


DETSKÝ KRÉM NA TVÁR 
  3291    50 ml  

Krém na tvár s jemnou textúrou a aktív-
nym ochranným zložením je bohatý na 
prírodné oleje. Krém vyživuje, zjemňuje a 
chráni jemnú pokožku pred vplyvmi von-
kajších faktorov. Pridaný extrakt z mrkvy 
pôsobí ako prírodný antioxidant, zlepšuje 
regeneráciu buniek a pôsobí ako prírod-
ná bariéra proti slnečnému žiareniu.

DETSKÝ PLIENKOVÝ KRÉM 
  3290    75 ml  

Detský plienkový krém upokojuje jemnú 
detskú pokožku v oblasti plienok, kde je 
vystavená vlhkosti a nečistotám. Aktívne 
zložky krému udržujú pokožku suchú 
a chránia ju pred podráždením. Jemná 
textúra vytvára tenký vodoodpudivý film, 
ktorý zabraňuje vlhkosti narušiť povrcho-
vú vrstvu pokožky. Tento krém je bohatý 
na prírodné oleje a panthenol, pokožku 
chráni aj vyživuje.

Bezpečný rad produktov Bebble zaručuje kompletnú a 
každodennú starostlivosť o pokožku dieťaťa od samého 
začiatku. Jeho jemné receptúry sú založené na prírod-
ných olejoch a bylinných extraktoch. 

Produkty Bebble sú dermatologicky testované, s 
vybranými hypoalergénnymi zložkami, bez para-
bénov, alkoholu a farbív.

Starostlivosť o detskú pokožku

Complete care

DETSKÝ OCHRANNÝ KRÉM  
PROTI VETRU A CHLADU 
  3292    50 ml  

Krém bohatý na éterické oleje a zvlhčo-
vacie zložky pokožku vyživuje a zjemňuje. 
Po pridaní včelieho vosku vytvára tento 
krém tenkú ochrannú vrstvu, ktorá chráni 
jemnú detskú pokožku pred vonkajšími 
vplyvmi.
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DETSKÝ KRÉM NA ZAPARENINY 
  3293    60 ml  

Tento “záchranný krém“ bol špeciálne vyvinutý na rýchle a 
efektívne riešenie kožných problémov. Pôsobí zázračne v 
problémových oblastiach, kde je pokožka dieťaťa náchylná 
na začervenanie a zápal, napr. oblasť plienky, záhyby lakťov, 
podpazuší a kolien, za ušami a na krku. Účinné zloženie krému 
poskytuje okamžitú úľavu a zmierňuje svrbenie, začervenanie a 
nepohodlie spôsobené boľavou alebo poškodenou pokožkou.

DETSKÉ TELOVÉ MLIEKO 
  3294    200 ml  

Vychutnajte si jemný dotyk 
skutočne jemnej detskej po-
kožky, vyživovanej a chránenej 
mliečnym telovým mliekom. 
Toto jemné mliečne zloženie 
vyživuje a zvlhčuje pokož-
ku a pomáha udržiavať jej 
prirodzenú hydratáciu. Hladká 
emulzia s pridaným pantheno-
lom upokojuje a chráni jemnú 
detskú pokožku a kombinácia 
prírodných olejov ju udržuje 
hebkú a šetrne sa o ňu stará.

DETSKÝ KRÉM NA TELO 
  3311    150 ml  

Neopísateľnému pocitu dotyku 
jemnej detskej pokožky sa vy-
rovná iba hladký a jemný telový 
krém Bebble. Ideálny na každo-
denné vyživovanie a hydratáciu 
detskej pokožky. Krém sa ľahko 
vyhladzuje a rýchlo vstrebáva 
bez zanechania mastných 
stôp. Jeho špeciálna receptúra 
je bohatá na prírodné oleje, 
ktoré pomáhajú vyživovať 
a zjemňovať jemnú detskú 
pokožku a poskytujú ochranu 
po celý deň.

