 

Cerny Cosmetix – bílý, 30 x 50 cm 
ZDARMA

Živá voda pro Vaši 

dehydratovanou pleť!

Pro Váš komfort 
nr. 69314
•  Přírodní aktivní hřejivý krém, 200 ml
•  Přírodní ochranný krém na ruce, 75 ml
•  Jemný přírodní sprchový gel pro 

ženy, 250 ml
•  Přírodní prostorové aromatikum 

S.O.S. BREATH THERAPY,S.O.S. BREATH THERAPY,
150 ml ZDARMA

ZDARMA!
Přírodní prostorové 
aromatikum S.O.S. 
BREATH THERAPY, 

150 ml 

za 99 Kč
3,67 €

SLEVA

10%
na set
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nr. 69315
• Luxusní BIO švestkový kosmetický olej lisovaný za studena, 30 ml
• NEW UNIQUA - Hydratační pleťový peeling, 50 ml
• NEW UNIQUA - Čisticí pleťový gel, 200 ml
• SLEVA 10 % na set
•  Jemný kosmetický ručník z froté Cerny Cosmetix – bílý, 

30 x 50 cm ZDARMA

38,57 €
1 041 Kč
176,40 zł

48BO

42,86 €
1 157 Kč

196 zł

Odhalte skutečnou krásu Vaší pleti...

42,86 €
1 157 Kč

NEOBSAHUJE
PARABENY

NEOBSAHUJE
PARABENY

INNOVATION

SLEVA

10%
na set

Luxusní BIO švestkový kosmetický olej lisovaný za studena, 30 ml

ZDARMA! 
Jemný 

kosmetický ručník 
Cerny Cosmetix,

1 ks 



81

Ideální vánoční dárek 

 pro každého muže...
Ideální vánoční dárek 

Vyberte si 
4 jakékoli výrobky 
z nabídky a získejte 

SLEVU 12 %
na set!

Vybranými produkty můžete udělat radost v luxusní dárkové tašce Enssimé (nr. 9474).

31,45 €
849 Kč

143,90 zł
35BO

7,37 €
199 Kč
33,80 zł

8BO 12,93 €
349 Kč
62,30 zł

14BO

7,37 €
199 Kč
33,80 zł

8BO

18,48 €
499 Kč
84,60 zł

20BO

9,22 €
249 Kč
42,20 zł

10BO

10,33 €
279 Kč
47,30 zł

11BO

nr. CC6730
ENSSIMÉ - Eau de Parfum 
pro muže, 50 ml

nr. CC6731
ENSSIMÉ - Luxusní 
přírodní sprchový gel 
pro muže, 250 ml

nr. CC6732
ENSSIMÉ - Luxusní 
přírodní vlasový elixír 
pro muže, 50 ml

nr. CC6718
MAN ZONE No.1 
- Sprchový gel 
pro muže, 250 ml

nr. CC6719
MAN ZONE No.1 
- Eau de Toile� e, 
50 ml

nr. CC6725
MAN ZONE No.1 
- Deodorant 
pro muže, 50 ml

nr. CC6735
MAN ZONE No.1 
- Šampon proti 
vypadávání a na 
podporu růstu vlasů, 
250 ml
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Skvělý dárek ženě 

                    pod stromeček!                    pod stromeček!                    pod stromeček!                    pod stromeček!

Vyberte si 
4 jakékoli výrobky 
z nabídky a získejte 

SLEVU 12 %
na set!

Vybranými produkty můžete udělat radost v luxusní dárkové tašce Enssimé (nr. 9474).

nr. CC6727
ENSSIMÉ
- Eau de Parfum
pro ženy, 50 ml

nr. CC6728
ENSSIMÉ - Luxusní 
přírodní sprchový gel 
pro ženy, 250 ml

nr. CC6729
ENSSIMÉ - Luxusní 
přírodní tělové mléko 
pro ženy, 250 ml

nr. CC6722
EYOS - Sprchový gel 
pro ženy, 250 ml

nr. CC6723
EYOS - Eau de Toile� e 
pro ženy, 50 ml

nr. CC6724
EYOS - Deodorant 
pro ženy, 50 ml

31,45 €
849 Kč

143,90 zł
35BO

7,37 €
199 Kč
33,80 zł

8BO

12,93 €
349 Kč
62,30 zł

14BO

7,37 €
199 Kč
33,80 zł

8BO

18,48 €
499 Kč
84,60 zł

20BO

9,22 €
249 Kč
42,20 zł

10BO

11,07 €
299 Kč
50,70 zł

12BO

nr. CC6733
EYOS - Pleťová maska 
s růžovým jílem, 
2 x 30 g
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31,22 €
843 Kč

