


Růžová voda z bílé růže Alteya Organics 
Rosa Alba
Čistá, párou destilovaná bílá růžová voda je vyrobena z čerstvých, organických květin Rosa Alba, 
jednoho z nejvzácnějších olejnatých růží. Ve srovnání s  růžovou vodou Rosa Damascena má lehčí 
a jemnější květinovou vůni. Nese v sobě veškerou komplexnost vůně bílé Rose Alba. Pomocí unikátní 
destilační technice zachovává biodynamickou energii rostliny růže.

Růžová voda je známá tím, že:
 y má anti-age účinek,
 y vyhlazuje vzhled jemných linií a vrásek,
 y podporuje rovnováhu pH a vlhkosti,
 y osvěžuje pokožku,
 y rozjasňuje vzhled,
 y tonizuje pleť,
 y změkčuje a uklidňuje,
 y  jemná a lehká vůně.

  0696    60 ml sklo     0530    100 ml  

  0537    120 ml sklo     0543    250 ml  

  0545    240 ml sklo     0544    500 ml  

Růžová voda 
Rosa Damascena
Čistá organická růžová voda pomáhá tonizovat, zjemňovat a zklidňovat pokožku, obnovuje její krásu a přirozeně svěží, 
mladistvý vzhled. Tím, že dodává zdravou dávku hydratace a základní mikroživiny, podporuje zářivější pleť. Díky antibak-
teriálním a stahujícím účinkům, účinně bojuje proti akné a jizvičkám po akné.

Růžová voda je známá tím, že:
 y má anti-age účinek,
 y vyhlazuje vzhled jemných linií a vrásek,
 y podporuje rovnováhu pH a vlhkosti,
 y osvěžuje pokožku,
 y rozjasňuje vzhled, 

Může se používat i na výživu a zvlhčení vlasů , také zabraňuje krepatění.

  0647    60 ml sklo     0531    100 ml   

  0736    100 ml sklo     0539    250 ml    

  0532    120 ml sklo     0541    500 ml  

  0646    240 ml sklo  

Růžová voda  Bio z růže stolité
Rosa Centifolia
Její vůně je sladká, medová, smyslná a  intenzivně květinová, což představuje 
eleganci věčného ženství. Růžový olej Centifolia je velmi oblíbenou složkou 
elegantních parfémů. Čistá a organická růžová voda je vyrobena z čerstvých 
květin růže Centifolia.

Růžová voda Centifolia pomáhá:
 y jemně pomáhá tónovat,
 y zjemňovat a zklidňovat pokožku,
 y minimalizovat výskyt pórů a povrchových kapilár,
 y dodává zdravou dávku vlhkosti a základních 
mikroživin,

 y podporuje přirozeně svěží, mladistvý vzhled,
 y změkčuje,
 y má anti-age účinek.

  0695    60 ml sklo     0641    120 ml sklo 

  0642    240 ml sklo     0542    100 ml  

 � Skleněné láhve jsou 
vyrobeny z jantarového skla.

 � 100% organicky 
vypěstované a eticky 
sklizené z rodinné růžové 
farmy v srdci bulharského 
růžového údolí

KVĚTINOVÉ VODY

 y tonizuje pleť,
 y změkčí a uspokojí, 
 y zlepšuje chuť jídla a nápojů
 y jeho vůně vytváří atmosféru 
harmonie a tepla.

2 www.bioruze.cz      www.bioruza.sk



Smilová voda 
Helichrysum (Immortele) Italicum
Čistá a organická voda Helichrysum je destilována párou z čerstvých květin Helichrysum 
(slaměnky). Zklidňující květinová voda jemně pomáhá ochlazovat a  tonizovat každý typ 
unavené pokožky.

Zklidňující slaměnková voda:
 y jemně pomáhá ochlazovat a tonizovat unavenou pokožku,
 y navrací pleti rovnováhu a krásu,
 y dodává pleti základní minerály a vlhkost,
 y rozzařuje a viditelně omlazuje,
 y hydratuje a tonizuje.

  0516    120 ml sklo  

  0517    240 ml sklo  

Meduňková voda
Melissa Officinalis
Čistá meduňková květová voda se získává parní destilací čerstvých organických květin me-
duňky. Její příjemná, svěží, citrónová vůně povznáší ducha a revitalizuje mysl.

Tato velmi jemná meduňková voda pomáhá:
 y probudit a tonizovat mdlou pokožku,
 y pomáhá při problematické pokožce,
 y proti podráždění a zarudnutí,
 y proti zánětům pokožky,
 y má osvěžující a tonizující účinek.

  0699    60 ml sklo     0536    100 ml  

  0548    120 ml sklo  

Heřmánková voda 
Chamomile Roman
Čistá heřmánková voda z květů se získává parní destilací čerstvých organických květů heř-
mánku. Její příjemná, svěží, citrónová vůně povznáší ducha a revitalizuje mysl.

Tato velmi jemná květinová voda:
 y pomáhá probudit a tonizovat mdlou pokožku,
 y je užitečná při problematické pokožce,
 y pomáhá proti podráždění,
 y proti zánětům pokožky.

  0698    60 ml sklo  

  0538    120 ml sklo  

  0535    100 ml  

Levandulová voda
Lavandula Angustifolia
Čistá, parou destilovaná levandulová voda je vyrobena z čerstvých, organických květů le-
vandule – jedné z nejcennějších a nejpoužívanějších rostlin obsahujících esenciální olej. 
Vyrovnávající, harmonizující a  relaxační květinová voda pro rozmazlování těla a  mysli. 
Zklidňuje drobné záněty kůže, vyrážky a ranky.

Levadulová voda je známá tím, že:
 y má terapeutické a pročišťující účinky,
 y čistí, zklidňuje a tonizuje pleť,
 y vyvažuje a harmonizuje zarudlou pleť,
 y stimuluje trávení a působí antisepticky,
 y zvýrazňuje chuť potravin a nápojů.

  0697    60 ml sklo     0534    100 ml  

  0540    120 ml sklo     0547    250 ml  

  0533    240 ml sklo     0546    500 ml  

KVĚTINOVÉ VODY
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 � Obsahuje klíčové bioaktivní složky

 � Účinné složky poskytují viditelné výsledky 
a pomáhají zlepšovat tón a texturu pleti

 � Vhodné pro věkovou kategorii 35+

Výzkum*

• Po 28 dnech používání pleť vypadá pevnější a mladší. 
Podporuje elasticitu pleti o +35%

•  Po 24 hodinách používání se snížila ztráta vody 
a hydratace se výrazně zvýšila o více než 48%*

•  Zlepšuje vizuální vzhled povrchu pokožky – 
optimálních výsledků dosažených za 28 dní*

* Všechna tvrzení jsou založena na externích klinických, 
laboratorních a spotřebitelských studiích provedených 
na konkrétních složkách. 
Všechny jsou založeny na použití dvakrát denně. 
Výsledky se mohou lišit.

BIO PÉČE O PLEŤ
BIO DAMASCENA - ROSSE OTTO

Noční regenerující krém
  0505    50 ml  

 y Noční regenerační krém proti stárnutí.

Výživný noční hydratační krém zjemňuje, vyhlazuje a ošetřuje 
pokožku a pomáhá zlepšit celkový vzhled pleti. Pomáhá chrá-
nit a vyrovnávat pokožku a podporuje její přirozený opravný 
mechanismus během noci. Hydratační bariéra pokožky je 
posílena, textura pokožky je viditelně zjemněná, aby ráno 
odhalila rafinovaný a mladistvě vypadající vzhled.

Denní regenerující krém 
  0504    50 ml  

 y Denní hydratační krém na obličej obnovuje mládí.