DETSKÝ TELOVÝ OLEJ 
  3295    150 ml  

Denná masáž je okamih láskyplného dotyku a posilňuje toto 
zvláštne puto medzi vami a vašim dieťaťom. Masáž s včelím 
telovým olejom zahreje detskú 
pokožku, podporí cirkuláciu a 
zrýchli metabolizmus. Ľahko 
priehľadná textúra dodáva po-
cit čistoty a sviežosti a pridaný 
harmanček udržuje pokožku 
jemnú a hladkú.
Telový olej Bebble obsahuje 
prírodné oleje, ktoré ovplyvňu-
jú farbu výsledného produktu. 
Mierna zmena farby je možná v 
priebehu času alebo v rôznych 
šaržiach kvôli prírodnému pô-
vodu ingrediencií a schopnosti 
prírodného oleja tmavnúť.

Starostlivosť o detskú pokožku
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DETSKÉ VLHČENÉ UTIERKY S LEVANDUĽOU 
  3297    64 kusov  

Tieto jemné detské obrúsky obsahujú mierne upokojujúce 
mlieko, ktoré obsahuje extrakt z levandule.

DETSKÉ VLHČENÉ UTIERKY S HARMANČEKOM 
  3296    54 kusov  

Tieto jemné detské obrúsky obsahujú upokojujúce mlieko, 
ktoré obsahuje extrakt z harmančeka.

Sú nevyhnutné pri výmene plienok, sú tiež 
ideálne na rýchle čistenie po kŕmení, hraní 
alebo chôdzi.

Jemne čistia citlivú detskú pokožku a pomá-
hajú udržiavať jej prirodzenú hladinu pH.

Vlhčené 
utierky Umývanie

DETSKÝ ŠAMPÓN A UMÝVACÍ GÉL  
S LEVANDUĽOU 
  3300    200 ml    |    3301    400 ml  

Jemná receptúra je špeciálne navrhnutá pre kojencov a je ob-
zvlášť šetrná k očiam. Mäkká pena jemne čistí vlasy a pokožku 
bez toho, aby ich zanechala suché. Pridaný extrakt z levandule 
má upokojujúci a antiseptický účinok. Tento šampón premení 
čas kúpania dieťaťa na vašu obľúbenú časť dňa.

DETSKÝ UMÝVACÍ GÉL  
S HARMANČEKOM 
A NECHTÍKOM 
LEKÁRSKYM 
  3304    400 ml  

Vďaka jemným čistiacim 
prísadám a bylinným extraktom 
vytvára umývací gél rýchlo 
ľahkú penu a zbavuje pokožku 
nečistôt. Zmäkčujúce zložky 
zanechajú detskú pokožku 
hodvábne hladkú bez toho, aby 
ju vysušili.
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DETSKÉ KRÉMOVÉ MYDLO  

  3298    75 g    S OLIVOVÝM OLEJOM  |    3299    75 g    S LEVANDUĽOU
Krémové mydlo má jemný krémový zjemňujúci komplex, ktorý vytvára jemnú vzdušnú penu.  
Zvlhčujúce prírodné zložky jemne čistia pokožku dieťaťa bez toho, aby ju vysušili.

DETSKÝ ŠAMPÓN A SPRCHOVÝ GÉL 2V1 

  3302    250 ml    JAHODA  |    3303    250 ml    BANÁN
Špeciálne zloženie s bylinnými extraktmi a hydratačným 
panthenolom kombinuje dva účinky v jednom zábavnom 
a ovocnom produkte. Šetrné zložky pokožku jemne čistia a 
starajú sa o ňu. Vďaka pridaným zjemňujúcim zložkám sú vlasy 
po umytí ľahšie rozčesateľné. Tento dobrý priateľ je šetrný k 
očiam a obsahuje panthenol, vitamín B3 a bylinné extrakty z 
lipy a harmančeka.