143,30 zł

34BO

34,52 €
932 Kč

158,50 zł
nr. 5574
• Odstraňovač hmyzu, 250 ml
• Univerzální leštěnka na karoserie s obsahem silikonu, 500 ml
• Čisticí prostředek na interiéry aut - New One, 250 ml
• Autošampon, 500 ml
• Prostorové aromatikum - Neria, 150 ml ZDARMA
•  Lešticí hadřík z mikrovlákna pro péči o exteriér

a interiér auta, 1 ks ZDARMA

Postarejte se o svého 

miláčka s koly!miláčka s koly!

nr. 5574

HYPOALERGENNÍ
PARFEMACE

HYPOALERGENNÍ
PARFEMACE

HYPOALERGENNÍ

ZDARMA!
Prostorové 

aromatikum - Neria

za 89 Kč
3,30 €

Odstraňovač hmyzu, 250 ml

ZDARMA! 
Lešticí hadřík
z mikrovlákna

Car Care,
1 ks
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nr. 69318
• Sypaný zelený čaj, 50 g
• Sypaný bylinný čaj pro štíhlou linii, 40 g
• Tyčinka JETBAR RAW - Mango & Směs proteinů, 42 g
• Tyčinka JETBAR RAW - Ostružina & Betakaroten, 42 g
• ALOEBAR - PURE POWER, 500 ml
• 100% BIO makový olej lisovaný za studena, 100 ml
• SEABAR - Slaneček z lososa s bylinkami, 320 g
• 100% Arabica - Mandle & Čokoláda, 200 g ZDARMA 

46,79 €
1 263 Kč
214,40 zł

49BO

54,16 €
1 462 Kč
248,20 zł

Pro milovníky zdravého 

životního stylu!

Sypaný bylinný čaj pro štíhlou linii, 40 g
Tyčinka JETBAR RAW - Mango & Směs proteinů, 42 g

ZDARMA!
100% Arabica - Mandle 

& Čokoláda, 200 g

za 199 Kč
7,37 €
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47,16 €
1 273 Kč
216,20 zł

50BO

54,53 €
1 472 Kč

250 zł nr. 69319
• Sypaný bylinný čaj s guaranou, 40 g
• Sypaný bylinný pročišťující čaj, 40 g
• Tyčinka JETBAR RAW - Zelené jablko & Spirulina, 42 g
• Tyčinka JETBAR RAW - Meruňka & Chia semínka, 42 g
• ALOEBAR - ACTIVE IMMUNITY, 500 ml
• 100% BIO sezamový olej lisovaný za studena, 100 ml
• SEABAR - Slaneček z lososa s chilli, 320 g
• 100% Arabica - Columbia Special Suave, 200 g ZDARMA 

Luxusní dárkový balíček 

plný rozmanitých chutí!

Sypaný bylinný čaj s guaranou, 40 g
Sypaný bylinný pročišťující čaj, 40 g
Tyčinka JETBAR RAW - Zelené jablko & Spirulina, 42 g

ZDARMA!
100% Arabica 

- Columbia Special 
Suave, 200 g

za 199 Kč
7,37 €



Special Limited Christmas Collection 2022

Special Limited Christmas Collection 2022

Luxury Cosmetic Collection for HER 2022

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

4-5 1236 Soft & Bright & Easy - NAYREIN, 1 000 ml
Aviváž s kondicionérem - NAYREIN, 
1 000 ml

229 8,48 38,90 9

6-7 3376 Air Aromaticum - NAYREIN, 150 ml Prostorové aromatikum - NAYREIN, 150 ml 99 3,67 16,80 4

6-7 1235 Aroma Sachet - NAYREIN, 125 ml Parfémová sašetka - NAYREIN, 125 ml 69 2,56 11,70 2

8-9 3378 Universal Cleaner - NAYREIN, 1 000 ml
Univerzální úklidový prostředek - NAYREIN, 
1 000 ml

249 9,22 42,20 10

10-11 3377 Hand Soap with Aloe Vera - NAYREIN, 400 ml
Tekuté mýdlo s aloe vera - NAYREIN, 
400 ml

159 5,89 27 6

12-13 3375 Vacuum Cleaner Perfume - NAYREIN, 35 ml Parfém do vysavače - NAYREIN, 35 ml 119 4,41 20,20 4

12-13 6150 Emergency Disinfection Gel - NAYREIN, 50 ml
Pohotovostní gel pro rychlou dezinfekci 
- NAYREIN, 50 ml

69 2,56 11,70 2

14-15 2067
2 in 1 Dish & Care with Aloe Vera - NAYREIN, 
400 ml

Prostředek na ruční mytí nádobí 
- NAYREIN, 400 ml

129 4,78 21,90 5

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

18-19 1234 Soft & Bright & Easy - Magical Dawn, 1 000 ml
Aviváž s kondicionérem - Magický úsvit, 
1 000 ml