Bohatý a  výživný denní hydratační krém pomáhá chránit 
pokožku před dehydratací, environmentálními stresy a  do-
dává jí dlouhotrvající vlhkost. Bioaktivní látky se zaměřují na 
specifické příznaky stárnutí, aby zjemnily a zkrášlily pokožku 
a zlepšily pleť. Při pravidelném používání je pokožka hladší, 
jemnější, vyživená, vyvážená a zářivější. 

Pleťové sérum proti slunci
SPF25
  0510    50 ml  

 y Lehký opalovací krém poskytuje spolehlivou 
širokospektrální ochranu před sluncem bez 
zanechání křídového povrchu.

Obličej hydratuje, zklidňuje pokožku a  zároveň bojuje proti 
viditelným známkám stárnutí. Podporuje mladistvý, zářivý 
vzhled pleti a  redukuje výskyt jemných vrásek. Možné ho 
nosit pod make-up. Má také protizánětlivé účinky a pomáhá 
snižovat viditelné známky stárnutí. 
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BIO PÉČE O PLEŤ
BIO DAMASCENA - ROSSE OTTO

Vyživující pleťové sérum
  0508    20 ml  

 y Nejlepší při ztrátě pružnosti, pevnosti, 
suchosti,matnosti a proti tmavým skvrnám.

Sérum na obličej na bázi Skin Reviving Complex se rychle 
vstřebává a poskytuje hloubkovou hydrataci a nezbytnou 
výživu. Vzácné složení pomáhá pokožce předcházet viditel-
ným známkám poškození. Pleťový lektvar je bohatý na an-
tioxidanty, zkrášluje a pomáhá rozjasňovat pleť. Vyživující 
pleťové sérum pomáhá pleti porazit každodenní stres a za-
nechává pleť jemnou, hladkou a zářivou. 

Regenerační pleťové sérum
  0511    30 ml  

 y Vysoce účinné sérum pro mladistvý vzhled 
pokožky a regeneraci buněk.

Regenerační koncentrát se absorbuje během několika vte-
řin, aby hydratoval pokožku, stimuloval regeneraci buněk 
a zvýšil zářivost pleti. Zlepšuje texturu pleti a dosahuje jas-
nějšího, jemnějšího a mladšího vzhledu pokožky. Pomáhá 
obnovovat hydratační bariéru pokožky, redukuje výskyt 
vrásek a váčků pod očima, podporuje elasticitu.

Pleťové tonikum na obličej
  0503    200 ml  

 y Pleťové tonikum pomáhá čistit, vyrovnávat, 
zklidňovat pokožku a projasňovat pleť.

Pomáhá vyrovnávat pleť, rozjasňuje pleť pro zdravě vypa-
dající, svěží vzhled. Zvlhčuje, zjemňuje pokožku a zvyšu-
je účinnost dalších ošetření. Pomáhají uklidnit pokožku 
a  minimalizovat výskyt pórů, takže pleť vypadá revitali-
zovaná a zářivá. 

Pleťové čistící mléko
  0501    200 ml  

 y Jemná čistící pleťové mléko k čištění pórů.

Jemné čistící mléko určené k jemnému čištění, vyváže-
ní a  hydrataci pokožky. Vyrovnává a  hydratuje pokožku, 
efektivně odstraňuje make-up a proniká hluboko do pórů, 
aby viditelně redukovalo jejich vzhled pro jasnější pleť. 
Vyživuje pokožku tím, že nahrazuje ztracenou vlhkost.  

Pleťový krém proti stárnutí
  0506    50 ml  

 y Intenzivně zpevňující krém na obličej.

Krém na obličej pomáhá redukovat výskyt vrásek a  redukuje nejviditelnější 
známky stárnutí. Zvyšuje hydrataci a je známo, že obnovuje přirozenou rovno-
váhu a odolnost pokožky pro pevnější a zářivější 
vzhled. Zanechává pokožku jemnou, krásnou 
a přináší okamžitý pocit svěžesti a dlouhotrvají-
cího komfortu. 

Oční krém proti stárnutí
  0507    15 ml  

 y Intenzivní pleťový krém pomáhá hloubkově hydratovat pokožku, 
redukuje výskyt vrásek a většinu známek stárnutí.

Intenzivní krém na kontury očí poskytuje optimální výživu, pomáhá chránit 
jemnou pokožku pod očima před dehydratací, čímž 
podporuje mladistvější a  zářivější vzhled. Pomáhá 
doplňovat antioxidanty k posílení pokožky a  vidi-
telně redukuje známky stárnutí, přičemž poskytuje 
dlouhotrvající vlhkost. Pomáhá redukovat výskyt 
tmavých kruhů, rozjasňuje unavené oči. 
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BIO PÉČE O PLEŤ
BIO DAMASCENA - ROSSE OTTO

Dárkový set
luxusní regenerační a obnovující
péče o pleť
  0664  

Mladistvější vzhled a  zářivá pleť s  organickým triem v  luxusním dárkovém 
balení, které obsahuje:

Denní hydratační krém na obličej
Pomáhá chránit pokožku před dehydratací, díky čemuž je hladší, pevnější a rozzářená. 
Podporuje rovnováhu vlhkosti pokožky a snižuje výskyt vrásek, stařeckých skvrn a ne-
rovnoměrného tónu pokožky.

Noční hydratační krém
Noční hydratační krém na obličej pomáhá posílit přirozenou hydratační bariéru pokož-
ky a podporuje vyhlazování vrásek, aby se ráno objevil tónovaný, upravený a mladistvě 
vypadající vzhled.

Oční krém proti stárnutí
Intenzivní ošetření očních kontur, které poskytuje optimální výživu a pomáhá chránit jem-
nou oblast pod očima před dehydratací, čímž podporuje mladistvější a zářivější vzhled.

Pleťové mýdlo
  0502    250 ml  

 y Jemné čistící mýdlo na obličej  
pro dokonalé čištění pleti.

Jemné čistící mýdlo na obličej efektivně odstraňuje každo-
denní nečistoty a make-up, aniž by pleť zbytečně dráždil. 
Zanechává pokožku zdravě svěží a  jemnější. Nevysušuje 
a pomáhá tonizovat a hydratovat pokožku, která se cítí vy-
vážená a zdravá. 

Tělový olej
  4417    100 ml  

 y Rychle se vstřebávající, luxusní celoplošné ošetření 
poskytuje pokožce bohatý zdroj antioxidantů 
a základních živin.

Lehké složení dodává okamžitou vlhkost a podporuje zářivěj-
ší, krásně jemnou a mladší vypadající pleť. Jemná aroma čisté 
bulharské růže Otto, exotického ylang-ylang a hřejivého oleje 
ze santalového dřeva uklidňují a potěší smysly při aplikaci. 

Oční obnovující sérum
  0509    10 ml  

 y Nejlepší na redukci vrásek a výživu očního okolí.

Regenerační oční sérum pomáhá energizovat a projasňovat 
unavené oči a vytváří ochranný film kolem křehkého oční-
ho okolí, čímž chrání pokožku před dehydratací. Podporuje 
pružnost a pevnost, pomáhá pleti porazit každodenní stres 
a omlazuje pleť, aby oči vypadaly mladší. 
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Hydratační krém na obličej
  0598    50 ml  

 y Lehký hydratační krém, který se okamžitě vpíjí do 
pokožky a vytváří hydratovanou a hladkou pleť.