DETSKÝ KONDICIONÉR  
NA ROZČESÁVANIE 
VLASOV 
  3308    150 ml  

Ak dieťa trpí vlasmi, ktoré sa ľahko 
zamotávajú, pravdepodobne 
poznáte tie slzy a záchvaty hnevu, 
ktoré súvisia s ich česaním. Dlhšie 
vlasy sa dajú ľahko udržiavať bez 
utrpenia a bolesti a s tým vám 
pomôže detanglingový kondi-
cionér v spreji Bebble. Vyživuje 
a zjemňuje vlasy a uľahčuje ich 
rozčesávanie. Znižuje statiku spô-
sobenú česaním, udržiava vlasy 
voľnejšie a pomáha ich tvarovať. 
Prípravok sa môže použiť na suché 
aj mokré vlasy.
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DETSKÝ ČISTIACI PROSTRIEDOK  
NA HRAČKY A RIADY 
  3310    500 ml  

Účinná tekutina na čistenie, 
ktorá rýchlo vyčistí všetky stopy 
jedla a mlieka. Jeho obsah je 
založený na účinných látkach, 
ktoré sú úplne rozpustné vo 
vode a neobsahuje pridané 
farbivá. Máte teda istotu, že 
po opláchnutí nezostanú na 
riadoch a hračkách vášho 
dieťaťa žiadne chemické stopy. 
Nekompromisne účinný pri 
odstraňovaní zvyškov potravy, 
napriek tomu šetrný k rukám. 
Špeciálna receptúra na umý-
vanie riadu obsahuje pridaný 
glycerín, ktorý pomáha zjemniť 
a zvlhčiť vašu pokožku.

DETSKÝ PRACÍ GÉL  
  3309    1300 ml  

Špeciálny prací prostriedok, kto-
rý detskú bielizeň zanecháva 
čistú a jemnú. S prímesou 
prírodného mydla dokonca 
škvrny a nečistoty vyčis-
títe aj pri teplote 30°C. 
Prípravok sa dokonale 
rozpustí a nezanechá 
na bielizni žiadne 
škvrny. Primiešaný 
prírodný bylinný 
extrakt predchádza 
zápalom a má upoko-
jujúce účinky. 

ČistenieÚstna  
hygiena

DETSKÝ GÉL  
NA PREREZÁVAJÚCE SA ZÚBKY 
  3305    20 ml  

Detský gél s bylinnými extraktmi 
a upokojujúcimi prísadami 
okamžite zmierňuje ťažkosti a váš 
drobček sa bude cítiť lepšie už 
za pár minút. Čo je dôležitejšie, 
tento výrobok neobsahuje liečivo, 
a preto ho možno často používať 
bez obmedzenia dávkovania. 
Gél na zuby pomáha zmierňovať 
začervenanie, opuchy, nadmernú 
tvorbu slín a bolesť.

DETSKÁ ZUBNÁ PASTA 

  3306    50 ml    JAHODA
  3307    50 ml     BANÁN
Zloženie detskej zubnej pasty 
jemne čistií prvé zuby. Prírodný 
xylitol zabraňuje množeniu mikro-
organizmov a pomáha posilňovať 
zubnú sklovinu. Detská zubná 
pasta neobsahuje fluorid, kon-
zervačné látky ani farbivá, vďaka 
čomu je pri prehltnutí neškodná. 
Deti milujú jemnú jahodovú a 
banánovú príchuť. Pasta sa môže 
používať už od útleho veku a 
pomáha pri dodržiavaní správnej 
rutiny ústnej hygieny.
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UPOKOJUJÚCI BALZAM NA BRADAVKY 
  3335    20 ml  

Regeneruje a chráni bradavky, ktoré sú boľavé, podráždené a 
popraskané v dôsledku dojčenia. Dojčenie je najprirodzenejší 
spôsob výživy vášho dieťaťa, ale matky sa často stretávajú s 
problémami, ktoré niekedy môžu viesť k vysušeniu pokožky 
bradaviek. Má ľahkú a prirodzenú arómu po kakaovom masle 
a pre dieťa je úplne neškodný. Nie je potrebné zmývať pred 
dojčením.

Špecializovaná starostlivosť o pleť počas tehotenstva a po pôrode. Účinné a dobre 
vyvážené receptúry produktov kombinujú prírodné zložky, prírodné oleje, vitamí-

ny a aktívne biotechnologické komplexy.

