
Príroda má vždy riešenia!



 100 % PRÍRODNÉ

 100 % ORGANICKÉ MASLÁ A OLEJE

 ORGANICKÉ ESENCIÁLNE OLEJE

 ORGANICKÉ BYLINKOVÉ EXTRAKTY 

 JEMNÁ VÝROBA

ÁNO NIE 
 SILIKÓN

 PEGS & GMO

 FARBIVÁ

 KONZERVANTY VODY

 SYNTETICKÉ PRÍSADY

Z A M I L U J T E  S A  D O  K R Á Ľ O V S K E J  K O Z M E T I C K E J
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Kozmetika Wooden Spoon kombinuje surové a  ne-
spracované organické oleje s  úžasnými bylinnými 
extraktmi, ktoré nielenže menia celkový pocit po nane-
sení kozmetických produktov, ale tiež veľmi efektívne po-
máhajú riešiť kožné problémy a udržiavajú tak pleť zdravú, 
omladenú a  neodolateľne hebkú. Pri výrobe produktov 
Wooden Spoon sa používa veľmi šetrná technológia, 

ktorá maximálne chráni prirodzené kvality ingrediencií.

100 % prírodná kozmetika vyrobená z organických 
olejov, bylinných extraktov a aktívnych ingrediencií.

S T A R O S T L I V O S T I ! Wooden Spoon je zameraný na vytváranie 
čistej prírodnej starostlivosti o pokožku.

Kozmetika Wooden Spoon je držiteľom certifikátov:

Kozmetika Wooden Spoon neobsahuje žiadne chemické 
látky a je vyrábaná šetrne a s úctou k prírodným 
ingredienciám.

3



Detský organický olej po opaľovaní 
Baby & Family

  0810    100 ml    

  0930    10 ml VZORKA    

 Opaľovacie telové mlieko 
Baby & Family SPF 50

  0479    50 ml      0849    100 ml    

  0838    150 ml      0932    10 ml VZORKA    

Opaľovacie telové mlieko 
Baby & Family SPF 30

  0478    50 ml      0848    100 ml  

  0837    150 ml     0916    10 ml VZORKA    

• 100% prírodné a organické certifikované
• Bezpečné, jemné a hypoalergénne 
• Nezanecháva biele stopy
• Jednoduché nanášanie
• Lepšia ochrana pred slnkom - poskytujú 

vyššiu UVA a UVB ochranu
• Vodeodolné – aj pre aktívnych členov rodiny
• Bezpečné pre morský svet

Minerálne opaľovacie krémy s revoluč-
ným neviditeľným zinkom odrážajú 
slnečné lúče. Sú prírodné, jemné k pokožke 
a bezpečné pre morský svet. Sú vyrobe-
né z  jednoduchých, prírodných a bezpeč-
ných ingrediencií – prospešné nielen pre 
dospelých, ale aj pre tú najjemnejšiu 
detskú pokožku už od narodenia. 

HYDRATUJE • VÝŽIVUJE • UPOKOJUJE

Obsahuje kombináciu olejov: kokosový, 
mandľový, makadamiový a jojobový.  
Poskytuje jemnú, organickú starostlivosť 
o pokožku aj pre tú najjemnejšiu detskú 
pokožku od narodenia. 

With

INVISIBLE
Zinc

With

INVISIBLE
Zinc

Aký je rozdiel   
medzi UVB a UVA?

Ako funguje opaľovacia starostlivosť?

UVB lúče ovplyvňujú horné 
vrstvy kože a spôsobujú začer-
venanie a popáleniny. UVA lúče 
prenikajú hlboko do pokožky a 
spôsobujú dlhodobé starnutie 
pokožky a jej poškodenie.

Prírodné oleje chránia pokožku 
iba pred UVB lúčmi a spálením. 
Fungujú ako veľmi obmedze-
ná ochrana pred UVA lúčmi.

Opaľovacie produkty s chemickým 
filtrom absorbujú UVA a UVB lúče 
do pokožky. Niektoré chemické zlož-
ky v  týchto produktoch môžu byť 
viac škodlivé ako ochranné, navyše 
majú negatívny dopad na podmor-
ský ekosystém!

Slnečná ochrana WoodenSpoon na 
fyzickej báze s oxidom zinočnatým 
odráža slnečné lúče.  To znamená, že 
im nedovolí zotrvať alebo preniknúť 
priamo do pokožky. Oxid zinočnatý je 
bezpečný nielen pre nás, ale aj pre pod-
morský život.
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Olej po opaľovaní  
s červeným pomarančom

  0812    50 ml      0811    100 ml    

  0931    10 ml VZORKA    

 � Predlžuje opálenie
 � Zabraňuje starnutiu pokožky
 � Znižuje začervenanie a upokojuje
 � Podpovrchová hydratácia

Zloženie je obohatené o vzácny baobab a červený 
pomaranč, ktoré pokožku hydratujú a obnovujú 
stratenú elasticitu.