Hydratační krém pomáhá hydratovat, zjemňovat pokož-
ku a podporuje její pružnost. Složení pomáhá rozjasnit 
pleť a  zjemnit povrch pokožky, aby odhalilo zářivou 
a mladší vypadající pleť. Kyselina hyaluronová poskytuje 
dlouhotrvající vlhkost, zatímco extrakt z Candeia po-
máhá zklidnit pokožku, snižuje výskyt podráždění a za-
rudnutí. Pleť vypadá hydratovaná, vyvážená a  pružná, 
přičemž viditelné nedokonalosti mizí. 

Hydratační tonikum  
  0596    120 ml  

 y Jemné květinové tonikum dodává pokožce vlhkost, 
zářivost a připravuje pleť pro další ošetření.

Vyvažte a osvěžte pokožku s touto jemnou hydratační kvě-
tinovou tonerovou mlhou, která je formulována tak, aby se 
zaměřila na póry, matnost a suchost pleti. Komplex složení 
hydratuje a  vyrovnává pokožku a  pomáhá zlepšit vzhled 
tmavých skvrn a  nerovnoměrné pleti. Osvěžuje, zklidňuje 
a zanechává pleť jasnější, hladší a jemnější. 

Rozjasňující sérum na pleť 
  0597    30 ml  

 y Účinné rozjasňující sérum bojuje proti 
hyperpigmentaci.

Silné rychle se vstřebávající sérum, naplněné patentovaným 
fytokomplexem Iridescent Light, pomáhá snižovat výskyt hy-
perpigmentace a  nerovnoměrného tónu pleti. Pomáhá bo-
jovat proti matné, unavené pokožce, podporuje rozjasněnou 
pleť a celkový lesk. Po aplikaci vypadá pleť okamžitě hydra-
tovaně, plnější a tonizovanější s výrazně vylepšeným jasem. 

Jemná čistící emulze  
pro rozjasnění pleti
  0595    200 ml  

 y Luxusní krémová čistící emulze jemně čistí, 
zklidňuje a zjemňuje pokožku.

Jemná rozjasňující čistící emulze je málo pěnivá, nevysu-
šuje a  neobsahuje sírany. Kombinuje účinnost pěnového 
čisticího produktu a čistícího mléka k odstranění nečistot, 
make-upu a  zanechává pokožku jemnou a  svěží. Jemné 
složení s vyváženým pH, bohaté na esenciální antioxidanty 
a organické rostlinné látky, účinně čistí a hydratuje pokožku 
a zanechává ji pružnou. 

 � Klíčové bioaktivní složky obsažené v Rose 
& Mullein je olej z Rosa Damascena, který 
pomáhá rozjasnit pleť tím, že má pozitivní 
tonizující účinek na povrchové kapiláry. 

 � Zklidňuje a vyrovnává pleť a podporuje 
rovnoměrný tón pleti a přirozený zdravý lesk.

 � Extrakt z květin mullein pomáhá rozjasnit pleť tím, že 
absorbuje neviditelné UV záření a přeměňuje ho na viditelné 
světlo a výtažek z kůry Candeia, který je silným extraktem 
bohatým na bisabolol, o kterém je známo, že rozjasňuje, 
tonizuje a hydratuje pokožku a obnovuje její vitalitu.

 � Vhodné pro věkovou kategorii 35+.

BIO PÉČE O PLEŤ
ROSE & MULLEIN

7 bioruze      bioruze



Opalovací  krém 
SPF30 
  0525    90 ml  

Dokonalá ochrana před sluncem chrání před 
škodlivými slunečními paprsky, které způsobují 
spálení a  předčasné stárnutí pokožky. Jeho po-
kročilé složení je obohaceno o změkčující rostlin-
né másla a oleje pro hydrataci a ochranu pokožky. 
Výrobek je tónovaný. 

Opalovací krém  
pro děti SPF30 
  0526    90 ml  

 y Chrání pokožku před UVA a UVB paprsky. 
Odolnost vůči vodě až 40 minut.

Bezpečný a  účinný opalovací krém je vytvořen 
speciálně pro děti a kojence bez jakýchkoli škod-
livých přísad pro každodenní použití. Poskytuje 
kompletní ochranu citlivé pokožky před spálením 
a  poškozením buněk. Jemný krém obohacený 
o výtažky z růže a měsíčku, hydratuje a zklidňuje 
jemnou pokožku. 

Opalovací  
pleťový krém SPF30
  0527    50 ml  

 y Špičkový širokospektrální opalovací krém 
na obličej s SPF 30.

100% přírodní a  certifikovaný organický opa-
lovací krém na obličej poskytuje spolehlivou 
a vysokou UVA/UVB ochranu před poškozením 
sluncem – jednou z hlavních příčin předčas-
ného stárnutí pokožky. Opalovací krém bez 
škodlivých a  umělých přísad nabízí bezpečnou 
a  účinnou každodenní ochranu před sluncem. 
Výrobek je tónovaný. 

BIO OPALOVACÍ PRODUKTY
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Balzám na rty  
s jasmínem a Ylang-Ylang 
 0523    5 g 

Obohacuje a vyživuje rty, poskytuje jejich ochranu před ne-
příznivým počasím. Zlepšuje přirozenou obranyschopnost.

Balzám na rty  
s vanilkou a muškátem
 0522    5 g 

Obsahuje organickou vanilku pro vyživení a  hydrataci rtů. 
Pomáhá zlepšovat pružnost pokožky, rty jsou plnější a mlad-
ší. Každodenní používání balzámu pomáhá v  boji s  věkem, 
a  zároveň při snižování škodlivého vlivu životního prostředí 
na pokožku rtů.

Balzám na rty  
s grepem a kakostem
 0521    5 g  

Má významný účinek pro zvýraznění textury a tónu pokožky 
rtů. Pomáhá posilovat pokožku a  podporuje rychleji hojení 
suchých a popraskaných rtů. Vyživuje, hydratuje a zklidňuje 
jemnou pokožku a chrání rty před škodlivými účinky horkého 
i chladného počasí a větru.

Balzám na rty  
s levandulí a mentolem 
 0520    5 g 

Určen pro dehydrované, popraskané a suché rty. Pomáhá vyži-
vovat a hydratovat jemnou pokožku, zlepšuje elasticitu a pruž-
nost rtů. Pomáhá chránit rty před škodlivými účinky horkého 
i chladného počasí a větru.

Balzám na rty  
s levandulí 
 0519    5 g 

Tento produkt je určen pro popraskané a suché rty. Pomáhá 
vyživovat a  hydratovat jemnou pokožku, zlepšuje elasticitu 
a  pružnost rtů. Pomáhá chránit rty před škodlivými účinky 
horkého i chladného počasí a větru.

Balzám na rty  
s růžovým olejem 
 0518    5 g 

Organický balzám je přírodní produkt, bohatý na vitamíny 
a mastné kyseliny, které eliminují bolest a vysušení při popras-
kaných rtech. Vyhlazuje rty a dodává jim měkkost a jemnost, 
obnovuje jejich strukturu. Intenzivně hydratuje a  poskytuje 
spolehlivou ochranu citlivých rtů při proměnlivém počasí.

Krém na ruky  
z ruže a jazmínu 
  0555    30 ml        0558    90 ml  

Certifikovaný bio krém na ruky je plný organických olejov, 
rastlinných extraktov a vitamínov na ochranu kože. Hydratuje, 
upokojuje a rozjasňuje pokožku a bráni procesu starnutia po-
kožky. Jeho receptúra umožní rýchle vstrebanie do pokožky 
a nezanecháva mastný film.