Dermatologicky testované 

Bez alergénov
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GÉL NA INTÍMNU HYGIENU 
  3337    200 ml  

Je špeciálne vyvinutý pre potre-
by tehotných žien. Receptúra 
obsahuje kombináciu zložiek, 
ktoré pomáhajú udržiavať 
normálne hodnoty pH (3,5 - 
4,5) v intímnej oblasti počas te-
hotenstva. Gél, ktorý je ideálny 
pre rýchlu a ľahkú každodennú 
hygienickú rutinu, poskytuje 
pocit sviežosti a čistoty.

SPEVŇUJÚCI TELOVÝ KRÉM 
  3334    150 ml  

Hydratuje a zjemňuje 
pokožku, stimuluje jej 
regeneráciu, opravuje 
poškodené štruktúry a 
zlepšuje cirkuláciu. Pomáha 
pokožke po pôrode znovu 
získať pevnosť a tón, pri-
čom zmierňujú aj prejavy 
celulitídy.

SPRCHOVÝ OLEJ 
  3336    210 ml  

Obsahuje starostlivo vybrané 
zložky, ktoré pokožku jemne 
čistia a zároveň vyživujú. Upoko-
juje citlivú pokožku a zlepšuje 
jej pružnosť, takže je jemná a 
hladká ako predtým. Receptúra 
neobsahuje mydlo, farbivá a 
konzervačné látky, vďaka čomu 
je produkt vhodný pre ľudí s 
citlivou pokožkou.

OLEJ NA PREVENCIU PROTI STRIÁM 
  3333    100 ml  

Navrhnutý pre potreby po-
kožky v priebehu tehotenstva. 
Počas tehotenstva je pokožka 
nesmierne napnutá a zvýšená 
hladina hormónov ovplyvňuje jej 
normálnu regeneráciu. Pokožka 
sa stáva suchšou, citlivejšou, 
niekedy dokonca svrbí a na 
zachovanie svojej pružnosti 
potrebuje osobitnú starostlivosť s 
intenzívnou výživou.

TELOVÝ KRÉM PROTI STRIÁM S MANDĽOVÝM OLEJOM, VITAMÍNOM E A C 
  3330    40 ml   |   3331    150 ml   |   3332    220 ml  

Strie sú hĺbkové trhanie kožného tkaniva. Tvoria sa 
vďaka rýchlemu napnutiu pokožky a hormonálnym 
zmenám, ktoré bránia dodaniu kolagénu a elastínu 
do dermis. Akonáhle sa strie objavia, nikdy úplne 
nezmiznú, a preto je nevyhnutná prevencia.
Udržuje pokožku pružnú, hydratuje ju do hĺbky a 
chráni ju zachovaním jej jemnosti a hebkosti.
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Starostlivosť o pleť

RUŽOVÁ VODA 
  3201    220 ml  

Ružová voda osviežuje a tónuje 
pokožku tváre, dekolt a celé 
telo. Dodáva okamžitý pocit 
pohodlia. 

ČISTIACI GÉL NA TVÁR 
  3200    150 ml  

Čistiaci gél jemne exfoliuje, čistí do 
hĺbky a dodáva osviežujúci pocit. 

My Rose je prírodná kozmetická značka, určená pre 
každodennú starostlivosť o pleť s cenným extraktom 
z bulharskej Rosy Damascena. Veľmi obľúbená jemná 
vôňa bulharskej Rosy Damascena je jadrom kozme-

tickej značky My Rose. Značka ponúka kompletnú 
starostlivosť o tvár (umývanie, čistenie a vyživovanie) a 
telo. Vôňa krásneho kvetu a jemný dizajn sú prísľubom 
rozmaznávania a príjemného zážitku.

S prírodným bulharským extraktom Rosa Damascena, bohatým na vitamíny, mikroele-
menty a antioxidanty, s upokojujúcim a výživovým účinkom.
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Starostlivosť o pleť

REGENERAČNÝ NOČNÝ 
KRÉM MY ROSE 
  3205    50 ml  

Nočný krém pre intenzívnu 
výživu pokožky. Poskytuje 
nevyhnutnú starostlivosť o tvár, 
regeneruje a pôsobí proti star-
nutiu pokožky. Pridaná kyselina 
hyalurónová do hĺbky hydra-
tuje, vyhladzuje a regeneruje, 
stimuluje produkciu kolagénu 
a elastínu. 