Olej 
pre intenzívne opálenie

  0499    55 ml      0472    100 ml    

  0904    10 ml VZORKA    

 � Urýchľuje proces opaľovania
 � Predlžuje opálenie
 � Zvlhčuje pokožku
 � Zabraňuje olupovaniu pokožky

Intenzívny opaľovací olej poskytuje viditeľné opa-
ľovacie účinky už po prvom dni používania. Vyso-
ko účinná receptúra   s kakaom, kokosom a super 
semienkami. Obohatené o uhorku a čiernu rascu.

Neobsahuje SPF.

Opaľovacie mlieko  
na tvár a telo SPF 35+

  0813    50 ml      0454    100 ml    

 � Nezanecháva biele stopy
 � Jednoduchšie nanášanie
 � Poskytuje vyššiu UVA & UVB ochranu
 � Bezpečné, jemné a hypoalergénne
 � Vodeodolný
 � Vyživuje pokožku
 � Bezpečný pre morský svet

Bio opaľovací krém s malinovým SPF 35+ je unikátna 
zmes vzácnych olejov, baobabu, uhorky a maliny.

Opaľovací krém na tvár 
s nízkym komedogénnym indexom

  0473    50 ml    

 � Vodeodolný 
 � Hydratuje 
 � Obnovuje pokožku
 � Bez upchávania pórov
 � Nezanecháva biele stopy
 � Bezpečný pre morský svet

Nový rad „suchých olejov“ je špeciálne vytvorený zo 
suchých olejov s nízkym komedogénnym indexom, 
aby sa zabránilo upchávaniu pórov.

O PA Ľ O V A C I A  K O Z M E T I K A  -  P R E  C E L Ú  R O D I N U

Opaľovací balzam na pery  SUN KISS

  0458    4,3 ml  

Upokojuje pokožku a chráni ju pred 
prostredím. Má antibakteriálne vlast-
nosti a prírodný slnečný ochranný 
faktor (45SPF). Balzam na pery sa pri 

kontakte topí a má jemnú arómu 
kakaových bôbov. Vhodné pre do-
spelých a deti od 1 roku.

With

INVISIBLE
Zinc
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Jemný detský olej 

  0477    100 ml      0915    10 ml VZORKA  

Výživný detský olej je vyrobený z najjemnejších 
organických olejov, obohatený organickým ex-
traktom z harmančeka a prírodným vitamínom E. 
Zmäkčuje, chráni a vyživuje citlivú kožu dieťaťa.

Ochranný krém  
proti zapareninám

  0476    100 ml      0908    15 ml VZORKA  

Krém na detskú pokožku vyrobený z organických 
olejov a masiel, non-nano oxidu zinočnatého a 
jemného harmančeku. Skutočne prirodzená sta-
rostlivosť, zjemnenie a upokojenie jemnej detskej 
pokožky. Ochranný krém obsahuje bambucké 
maslo, kokosové maslo, makadamový olej, kakaové 
maslo, sladký mandľový olej, éterický harmančeko-
vý olej, non-nano oxid zinočnatý.

Detský balzam  
na pery a líca 

  0459    60 ml      0917    15 ml VZORKA  

V chladných mesiacoch potrebuje jemná pokožka 
dieťaťa extra výživu. Rozdiel v teplotách vonku a 
doma môže spôsobiť, že pokožka dieťaťa bude 
citlivá, červená a omrznutá. Tento balzam je vytvo-
rený špeciálne na zimu, kedy je potrebné pokožku 
chrániť, obnovovať a hĺbkovo vyživovať. Kúzelnou 
zložkou tohto produktu je včelí vosk, ktorý na tvári 
vytvára ochranný film, ktorý funguje ako štít proti 
vetru a chladu. V kombinácii so silnými olejmi zo 
sladkých mandlí a marhúľ zostane detská pokožka 
dlho hydratovaná a upokojená.

S T A R O S T L I V O S Ť  O  D I E Ť A
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Prírodné tekuté mydlo pre deti  
s levanduľovou vôňou 

  0835    300 ml  

Umývanie rúk patrí k základným hygienickým ná-
vykom. Je preto dôležité s ním začínať už od útleho 
veku dieťaťa. Mydlo je vhodné na jemnú a citlivú 
pokožku detí. Okrem toho, že rúčky detí zbaví 
nebezpečných baktérií, zanecháva ich príjemne 
voňavé a ošetrené.

Detský sprchový gél a šampón na vlasy 2v1 
 bez parfumácie 

  0833    300 ml  

Detský sprchový gél a šampón na vlasy 2v1  
s bylinkami 

  0834    300 ml      0909    10 ml VZORKA  

Detský sprchový gél a šampón na vlasy 2v1  
Cotton Kiss 

  0842    300 ml  

Jemný sprchový gél a šampón v jednom vám z 
praktického hľadiska ušetrí miesto, z ekonomické-
ho peniaze, no čo je najdôležitejšie, dopraje vášmu 
dieťatku stále rovnako kvalitnú a potrebnú starostli-
vosť. Je vhodný aj na každodenné použitie.