BIO KRÉMY NA RUCE 
S RŮŽOVÝM OLEJEM A RŮŽOVOU VODOU

BIO BALZÁMY NA RTY

Krém na ruce z růží anti-age
  0556    30 ml        0557    90 ml  

100% přírodní a certifikovaný organický krém na ruce s  rů-
žovým olejem. Lehce vstřebatelné a  nemastné složení, 
uzamyká vlhkost jako neviditelná rukavice, léčí suchost a de-
hydrataci rukou, poskytuje dlouhotrvající hebkost, zatímco 
příjemná vůně pomáhá mysli a  tělu uvolnit se. Doporučuje 
se pro stárnoucí pleť. 
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Přírodní vysušené květy z levandule 
  0589    80 g        4420    40 g  

Květy levandule mají sladkou, relaxační vůni a dlouhou historii v tradičním západním bylinkářství. Přirozeně sladký
a jemný čaj s nádhernou uklidňující vůní. Některé z prospěšných složek levandulových květin jsou přírodní
esenciální oleje, taniny a flavonoidy, o kterých se předpokládá,
že podporují celkovou pohodu. 
Účinky levandule na zdraví:

 y používá se ke zmírnění nespavosti, úzkosti, stresu a deprese,
 y vhodná do směsí koření nebo do domácích  
přípravků péče o pleť,

 y podpůrná léčba při angíně i chřipce,
 y podporuje hojení popálenin,
 y pomáhá při ekzémech, vyrážkách, lupence,
 y zmírňuje alergické reakce,
 y podpůrná léčba při nespavosti,
 y podporuje trávení při plynatosti, zácpě,
 y na problémy v dutině ústní.

Přirozeně bez kofeinu.

Přírodní vysušené růžová poupata 
  0588    80 g       4419    40 g  

Pupeny růží jsou vhodné pro jemný, vyvážený, jemně sladký bylinkový čaj s jemnou květinovou vůní. Čaj z pupenů 
růže je bohatý na vitamín C, B, K, polyfenoly a esenciální antioxidanty mají jemnou, osvěžující a sladkou vůni. 
Účinky růží na zdraví:

 y vyvolává pocity radosti a štěstí  
a navozuje romantickou náladu,

 y léčba bolesti břicha, menstruačních bolesti  
a problémy v menopauze,

 y léčba trávicích problémů,
 y záněty v krku, ústní dutině,
 y léčbě kašle, respiračních onemocnění,
 y mírné laxativum při zácpě,
 y uklidňující účinek – léčba depresí, smutku,  
nervového stresu a napětí.

Přirozeně bez kofeinu.

 � Organické sušené kvítky 
jsou 100% organicky 
pěstované a ručně sbírané 
přímo z rodinné bylinkové 
farmy Alteya, která se 
nachází v srdci Bulharska.

 � Neobsahují chemikálie, 
zbytky pesticidů, umělé 
barviva ani příchutě.

PŘÍRODNÍ SUŠENÉ KVĚTY
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PŘÍRODNÍ SUŠENÉ KVĚTY

Přírodní vysušené šipky  
bez semínek 

  4414    250 g       4424    110 g  

Certifikované organické šípky bez semen jsou sušené, řezané a proseté. Jsou ideální na 
přípravu teplých nebo studených nálevů a mají typickou nakyslou, svěží a nezapomenu-
telnou chuť. 
Přidání sušených šipek do vaší stravy nejen že 
vyvolá váš smysl pro chuť, ale také pomůže va-
šemu celkovému zdraví. Tyto drobné plody ob-
sahují vysoké množství vitamínu C, A, B-3 a D, 
jakož i flavonoidů, minerálů, kyseliny jablečné 
a citronové. 

Přírodní vysušené šipky 
   0594    260 g       4423    110 g  

Plody šípku červeného tvoří úžasný čaj, který má specifickou svěží chuť s jemně hořkou 
notou. Šipky obsahují extrémně vysoké množství vitamínu C. Tyto drobné plody obsahují 
množství vitamínu A, B-3 a D, jakož i flavonoidů, minerálů, kyseliny jablečné a citrónové. 
Účinky šípku na zdraví:

 y snižují cholesterol,
 y pomáhají s prevencí rakoviny (účinné antioxidanty), 
 y zlepšují imunitu,
 y stimulují produkci kolagenu v těle,
 y pomáhají při léčbě zánětů,
 y slouží při prevenci kurděje, nemoci z nedostatku 
vitaminu C,

 y pomáhají při léčbě chřipky.
 y Přirozeně bez kofeinu.

Prirodzene bez kofeínu.

Přírodní sušené květiny z měsíčku
  0591    40 g       4422    15 g  

Zářivě oranžové a žluté květy Calendula officinalis jsou nejen krásné, ale také podporují zdraví. 
Nesou synergii čistého vzduchu a horských dešťů. Účinky měsíčku na zdraví:

 y bylinka vhodná do jakékoli mastí a kosmetického receptu,
 y okvětní lístky dodávají chuť bylinkovým čajovým směsím,
 y funguje jako silná podpora imunitního systému,
 y pročišťuje krev i organismus od škodlivin,
 y  je účinnou prevencí před rakovinou,
 y  podporuje funkci srdce, snižuje krevní tlak,
 y  je prevencí vzniku diabetesu a normalizuje 
hladinu cukru v krvi,

 y čistí a podporuje játra,
 y odstraňuje migrény i bolestivou menstruaci,
 y čaj působí příznivě na vředy, žaludeční problé-
my i záněty tlustého střeva.

Přirozeně bez kofeinu.

Přírodní vysušené květy z heřmánku 
  0590    50 g       4421    20 g  

Jemné květy heřmánku uchvacují svou krásou, přitažlivou vůní a zázračnými léčivými vlast-
nostmi. Účinky heřmánku na zdraví:

 y zmírňuje příznaky nachlazení a chřipky, horečky, žaludečních problémů, alergických 
záchvatů,

 y heřmánkový čaj uvolňuje tělo i mysl a odbourává stres,
 y zklidňuje podrážděnou vlasovou pokožku,
 y je účinný při odstraňování lupů, pomáhá při lupénce,
 y vyhlazuje drobné jizvy a je účinný i na akné,
 y dermatologové jej doporučují při ekzémech,
 y heřmánkový čaj pomáhá proti migréně,
 y je účinný při pálení žáhy a syndromu  
dráždivého střeva,

 y je pomocníkem při cukrovce – udržuje hladinu 
glukózy v krvi,

 y zmírňuje účinky planých neštovic a opruzenin.

Přirozeně bez kofeinu.
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Tělový balzám z růže
  0569    40ml        0561    40 ml  

Aromaterapeutický balzám, formulovaný s čistou a vzácnou 
bulharskou růží, pomáhá posílit romantiku, přitahovat 
lásku a  pozvednout ducha, inspiruje k harmonii 
a  omlazuje tělo a  mysl. Svěží balzám z orga-
nické růže:

 y pomáhá zvláčňovat,
 y hydratovat,
 y zvyšovat přirozený lesk pokožky.

Tělový balzám z levandule
 
  0567    40 ml        0563    100 ml  

Změkčující a  bohatý balzám má protizánětlivé vlast-
nosti a božskou uklidňující vůni. Extra uklidňující 
aromaterape utický levandulový balzám:

 y pomáhá vyživovat,
 y uklidňovat,
 y obnovovat suchou popraskanou 
pokožku.

Masážní tělový olej relaxační
z levandule 
  0565    250 ml  

Relaxační uklidňující masážní a tělový olej pro regeneraci po-
kožky a smyslů. Užijte si relaxační masáž s hluboce hy dratační 
a výživnou směsí čistých a organických olejů. Jemná masáž 
tímto olejem pomáhá odstraňovat toxiny a zpevňuje pokož-
ku. Relaxační vůně na bázi bulharské levan kdoule, heřmánku 
římského a ylang-ylang pomáhá zmírnit stres a únavu, záro-
veň zanechává pokožku hladkou a jemnou na dotek. 