DENNÝ KRÉM PROTI 
VRÁSKAM MY ROSE 
  3204    50 ml  

Denný krém pre pružnú, jemnú 
a žiarivú pokožku. Poskytuje 
nevyhnutnú starostlivosť o 
tvár, vyhladzuje a pôsobí proti 
starnutiu pleti. Pridaná kyselina 
hyalurónová vyhladzuje po-
kožku a stimuluje ju produkcia 
kolagénu a elastínu. 

HYDRATAČNÝ KRÉM NA 
TVÁR 
  3203    50 ml  

Hydratačný pleťový krém s 
osviežujúcim účinkom posky-
tuje nevyhnutnú starostlivosť o 
tvár, odstraňuje stopy únavy a 
dáva zdravý a žiarivý tón pleti. 
Zamatová textúra, ľahko sa 
nanáša a rýchlo sa vstrebáva. 
Môže byť používaný ako 
podklad pod mejkap.

MICELÁRNA RUŽOVÁ 
VODA 
  3202    220 ml  

Micelárna ružová voda jemne 
čistí, upokojuje a osviežuje 
pokožku. Ľahko odstraňuje 
nečistoty a mastnotu, odličuje 
nečistoty z tváre, očí a pier. 
Zachováva prirodzenú vodnú 
rovnováhu a fyziologické 
pH pokožky. Receptúra bez 
oplachovania.
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KRÉMOVÉ MYDLO 
  3210     75 g  

Krémové mydlo na každoden-
nú hygienu. Receptúra pre 
hodvábne jemnú pokožku a 
hydratovanú pokožku.

GÉL NA INTÍMNU 
HYGIENU 
  3209     200 ml  

Intímne umývanie poskytujúce 
jemnú hygienu. Kyselina mlieč-
na udržuje prirodzenú hladinu 
pH pokožky v intímnej oblasti. 

S prírodným výťažkom z bulharskej 
Rosa Damascena, bohatým na 
vitamíny, mikroelementy a antioxidanty 
na upokojenie a osvieženie.

KRÉM NA RUKY MY ROSE 
  3207    75 ml  

Krém na ruky My Rose of Bulgaria 
so zjemňujúcim a vyživujúcim 
účinkom. S rastlinným glycerínom 
pre hlbokú hydratáciu rúk. S prí-
rodným bulharským extraktom 
Rosa Damascena bohatým 
na vitamíny, mikroelementy a 
antioxidanty, na upokojenie a 
vyživenie. Rozmaznávajte sa a 
doprajte Vašim rukám hodvábne 
jemný dotyk. Rýchlo sa vstrebáva 
a nezanecháva mastné ruky.

OČNÝ KRÉM MY ROSE 
  3206    20 ml  

Očný krém poskytuje nevy-
hnutnú starostlivosť pre kon-
túru očí, vyhladzuje, hydratuje 
a zlepšuje pružnosť pokožky. 
Špeciálny peptid komplex 
EYESERYL® viditeľne redukuje 
očné vačky a tmavé kruhy a 
pridaná kyselina hyalurónová 
hĺbkovo hydratuje a vyhladzuje 
jemné vrásky. 

SPRCHOVÝ GÉL 
  3208     220 ml  

Sprchový gél určený pre 
jemné umývanie, zvlhčenie a 
osvieženie. 

Starostlivosť 
o telo
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Footness sa každý deň stará o zdra-
vé a krásne nohy. 

Ponúka kompletný rad kozmetic-
kých riešení určených pre rôzne 

potreby a príležitosti použitia. 

DAYS
IN A FEW

COMFORT

VISIBLE
RESULTS

NATURAL
ACTION

TOTAL
CARE

ALUMINIUM SALT
PARABENS

PHENOXYETHANOL

PEELING  
NA CHODIDLÁ 
  3251    75 ml  

Peeling na nohy jemne očisťuje 
kožu. Zjemňuje a obnovuje. 
Dáva pocit sviežosti. Pripraví 
nohy na svieži pocit.