229 8,48 38,90 9

20-21 3372 Air Aromaticum - Magical Dawn, 150 ml
Prostorové aromatikum - Magický úsvit, 
150 ml

99 3,67 16,80 4

20-21 1233 Aroma Sachet - Magical Dawn, 125 ml Parfémová sašetka - Magický úsvit, 125 ml 69 2,56 11,70 2

22-23 3374 Universal Cleaner - Magical Dawn, 1 000 ml
Univerzální úklidový prostředek 
- Magický úsvit, 1 000 ml

249 9,22 42,20 10

24-25 3373 Hand Soap with Aloe Vera - Magical Dawn, 400 ml
Tekuté mýdlo s aloe vera - Magický úsvit, 
400 ml

159 5,89 27 6

26-27 3371 Vacuum Cleaner Perfume - Magical Dawn, 35 ml Parfém do vysavače - Magický úsvit, 35 ml 119 4,41 20,20 4

26-27 6149
Emergency Disinfection Gel 
- Magical Dawn, 50 ml

Pohotovostní gel pro rychlou dezinfekci 
- Magický úsvit, 50 ml

69 2,56 11,70 2

28-29 2066
2 in 1 Dish & Care with Aloe Vera - Magical 
Dawn, 400 ml

Prostředek na ruční mytí nádobí - Magický 
úsvit, 400 ml

129 4,78 21,90 5

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

32-33 CC6772 CHANTEIN - Eau de Parfum for Women, 50 ml CHANTEIN - Parfém pro ženy, 50 ml 849 31,45 143,90 35

32-33 4377 CHANTEIN - Eau de Parfum for Women, 1,5 ml
CHANTEIN - Parfém pro ženy - vzoreček, 
1,5 ml

30 1,11 5,10

34-35 CC6771
CHANTEIN - Nourishing Shower Foam for 
Women, 200 ml

CHANTEIN - Vyživující sprchová pěna 
pro smyslný požitek pro ženy, 200 ml

229 8,48 38,90 9

36-37 CC6770
CHANTEIN - Regenerative Massage Body Oil for 
Women, 150 ml

CHANTEIN - Regenerační masážní olej 
na tělo s hřejivým účinkem pro ženy, 150 ml

299 11,07 50,70 12

38-39 CC6769
CHANTEIN - Relaxing Bath Foam for Women, 
250 ml

CHANTEIN - Relaxační pěna do koupele 
pro ženy, 250 ml

199 7,37 33,80 8

NEW

NEW

NEW

86



Exkluzivní limitované kolekce - nabídka platí pouze do vyprodání zásob.

Luxury Cosmetic Collection 2022

Luxury Cosmetic Collection 2021

Special Limited Christmas Collection 2021

Luxury Cosmetic Collection for HIM 2022DEYRESDEYRES
č. str. obj. č. Název výrobku - originál Název výrobku KC EUR PLN BO

40-41 CC6768 DEYRES - Eau de Parfum for Men, 50 ml DEYRES - Parfém pro muže, 50 ml 849 31,45 143,90 35

40-41 4378 DEYRES - Eau de Parfum for Men, 1,5 ml DEYRES - Parfém pro muže - vzoreček, 1,5 ml 30 1,11 5,10

42-43 CC6766
DEYRES - Luxury Natural Face & Beard Oil Care 
for Men, 50 ml

DEYRES - Luxusní přírodní olejová péče 
na tvář a vousy pro muže, 50 ml

299 11,07 50,70 12

44-45 CC6765
DEYRES - Body & Hair Aqua Boosting Shower Gel 
for Men, 250 ml

DEYRES - Hydratační sprchový gel na tělo 
a vlasy pro muže, 250 ml

229 8,48 38,90 9

46-47 CC6767
DEYRES - Revitalizing Natural Hair Elixir for 
Men, 50 ml

DEYRES - Revitalizační přírodní elixír 
pro podporu růstu vlasů pro muže, 50 ml

349 12,93 59,10 14

PEELINGY CPK BIOPEELINGY CPK BIO
č. str. obj. č. Název výrobku - originál Název výrobku KC EUR PLN BO

50-51 CC6762
Luxury Caring & Hydrating Body Scrub 
for Women, 150 ml

Pečující tělový peeling pro intenzivní 
hydrataci pro ženy, 150 ml

299 11,07 50,70 12

52-53 CC6763
Luxury Brightening & Warming Body Scrub 
for Women, 150 ml

Rozjasňující tělový peeling s hřejivým 
účinkem pro ženy, 150 ml

299 11,07 50,70 12

54-55 CC6764
Luxury Gentle & Nourishing Skin Peeling 
for Women, 50 ml

Jemný vyživující pleťový peeling 
pro ženy, 50 ml

269 9,96 45,60 11

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

56-57 1218 Soft & Bright & Easy - AIWYSNOW, 1 000 ml
Aviváž s kondicionérem 
- AIWYSNOW, 1 000 ml