Masážní tělový olej
omlazující z růže 
  0564    250 ml  

Omlazující tělový masážní olej k omlazení a probudení po-
kožky a smyslů. Bohatý výživný masážní olej chrání a hlu-
boce hydratuje pokožku, zanechává ji jemnou a pružnou. 
Komplex esenciálních olejů na bázi vzácné bulharské růže 
a oleje okamžitě zkrášluje pokožku, zlepšuje pevnost, lesk 
a  texturu. Osvěžuje, omlazuje a  tonizuje tělo a mysl, čímž 
podporuje celkovou pohodu. 

Maska na vlasy z levandule
  0566    40 ml        0562    100 ml  

Vyživující organická levandulová maska na ošetření vlasů:
 y podporuje růst vlasů
 y pomáhá posilovat tenké, slabé a vypadající 
vlasy,

 y dodává vlhkost,
 y umožňuje vlasům získat potřebnou
 y elasticitu,
 y buduje odolnost vůči každodennímu
 y stresu.

Maska na vlasy z růží
  0568    40 ml        0560    100 ml  

Bohatá organická kúra na vlasy, která:
 y posiluje,
 y revitalizuje suché, lámavé vlasy,
 y pomáhá předcházet lámání vlasů,
 y třepení konečků,
 y zlepšuje texturu a lesk vlasů.

BIO STAROSTLIVOST O TĚLO A VLASY
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 � BIO péče pro každý krok  
denní rutiny těch nejmenších.

Dětský masážní olej
  0549    110 ml  

Jemný olej s jemnou přírodní vůní hydratuje a chrání pokožku a uklid-
ňuje smysly dítěte. Masáž miminku pomáhá uklidnit, zlepšit spánek, 
prospívá trávení a celkově pozitivně ovlivňuje zdraví a pohodu mimin-
ka. Posiluje emocionální pouto mezi dítětem a rodičmi.

Tělový olej proti striím
  0577    110 ml  

Tělový olej pomáhá předcházet striím během těhotenství a po něm. 
Udržuje pokožku vyživenou, jemnou a  krásnou. Zlepšuje elasticitu 
a poskytuje komfort pro svědivou a protahující se pokožku. Zjemňuje 
vzhled starých a pomáhá předcházet novým striím. Stimuluje produk-
ci kolagenu, uvolňuje suchou a svědivou rozpínající se pokožku.

Uklidňující tělová mlha pro děti
  0559    110 ml  

Dětská uklidňující mlha účinně čistí a  zjemňuje pokožku a  vlásky. 
Zklidňující a  jemně voňavé složení z měsíčku, heřmánku a  růžové-
ho esenciálního oleje zanechává pokožku a vlasy vyživené a zdravé. 
Pomáhá hojit a chránit citlivou pokožku, zklidňuje, zjemňuje a zmírňu-
je vyrážky, ekzémy, pomáhá snižovat zarudnutí a záněty. 

Dětské tělové mléko 
   0587    110 ml  

Organické mléko je navrženo pro speciální potřeby jemné a citlivé po-
kožky kojenců a dětí. Jemné složení obsahuje přírodní organické más-
la a oleje bohaté na vitamíny a minerály, které zklidňují, vyživují a chrá-
ní pokožku a podporují přirozenou rovnováhu vlhkosti pokožky. Mléko 
se snadno vstřebává a vytváří trvalé pohodlí a smyslové potěšení. 

Dětský balzám na tělo
  4418    30 ml        0586    40 ml  

Víceúčelový hojivý balzám pomáhá hydratovat, uklidňo-
vat a  zjemňovat citlivou a  podrážděnou pokožku. Hojivá 
mast na pomoc při ekzémech, suché, popraskané nebo 
podrážděné pokožce. Tvoří ochrannou bariéru před větrem 
a chladným počasím. Zklidňuje kousnutí hmyzem, modři-
ny, menší rány, škrábance, popáleniny a řezné rány.

Krém proti opruzeninám
z plenek 
  0583    30 ml        0584    90 ml  

Každodenní účinný balzám proti opruzeninám je vytvo-
řen speciálně pro děti a  miminka. Jemný krém hydratuje 
a  zklidňuje jemnou pokožku. Pomáhá uklidnit pokožku 
dítěte a podporuje rychlejší hojení. 

Organický dětský sprchový gel 
  0580    150 ml  

  0581    250 ml        0582    400 ml  

Je vyroben z těch nejkvalitnějších, čistých a jemných certi-
fikovaných organických složek, které účinně čistí a zjemňují 
pokožku a vlásky. Je dostatečně jemný i pro tu nejcitlivější 
pokožku novorozenců. Je vyroben z jemného, pěnivého, 
mýdlového základu bohatého na zjemňující meruňkový 
olej, který hydratuje a zjemňuje. Bezpečné mytí těla a vlasů 
kojenců, dětí a dospělých s citlivou pokožkou. 100% recy-
klovatelné nádoby. 

MÁMA A DÍTĚ
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Tekuté mýdlo
Levandule a Aloe 
   0660    250 ml         0661    500 ml  

Tekuté mýdlo
Grapefruit a Pomeranč 
   0658    250 ml        0659    500 ml  

Tekuté mýdlo
Muškát a Růže 
   0656    250 ml        0657    500 ml  

Tekuté mýdlo
Citrus a Máta 
   0654    250 ml        0655    500 ml  

Tekuté mýdlo
Heřmánek a Měsíček  
   0652    250 ml        0653    500 ml  

Tekuté mýdlo
 Eucalyptus a Čajovník 
   0739    250 ml        0738    500 ml  

BIO TEKUTÉ MÝDLA

 � S botanickými extrakty a esenciálními oleji.
 � Certifikované, organické, víceúčelové tekuté mýdlo.
 � Z přírodních a organických rostlinných složek.
 � Jemně voní čistými esenciálními oleji.

 � Pomáhá jemně čistit bez nadměrného vysušování.
 �  Zanechává pokožku čistou, jemnou a příjemnou.
 � Ideální pro všechny typy pleti.
 � Vhodné pro každodenní použití.
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Celulózová maska na obličej
  0599    5 ks  

Pohodlná, stlačená maska je vyrobena z přírodního jemného mikro-
vlákna. Nejprve by se měla namočit v  růžové vodě, a poté aplikovat 
na obličej. Výsledkem je hydratovaná a vyživená pokožka. Pravidelné 
používání přispívá ke snadnému vstřebávání růžové vody hluboko do 
pokožky a získání rozjasněné pleti. 

Čistící gel na obličej  
Vanilka a geranium
  0554    150 ml  

Čistící gel na obličej obsahuje smyslnou vanilku a  geranium, které 
uklidňuje kůži a pomáhají zlepšit tón a texturu pokožky. 
Vhodný pro všechny typy pleti 

Čistící gel na obličej  
Růže a jasmín 
  0553    150 ml  

Čistící gel na obličej obsahuje čistý bulharský růžový olej a jasmín, kte-
rý postupně zlepšují přirozený lesk a zdraví pokožky.
Vhodný pro všechny typy pleti.

Čistící gel na obličej  
Levandule 
  0552    150 ml  

Čistící gel na obličej obsahuje čistý bulharský levandulový olej, 
který pomáhá vyrovnávat a čistit pokožku. Také pomáhá udržovat
optimální rovnováhu vlhkosti.
Vhodný pro všechny typy pleti.

Čistící gel na obličej  
Jasmín 
  0551    150 ml  

Čistící gel na obličej je obohacený o jasmínový olej, který zklidňuje
a hýčká pokožku, udržuje její vlhkost a vitalitu.
Vhodný zejména pro citlivou a suchou pokožku.