JEMNÝ DEO KRÉM  
NA CHODIDLÁ 
  3250    75 ml  

jemný a ľahký krém na nohy. 
Dodáva pokožke príjemnú 
vôňu, sviežosť a hodvábne 
jemný dotyk. Rýchlo sa vstre-
báva, bez mastných stôp.

CHLADIVÝ GÉL  
NA NOHY 
  3253    75 ml  

Gél okamžite ochladí a 
dlhodobo odbúravá „ťažké“ 
nohy. Zvyšuje tonus žíl. Znižuje 
napätie v nohách a znižuje 
pocit nepohodlia.

BALZAM  
NA PÄTY 
  3252    75 ml  

Balzam účinne hydratuje a vyži-
vuje pokožku päty, vďaka čomu 
je hebká a hladká. Príjemná 
textúra a svieža aróma. Rýchla 
absorpcia bez mastných stôp.
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KRÉM NA RUKY CLASSIC 
  3270    75 ml  

Glycerínový krém na ruky CLASSIC 
pre suchú pokožku. Glycerínový 
vzorec obohatený o panthenol 
upokojuje a zvlhčuje pokožku rúk. 
Produkt má príjemnú arómu a textú-
ru, vhodné na každodenné použitie. 
Rýchla absorpcia umožňuje príjemné 
použitie, bez mastných stôp.

Odmena pre ľudí, ktorí tvoria, opravujú, stavajú alebo sa starajú 
o domácnosť. Doprajte si tú správnu starostlivosť o ruky, ktoré sú 

často vystavené agresívnym materiálom či prostriedkom.

Táto rada, špeciálne navrhnutá pre zaneprázdnené ruky, ponúka 
ochranu, vlhkosť, výživu, regeneráciu a čistenie nadmernej špiny 

po ťažkej práci.

KRÉM NA RUKY INTENSIVE 
  3272    75 ml  

Glycerínový krém na ruky INTENSIVE, 
ktorého vzorec je špeciálne vyvinutý 
na riešenie problémov s popraska-
nou pokožkou. Účinná kombinácia 
glycerínu, panthenolu a bambuc-
kého masla intenzívne vyživuje a 
hydratuje pokožku. Produkt má 
príjemnú arómu a bohatú textúru, 
vhodnú na každodenné použitie. 
Rýchla absorpcia umožňuje príjemné 
použitie bez mastných stôp.

DEO SPREJ 
NA CHODIDLÁ 
  3256    125 ml  

Antiperspirant a dezodorant. 
Poskytuje ochranu 24 hodín 
proti poteniu a nepríjemné-
mu zápachu. Udržuje pokož-
ku nôh suchú a čerstvú.

KRÉM PROTI DRSNEJ 
KOŽI A MOZOĽOM 
  3255    30 ml  

Ľahké nanášanie krému s 
intenzívnymi peelingovými 
vlastnosťami. Obnovuje 
pokožku nôh. Rýchlo sa 
vstrebáva bez známok 
mastnoty.

KRÉM  
NA POPRASKANÉ 
PÄTY 
  3254    50 ml  

Ľahká a pohodlná aplikácia, 
bohatá krémová textúra bez 
mastných stôp. Efektívne 
opravuje a zlepšuje stav 
popraskaných piet. Rýchla 
absorpcia.
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ZAHRIEVACÍ GÉL 
  3280    100 ml  

Odporúča sa pre lepšiu prípra-
vu pred tréningom. Je vhodné 
ho používať pri športe alebo 
tréningu pri nízkej vonkajšej 
teplote. Táto špeciálna receptú-
ra má mierny zahrievací účinok 
a je energeticky minerálnym 
komplexom medi, zinku a 
horčíka.

Pre tých, ktorí nikdy  
nezastavujú.

Produkty špeciálne navrhnuté pre šport, na pre-
venciu, regeneráciu, ochranu a hygienu v každej 
fáze tréningu. Zložky odolné voči potu, aktívne 
receptúry s overenými výsledkami, s energetickým 
komplexom minerálov, kombináciou bylinných 

extraktov a hydratačných zložiek.