229 8,48 38,90 9

56-57 3347 Hand Soap with Aloe Vera - AIWYSNOW, 400 ml Tekuté mýdlo s aloe vera - AIWYSNOW, 400 ml 159 5,89 27 6

58-59 2061
2 in 1 Dish & Care with Aloe Vera 
- AIWYSNOW, 400 ml

Prostředek na ruční mytí nádobí 
- AIWYSNOW, 400 ml

129 4,78 21,90 5

58-59 3346 Universal Cleaner - AIWYSNOW, 1 000 ml
Univerzální úklidový prostředek 
- AIWYSNOW, 1 000 ml

249 9,22 42,20 10

58-59 3348 Air Aromaticum - AIWYSNOW, 150 ml Prostorové aromatikum - AIWYSNOW, 150 ml 99 3,67 16,80 4

58-59 1217 Aroma Sachet - AIWYSNOW, 125 ml Parfémová sašetka - AIWYSNOW, 125 ml 69 2,56 11,70 2

Fallove - � e Touch of HeavenFallove - � e Touch of Heaven
č. str. obj. č. Název výrobku - originál Název výrobku KC EUR PLN BO

60-61 CC6743
Fallove - The Touch of Heaven Luxury Relaxing 
Shower Gel, 250 ml

Fallove - The Touch of Heaven Luxusní 
sprchový gel pro dokonalou relaxaci, 250 ml

199 7,37 33,80 8

60-61 CC6742
Fallove - The Touch of Heaven Luxury Relaxing 
Bath Foam, 250 ml

Fallove - The Touch of Heaven Luxusní pěna 
do koupele pro dokonalou relaxaci, 250 ml

189 7 32,10 8

62-63 CC6741
Fallove - The Touch of Heaven Luxury Relaxing 
Body & Hair Oil, 150 ml

Fallove - The Touch of Heaven Luxusní olej 
na tělo a vlasy pro dokonalou relaxaci, 150 ml

299 11,07 50,70 12

62-63 CC6740
Fallove - The Touch of Heaven Luxury Relaxing 
Body Spray, 150 ml

Fallove - The Touch of Heaven Luxusní 
tělový sprej pro dokonalou relaxaci, 150 ml

199 7,37 33,80 8

NEW

NEW
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Čas plyne příliš rychle na to, abychom se ohlíželi 

do minulosti. Vykročme společně vstříc novému roku 

motivovaní, s láskou a nadějí, která povede 

naše kroky správným směrem. 

Z celého srdce Vám přejeme hlavně pevné zdraví, 

štěstí a radost z malých věcí, jež se nakonec stávají 

těmi nejdůležitějšími. 

Krásné Vánoce a úspěšný nový rok 2023!

Vaše Eurona

Můžete se těšit na opravdu luxusní ceny!

S nákupem jedinečných výrobků Eurona získejte 
pod stromeček exkluzivní dárky!

www.euronabycerny.com

Soutěž probíhá od 3. 10. 2022 od 12 hodin do 1. 12. 2022 do 10 hodin - nebo do předání cen všem 
výhercům, či vyčerpání zásob speciálních přání EURONA. Konkrétní seznam hodnotných soutěžních cen 

a pravidla soutěže naleznete v sekci Můj offi ce na webových stránkách

Při každé objednávce nad 3 000 Kč / 111 € / 500 zł obdržíte speciální přání, 
které Vám prozradí, jestli se stáváte šťastným výhercem.

Vyhlašujeme soutěž
o ceny v hodnotě 200 000 Kč!

S nákupem jedinečných výrobků Eurona získejte S nákupem jedinečných výrobků Eurona získejte 

VÁNOČNÍ SOUTĚŽs Euronous Euronou





nr. 9500

www.euronabycerny.com

Výrobky EURONA by CERNY jsou baleny 

do recyklovatelných materiálů s velkým důrazem

na ochranu životního prostředí.

Použité fotografi e jsou pouze ilustrační.

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

Ceny výrobků jsou uvedeny včetně DPH. 

Cena katalogu je 40 Kč / 1,48 € / 6,70 zł. Platnost od 3. 10. 2022 od 12:00 hod.

do 2. 1. 2023 do 10:00 hod. nebo do vyprodání zásob.

Katalog je možné objednat pod číslem nr. 9500.

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

Po – Pá: 8:00 – 16:00 hod.

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

Váš poradce

Jméno:

Adresa:

Telefon:

100%100%

EURONA by CERNY poskytuje na své výrobky záruku nejvyšší kvality. 
Nebudete-li s produkty spokojeni, můžete je do 30 dnů vrátit svému prodejci.

Ten Vám výrobky vymění nebo vrátí zaplacenou částku.

free not testedfree free free

HYPOALERGENNÍ
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SPECIAL EDITION CATALOGUE