Čistící gel na obličej  
Grep a kakost 
  0550    150 ml  

Čistící gel na obličej je obohacen o osvěžující a detoxikační gra-
pefruitové a organické oleje, pomáhá vyrovnávat pleť a zlepšovat 
celkové zdraví a krásu.
Vhodný zejména pro kombinovanou až mastnou pokožku.

BIO ČISTICÍ GELY NA TVÁŘ

 � Gel na obličej je obohacený o čistý silicový olej, který čistí a vyhlazuje pokožku 
od každodenních nečistot, make-upu a přebytečného mazu.
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Jojobový olej s pipetou
  0593    20 ml  

Zlatý jojobový olej bohatý na antioxidanty a esenciální živi-
ny, obnovuje vlhkost, podporu je rovnováhu pleti a snižuje 
výskyt viditelných známek stárnutí. Lehký, nemastný olej se 
rychle vstřebává a odhaluje svěží a zářivou pleť.

Šípkový olej s pipetou
  0592    20 ml  

Obsahuje vyživující kyseliny linolenové a linolové a antioxi-
danty zlepšující pleť, které vyživují, chrání a zkrášlují pokož-
ku. Tento lehký, nemastný olej se rychle vstřebává, hydra-
tuje pokožku a snižuje výskyt vrásek a poškození pokožky, 
čímž podporuje rovnoměrnou a zářivou pleť. Šípkový olej 
je vhodný pro suchou, ochablou nebo náročnou pokožku 
a pomáhá zlepšit viditelný vzhled. jizev, strií a vrásek. 

Růžový olej 100%
  0601    1 ml  

Organický bulharský olej Rosa Damascena (Rose Otto), získaný 
parní destilací, má jednu z nejcennějších a nejvýraznějších vůní. 
Růžový olej je používán v kosmetickém a voňavkářském průmyslu 
pro jeho komplexní molekulární složení, hojivé, zkrášlující a tera-
peutické vlastnosti, jakož i pro jeho vícevrstvou a hlubokou vůni.

Přísně kontrolovaný proces od pěstování a sklizně až po destilaci 
zajišťují, že růžový olej je jedním z nejlepších na trhu. 100% čis-
tý, organický certifikovaný USDA, NOP, bez škodlivých pesticidů, 
herbicidů a insekticidů.

100% BIO OLEJE
OLEJE NA TVÁŘ 

BIO ESENCIÁLNÍ OLEJE

 � Esenciální organické oleje se získávají z rostlin 
destilací vodní párou.

 � Jednotlivé benefity, použití a aromatické profily 
naleznete na našem webu www.bioruze.cz

Bazalkový olej 
Basil oil 
  0743    5 ml    

Bergamotový olej  
Bergamot oil
  0724    5 ml      0665    10 ml  

Olej z černého koření 
Black pepper oil
  0705    5 ml      0648    10 ml  

Kardamonový olej  
Cardamom oil
  0744    5 ml  

Mrkvový olej 
Carrot seed oil
  0666    10 ml  
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BIO ESENCIÁLNÍ OLEJE

Olej z cedrového dřeva 
Cedarwood oil
  0726    5 ml       0667    10 ml 

Heřmánkový olej  
Chamomile blue (german) oil
  0668    5 ml  

Římský heřmánkový olej  
Chamomile roman oil
  0635    5 ml  

Olej ze skořice cejlonské (kůra)  
Cinnamon bark oil 
  0662    5 ml  

Olej ze skořice cejlonské (listy) 
Cinnamon leaf oil
  4416    5 ml      0663    10 ml  

Hřebíčkový  olej 
Clove oil
  0769    5 ml      0669    10 ml  

Eukalyptový olej  
Eukalyptus oil
  0750    5 ml      0636    10 ml  

Fenyklový olej  
Fennel oil
  0670    10 ml  

Kadidlový olej (Boswellia Carterii)  
Frankincense carterii oil
  0709    10 ml  

Kadidlový olej (Boswellia Serrata) 
Frankincense serrata oil  
  0610    5 ml      0611    10 ml  

Muškátový olej  
Geranium oil
  0637    5 ml      0671    10 ml  

Zázvorový olej  
Ginger oil
  0751    5 ml      0672    10 ml  

Grapefruitový olej  
Grapefruit oil
  0710    5 ml      0711    10 ml  

Olej ze slaměnky italské  
Helichrysum (immortelle) oil
  0712    5 ml  

Yzopový olej  
Hyssop oil
  0673    10 ml  

Jalovcový olej 
Juniper berry oil 
  0674    10 ml  

Bobkový vavřínový list 
Laurel bay leaf oil 
  0745    5 ml  

Levandulový olej  
Lavender oil
  0600    10 ml      0603    50 ml  

Citronový olej  
Lemon oil
  0638    5 ml      0675    10 ml  

Meduňkový olej 
Lemon balm (melissa) oil 
  0676    5 ml  

Olej z citrónové trávy 
Lemongrass oil 
  0752    5 ml      0753    10 ml  

Mandarinkový olej  
Mandarin oil
  0754    5 ml      0755    10 ml  

May Chang olej  
May Chang oil
  0756    5 ml      0757    10 ml  

Mátový olej  
Mint – Peppermint oil
  0606    5 ml      0607    10 ml  

Máta špičatá olej 
Mint – Spearmint oil
  0746    5 ml      0747    10 ml  

Neroli olej  
Neroli oil
  0748    5 ml  

Oregánový olej 
Oregano oil 
  0758    5 ml      0678    10 ml  

Palmarosa olej 
Palmarosa oil
  0687    5 ml      0679    10 ml  

Pačula  olej 
Patchouli oil
  0528    5 ml      0680    10 ml  

Borovicový olej 
Pine tree oil
  0706    5 ml      0681    10 ml  

Rozmarýnový olej 
Rosemary oil
  0639    5 ml      0682    10 ml  

Šalvějový olej 
Sage oil 
  0640    5 ml  

Olej ze santalového dřeva  
Sandalwood oil
  0609    5 ml  
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Třezalkový olej  
St. John´s wort oil
  0608    5 ml  

Pomerančový olej 
Sweet orange oil 
  0727    5 ml      0759    10 ml  

Tea Tree (čajovníkový) olej 
Tea tree oil 
  0725    5 ml      0604    10 ml     0605    50 ml  

Tymiánový olej  
Thyme oil
  0683    5 ml      0612    10 ml  

Olej z Acai Berry 
Acai Berry oil
  0649    50 ml      0632    100 ml  

Amla olej  
Amla oil
  4401    50 ml  

Andiroba olej  
Andiroba oil
  4402    50 ml  

Olej z meruňkových jader  
Apricot kernel oil
  0728    50 ml      0623    100 ml  

Arganový olej  
Argan oil
  0615    50 ml      0616    100 ml  

Vanilkový olej  
Vanilla oil
  0749    5 ml  

Vetiver olej 
Vetiver oil 
  4400    5 ml  

Palinový olej  
Wormwood oil
  0684    10 ml  

Olej z řebříčku modrého  
Yarrow blue oil
  0734    5 ml      0685    10 ml  

Avokádový olej  
Avocado oil
  0624    50 ml  

Babassový olej (palmojadrový)  
Babassu oil
  0690    50 ml  

Olej z baobabu  
Baobab oil
  0692    50 ml  

Kmín černý olej  
Black seed oil
  0715    50 ml  

Brutnákový olej  
Borage oil
  0694    50 ml  

Ylang-Ylang olej  
Ylang-Ylang oil
  0686    10 ml  

Pakostový  
Zdravetz oil
  0689    10 ml  

Olej z brazilských para ořechů  
Brazil nut oil
  4403    50 ml  

Buriti olej  
Buriti oil
  4404    50 ml  

Měsíčkový olej  
Calendula oil
  0643    50 ml  

Čajovníkový olej (kamelie olejná)  
Camellia seed oil
  0716    50 ml  

Ricinový olej  
Castor oil
  0644    50 ml      0622    100 ml  

BIO ZÁKLADOVÉ OLEJE

BIO ESENCIÁLNE OLEJE
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Meruňkový olej  
Marula oil
  4408    50 ml  