KRÉM NA RUKY SOFT 
  3271    75 ml  

Glycerínový krém na ruky SOFT vzo-
rec pre citlivú pokožku. Kombinácia 
glycerínu a vitamínu E. Hydratuje 
a chráni ruky. Produkt má príjemnú 
arómu a ľahkú textúru, vhodnú 
na každodenné použitie. Rýchla ab-
sorpcia umožňuje príjemné použitie 
bez mastných stôp.

KRÉM NA RUKY SOS 
  3273    50 ml  

SOS krém na ruky zmäkčuje, opravuje a zvlhčuje suchú a 
popraskanú pokožku. Bohatý 5-vitamínový komplex zotavuje, 
upokojuje a vyživuje ruky po ťažkej práci. Hustá textúra, ľahká 
pre absorpciu a pekná aróma robí krém príjemný na aplikáciu. 
Vhodné pre každodenné použitie.
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SPRCHOVÝ GÉL - 
OSVIEŽUJÚCI 
  3286    150 ml  

Čistí, tonizuje a osviežuje 
organizmus po aktívnom 
tréningu. Pokožka zostáva čistá, 
jemná a hydratovaná. Ideálny 
na odstránenie stôp po únave 
v tele a pokožke, podporuje 
regeneráciu buniek a obnovuje 
svieži a zdravý vzhľad pokožky.

DEO SPREJ NA NOHY 
  3285    125 ml  

Poskytuje 24-hodinovú ochra-
nu pred potením a zápachom. 
Redukuje potenie a príjemne 
osviežuje. Poskytuje sviežosť, 
príjemnú arómu a pohodlie 
nôh, čo je dôležité najmä pre 
športovcov. Spomaľuje vývoj 
mikroorganizmov a chráni pred 
výskytom plesní na nohách.

KRÉM „OCHRANA PROTI 
TRENIU“ 
  3284    75 ml  

Krém je špeciálne navrhnutý na 
ochranu športovcov. Receptúra 
preukázateľne chráni pokožku 
pred trením, tvorbou pupienkov 
alebo vredov pri intenzívnom 
trení látok, odevov, topánok 
alebo kože na pokožku. Krém 
upokojuje pokožku v prípade 
odierania alebo začervenania, 
zvlhčuje, poskytuje dlhodobé 
pohodlie a stimuluje zotavenie. 

OPAĽOVACÍ KRÉM 
  3283    75 ml  

Opaľovací krém na ochranu 
pokožky pred škodlivými 
UVA /UVB lúčmi pri fyzickej 
aktivite. Receptúra s modernou 
generáciou filtrov, ktorá chráni 
a hydratuje bez upchávania 
pórov.  S vodeodolnými prísa-
dami, je vhodný na použitie pri 
intenzívnom potení. 

REGENERAČNÝ GÉL 
  3282    100 ml  

Pomáha procesu zotavenia po 
intenzívnom tréningu.  Má pre-
ukázateľne obnovujúci účinok, 
ktorý znižuje svalové napätie. 

CHLADIVÝ GÉL 
  3281   100 ml  

Účinne podporuje proces 
ochladzovania po tréningu 
vďaka špeciálnemu zloženiu na 
ochladenie, dodanie energie 
a obnovenie zložiek pokožky. 
Poskytuje dlhotrvajúci chladivý 
účinok na pokožku po fyzickej 
aktivite. Ideálne na zabránenie 
stopám únavy v tele a pokožke.
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BIORUŽA, s.r.o. 
Rosinská 13 
01 008 Žilina

Výrobca prírodných esenciálnych olejov. Vďaka znalosti bylín a procesu 
získavania cenných olejov sa stali skúseným výrobcom kvalitných prírod-

ných produktov.

Svetoznámy výrobca esenciálnych olejov.

Popredný bulharský výrobca kozmetiky so známymi značkami.

Certifikovaný systém manažérstva kvality. 

Verejná spoločnosť s akciami obchodovanými na burze v Sofii.

Riadenie spoločnosti ako Lavena s 55-ročnými skúsenosťami v kozmetic-
kom priemysle je skutočnou výzvou. Lavena po desaťročiach získavania 
skúseností, technologických a výrobných znalostí pokračuje v úspešnom 

vývoji. Vytváranie produktov krásy a zdravia je poslaním.  

Lavena – Riešenia pre krásu a zdravie.