Mokřadní olej  
Meadowfoam seed oil
  0720    50 ml  

Nimbový olej  
Neem oil
  0761    50 ml      0708    100 ml  

Olivový olej  
Olive oil
  0762    50 ml      0722    100 ml  

Švestkové jádro olej  
Plum kernel oil
  4409    50 ml  

Olej z granátového jablka  
Pomegranate oil
  0763    50 ml  

Opunciový olej 
Prickly pear (opuntia) oil 
  4410    50 ml  

Dýňový olej  
Pumpkin seed oil
  0764    50 ml      0735    100 ml  

Rýžový olej  
Rice bran oil
  0765    50 ml  

Šípkový olej  
Rosehip seed oil
  0630    50 ml      0645    100 ml  

Olej ze semen Sacha Inchi  
Sacha Inchi oil
  0766    50 ml  

Bodlákový olej  
Safflower oil
  0721    50 ml  

Rakytníkový olej 
Sea buckthorn oil 
  4411    50 ml  

Mandlový  olej  
Sweet almond oil
  0629    100 ml  

Tamanový olej  
Tamanu oil
  0767    50 ml  

Pšeničný olej  
Wheat germ oil
  0768    50 ml  

Olej z chia semienok 
Chia seed oil 
  0688    50 ml  

Olej ze semen okurky  
Cucumber seed oil
  4405    50 ml  

Pupalkový olej 
Evening primrose oil 
  0619    50 ml  

Olej z lněných semen  
Flaxseed oil
  0693    50 ml      0729    100 ml  

Goji Berry olej  
Godji berry oil
  4407    50 ml  

Olej z hroznových jader  
Grape seed oil
  0723    50 ml      0627    100 ml  

Lískový olej  
Hazelnut oil
  0691    50 ml  

Konopný olej  
Hemp seed oil
  0620    50 ml      0621    100 ml  

Jojobový olej  
Jojoba oil
  0631    50 ml  

Karanja olej  
Karanja oil
  0760    50 ml  

Makadamiový olej  
Macadamia oil
  0628    100 ml  

BIO ZÁKLADOVÉ OLEJE
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Mangové máslo 
  0717    80 g        0718    200 ml        0719    350 ml  

Mangové máslo je nabito vitamíny A a  E, esenciálními mastnými kyselinami 
a přrodními antioxidanty, je mimořádně prospěšné a výživné pro pokožku a vla-
sy. Mangové máslo má lehkou, krémovou texturu, která poskytuje dlouhotrvající 
vlhkost. Lehce klouže a vstřebává se do pokožky, aniž by ucpával póry nebo neza-
nechával mastné zbytky. Mangové máslo působí jako změkčovadlo, které pomáhá 
pokožce a vlasům zůstat hydratované, jemné a pružné. 

Cupuaci máslo 
  4406    80 g  

S bezkonkurenční schopností zadržovat vlhkost je 
máslo cupuacu zázračným zvlhčovačem, který pomá-
há uzamknout vlhkost a bojovat proti suchosti a ztrátě 
pružnosti pokožky. Jeho vysoká schopnost absorpce 
vody z něj činí oblíbený přírodní emulgátor. Díky obsa-
hu antioxidantů, zklidňuje a chrání pokožku a zároveň 
podporuje procesy obnovy pokožky.

Bambucké máslo
  0650    80 g      0617    160 g  

  0618    300 g      0529    1000 ml  

Bambucké máslo je známo, že zvlhčuje a  chrání po-
kožku, která byla vystavena extrémním faktorům před 
dehydratací. Je přirozeně bohaté na vitamíny A a E, ja-
kož i esenciální mastné kyseliny a další vitamíny a mi-
nerály. Kromě toho je známo, že bambucké máslo na-
bízí určitou nízkou úroveň UV ochrany. Může se použít 
jako zvlhčovač před a po vystavení slunci na podporu 
zářivé pokožky v extrémních podmínkách. 

Kokosový olej 
  0733    100 ml        0613    200 ml  

  0614    350 ml        0707    1000 ml  

Kokosový olej známý pro své kondicionační a hydra-
tační účinky, má hlubokou a  příjemnou vůni čistého 
kokosu. Je to skvělý olej pro všeobecnou hydratační 
péče a  slouží jako ochranná vrstva, která pomáhá 
předcházet ztrátě vlhkosti pokožky. Kokosový olej má 
sněhově bílou barvu a při pokojové teplotě má tvrdou 
konzistenci. 

Kakaové máslo
  0625    80 g        0677    200 ml        0626    350 ml  

Organické kakaové máslo se získává lisováním za stu-
dena. Kakaové máslo má výraznou, příjemnou kaka-
ovou vůni a  světle žlutou barvu. Máslo je bohaté na 
antioxidanty a  živiny, které pomáhají bojovat proti 
volným radikálům a  udržují mladistvý a  svěží vzhled 
pleti. Hydratuje a zvlhčuje pokožku, podporuje pruž-
nost a hebkost.

100% ORGANICKÉ MÁSLA
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Kyselina mléčná 
80 % koncentrace
  0732    50 ml        0741    100 ml  

Kyselina mléčná je získána fermentací přírodních cukrů a  je součástí 
přirozeného hydratačního faktoru pokožky a  zvyšuje zadržování vlh-
kosti v pokožce. Používá se také jako exfoliátor pro omlazení vzhledu 
pokožky tím, že podporuje odlupování starých povrchových kožních 
buněk. Zlepšuje vzhled ručně vyráběných mýdel. Před použitím třeba 
zředit nebo přidat do ostatních produktů.  

Vitamin E (Tocopherol)  
100 % Natural Alteya 
  0731    50 ml      4429    100 ml  

Vitamin E je přírodní antioxidant bez GMO. Zabraňuje oxidaci a žlout-
nutí emulzí a olejových složení s výhodou ochrany pokožky. Používá 
se jako zvlhčovač pro ošetření nebo prevenci suché, drsné, šupinaté, 
svědící pokožky a drobných podráždění pokožky. 

Rostlinný glycerin 100 %
  0730    50 ml        0742    100 ml  

Organický rostlinný glycerin (nebo glycerol) pochází z organického 
palmového oleje a  funguje jako zvlhčovadlo – přitahuje vlhkost do 
vrchních vrstev pokožky a pokračuje v tahání vlhkosti z hlubších vrs-
tev na povrch, čímž posiluje ochrannou bariéru pokožky. Doporučená 
úroveň kosmetického použití je 1-5% (až 10% pro produkty intenzivní 
péče o suchou pokožku).

Karnaubský vosk 100 % 
  4413    60 g  

Organický karnaubský vosk se získává z listů palmy Copernicia 
Prunifera. Vosk má vyšší teplotu tání než včelí vosk a často se 
používá jako doplňková složka v přípravcích na péči o pokož-
ku. Vytváří na pokožce lesklý, jemný film, čímž ji zjemňuje. 
Používaný produkt při výrobě rtěnek, balzámů na rty, maskár 
a dalších. Baleno v recyklovaném papíře. 

Kyselina citrónová 
  4427    30 g        4428    100 g  

Kyselina citrónová je bílá krystalická látka kyselé chuti, která 
se snadno rozpouští ve vodě. Získává se z citrusových plo-
dů, hlavně citronů. Kyselina citrónová se používá jako 
regulátor kyselosti, konzervant a doplněk stravy. Má 
široké využití při výrobě potravin, chemických a  čistících 
prostředků, medicíny a  kosmetiky. Kyselina citrónová je 
důležitou složkou mnoha krémů, šamponů a pleťových vod.

Xantanová guma
  4430    30 g         4431    100 g  

 y *přírodní polysacharid získaný fermentací

Xantanová guma je rostlinný a ekologický hydrokoloid, který 
se běžně používá k zahušťování a stabilizaci kosmetických 
výrobků. Dodává objem, pružnost a strukturu a je rozpustný ve 
studené vodě. Naše xantanová guma je obzvlášť vhodná pro 
kosmetické použití a je stabilní a odolná vůči teplotám.

Včelí vosk 100 % 
  4412    120 g      4432    450 g  

Včelí vosk je vosk, který včely vylučují pro výrobu plastů. 
Žlutý včelí vosk je třikrát filtrován, vhodný pro použití v krémech, 
balzámech, deodorantech, vlasových a tělových máslech. Lze jej 
použít jako směs v kosmetických přípravcích a svíčkách.

ORGANICKÉ VOSKY A EXTRAKTY

Růžové absolute
  0737    5 ml  

Růžový olej má mimořádně silnou, sofistikovanou vůni růže. Olej je ex-
trahován z čerstvých květin rostliny Rosa Damascena. Používá se pro 
kosmetické účely a v parfémech. Je známý svým vysoce hydratačním 
a  celkově omlazujícím účinkem na pokožku. Je obzvláště prospěšný 
pro zralou nebo suchou pleť. Může také poskytnout úlevu pro podráž-
děnou nebo zanícenou pokožku.

21 bioruze      bioruze



Dárkový set
esenciálních olejů  
„Noční relax“
  4426    3x 5 ml  

 y Sladké sny
 y Vnitřní klid
 y Harmonie

Dárkový set
esenciálních olejů  
„Čerstvý vzduch“
  4425    3x 5 ml  

 y Dýchání
 y Obrana 
 y Energie

Dárkový set
esenciálních olejů
  0634    4x5 ml  

 y Levandulový olej
 y Tea Tree olej
 y Pomerančový olej
 y Olej z citrónové trávy.

Dárkový set
esenciálních olejů
  0633    3x5 ml  

 y Levandulový olej
 y Olej z citrónové trávy
 y Mandarinkový olej

ORGANICKÉ SETY 
S ESENCIÁLNÍMI OLEJI

 � Vhodné pro aromaterapeutické aplikace, koupel, masáž, přímo na pokožku, 
vlasovou pokožku nebo vlasy.

 � Na výrobu vlastních tělových parfémů.

 � Esenciální oleje mají prokazatelně pozitivní vliv na tělo a mysl.
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Alteya Organics je výrobce certikované BIO 
kosmetiky. Všechny výrobky jsou certifiková-
ny v  Americe, se světoznámým certifikátem 
USDA. Mnohdy produkty Alteya Organics vy-
hrávají mezinárodní ocenění od bio kosme-
tických časopisů a organizací.

Certifikáty a ocenění:

 y UNaTrue Certified Organic USDA,
 y Vegan (veganské - čistě rostlinné produkty bez 
živočišných produktů),

 y No animal testing (bez testování na zvířatech),
 y Non-GMO (bez GMO - geneticky modifikovaných látek),
 y Gluten-free (bezlepkové – neobsahují lepek).

Alteya Organics se zrodila v roce 1999, ale samotné pěsto-
vání a péče o růže jsou rodinnou tradicí již více než století, 
od začátku 20. století. Organická růžová pole, chráněné sva-
hy dvou majestátných pohoří, jsou v srdci Bulharského rů-
žového údolí země tráckých králů a domovem nejkrásnější 
květiny na světě - bulharské růže.

Vědecký tým Alteya roky zkoumá staré tradiční receptury 
a  zázračné účinky organického růžového oleje (rose otto) 
na kůži. Výsledkem bylo, že dokázali vyrobit vzácnou a limi-
tovanou růžovou organickou péči o pleť a tělo, založenou 
na starých osvědčených recepturách vylepšených tak, aby 
specificky vyhovovaly potřebám moderních ekologicky 
zdatných lidí v  péči o  pleť. Je založen na exkluzivní slou-
čenině, patentovaném komplexu Bio-Damascena® Skin 
Reviving Complex – kombinaci organických esenciálních 
olejů a extraktů kombinovaných s Organic Rose Otto – na-
vrženou pro zlepšení odolnosti pleti vůči environmentál-
ním faktorům a zpomalení procesu stárnutí. 

Růžový olej, který pochází přímo z růžových rodinných 
farem, je považován za prémiovou kvalitu se sladkou 
a  hlubokou vícevrstvou vůní. Existuje mnoho faktorů, 
které přispívají k celkové kvalitě tohoto vzácného oleje. 
Dalším důležitým faktorem, který hraje velkou roli v kvalitě 
růžového oleje, je metoda destilace. Čerstvé růžové květiny 
procházejí speciálním destilačním procesem, který plně za-
chovává biodynamickou synergii růžové rostliny. V porov-
nání s nejběžněji používanou metodou destilace je dražší 
a náročnější na provedení, ale zajišťuje vyšší kvalitu růžo-
vého oleje terapeutické kvality.

USDA
Alteya Organics vytváří produkty, které jsou lepší než pro-
dukty od jiných společností v odvětví, pokud jde o kvalitu, 
účinnost a výhody. Dalším klíčovým prvkem, který odli-
šuje od většiny ostatních přírodních a  ekologických spo-
lečností, je to, že dodržuje přísný ekologický standard 
USDA. Netřeba dodávat, že jsou zavedeny přísné firemní 
zásady a postupy, které zajišťují, že každá jednotlivá polož-
ka, kterou vyrábí, projde podrobnou kontrolou kvality za-
městnanci společnosti a v případě potřeby i  laboratořemi 
třetích stran.

SUROVÉ PŘÍSADY
Kvalita a  terapeutické vlastnosti esenciálních olejů nebo 
květinových vod do značné míry závisí na kvalitě organic-
kých rostlin, technice destilace a správném skladování.

 y Organické květiny jsou ručně a pečlivě vybírány tak, 
aby vyhovovaly požadovaným kritériím kvality. Pro 
dosažení vynikající kvality je čerstvý rostlinný materiál 
okamžitě transportován do lihovaru, kde se ihned spustí 
proces destilace.

 y Zaměstnancemi jsou odborníci, kteří neustále zdokona-
lují destilační techniku, aby zajistili zachování cenných 
terapeutických vlastností rostliny. Každý krok destilační-
ho procesu je přísně monitorován.

 y Každá vyrobená šarže esenciálního oleje nebo květinové 
vody je testována na čistotu a  kvalitu pomocí analýzy 
plynovou chromatografií s  vysokým rozlišením a  labo-
ratorních testů.

BIO PÉČE O PLEŤ
Organické produkty péče o pleť a tělo procházejí podrob-
ným testováním. Vynikající kvalita začíná vynikajícími 
ingrediencemi. Náš vědecký tým přináší na testování 
stovky rostlin z ekologických farem a  jiných ekologických 
dodavatelů. Každá složka, která je součástí produktů, musí 
splňovat přísná kritéria kvality. Nikdy nepoužíváme parabe-
ny, petrolatum, parafín, barviva, minerální oleje a žádné jiné 
chemické konzervační látky. Naše receptury jsou důklad-
ně prozkoumány a klinicky testované na bezpečnost 
a účinnost.
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