Detské telové maslo 

  0832    100 ml      0907    15 ml VZORKA  

Jemné a šetrné maslo je skvelým pomocníkom pre 
všetky mamičky a ich ratolesti. Nielenže krásne vo-
nia, ale aj zabezpečí pokožke vášho dieťatka ochra-
nu na celý deň a dopraje jej potrebnú hydratáciu. 
Po nanesení je pokožka hebká, chránená a najmä 
upokojujúco voňavá.

S T A R O S T L I V O S Ť  O  D I E Ť A
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Zimný balzam s gáfrom  
pre deti 5 % a dospelých 12 %

5 %    0467    60 ml   ,  12 %    0468    60 ml  

Gáfrový balzam obsahuje prírodný gáfor, krýštáliky 
mentolu a šesť esenciálnych olejov, ktoré sú známe 
svojou schopnosťou ničiť vírusy a zmierňovať pre-
javy zápalu. Oleje pochádzajú z čajovníku, zázvoru, 
rozmarínu, levandule, tymiánu a eukalyptu.

Zázračný  
balzam na ruky 

  0819    60 ml      0912    15 ml VZORKA  

Perfektný pomocník do kabelky počas bežného 
dňa, na cesty, či do práce. Zabezpečí, že vaše ruky 
budú hebké a najmä chránené. Vďaka extra účin-
ným zložkám a podielu kvalitného kokosového 
masla máte istotu, že ste si vybrali správne.

 Balzam so včelím voskom  
na suchú pokožku 

  0453    60 ml      0903    15 ml VZORKA  

Hĺbkovo vyživujúci bio balzam s 30 % včelieho 
vosku. Upokojuje silne suchú a podráždenú pokož-
ku, má antimikrobiálny účinok a vytvára na pokožke 
ochranný film. Je ako stvorený na zimné mesiace, 
kedy je pokožka suchšia ako zvyčajne. Obohatený 
o mandľový, makadamiový a arganový olej.

Balzam na nohy  
„popraskaná pokožka“ 

  0818    60 ml      0911    15 ml VZORKA  

Bohatá kombinácia zložiek s olivovým a kokoso-
vým olejom poskytne pokožke nôh šetrnú a záro-
veň účinnú starostlivosť. Levanduľový olej v spo-
lupráci s čajovníkom a eukalyptovým extraktom 
zabezpečia pokožke nôh pocit jemnosti, mäkkosti 
a najmä pohodlia.

SOS balzam 

  0820    60 ml      0910    15 ml VZORKA  

Oxid zinočnatý, ako hlavná zložka balzamu, slúži 
ako skvelý domáci lekárnik v prípade drobných po-
pálenín, pľuzgierikov, popraskaných miest na po-
kožke, z dôvodu nedostatočnej hydratácie, chrást 
či jazvičiek po malých vyrážkach, spôsobených 
alergickou reakciou.

Prírodný masážny balzam  
s výťažkami arniky 

  0455    60 ml      0843    15 ml VZORKA  

Balzam je jemný k pokožke, postará sa o uvoľne-
nie vášho tela a mysle kedykoľvek počas dňa. Je 
vytvorený pre chvíle, keď potrebujete relax. Je 
vhodný najmä pre športovcov, tínedžerov a zane-
prázdnených ľudí.

B A L Z A M Y
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Telové maslo  
Bulharská ruža 

  0816    100 ml      0902    15 ml VZORKA  

Mäkké nadýchané maslo zanecháva vašu pokožku 
úžasne hebkú a krásne ošetrenú. Plody ruže olean-
dra z Údolia ruží v Bulharsku dodávajú maslu exklu-
zívnu vôňu pre pohladenie vašich zmyslov.

Mangové maslo  
proti striám 

  0839    100 ml      0918    15 ml VZORKA  

Univerzálne maslo na ochranu proti striám, ktoré je 
vhodné pre všetky vekové kategórie pri priberaní 
alebo chudnutí, pre tehotné ženy a teenagerov. 
Hydratuje pokožku, zlepšuje jej pružnosť a pomáha 
jej regenerovať pri rýchlom naťahovaní. 

Telové maslo  
Čokoládová horúčka 

  0815    100 ml      0900    15 ml VZORKA  

Nadýchané telové maslo zaistí, že po každom kú-
peli bude vaša pokožka vláčna a ošetrená. Čokoláda 
v kombinácií s kokosovým olejom je skvelým po-
mocníkom k lepšiemu spánku a zároveň štartérom 
do nového produktívneho dňa.

Telové maslo  
Vianočný čas 

  0817    100 ml      0905    15 ml VZORKA  

Je výnimočné svojou omamnou vôňou Vianoc. Po 
nanesení sa takmer okamžite vstrebe do pokožky a 
ochráni ju pred vonkajšími vplyvmi po celý deň. Po 
kúpeli ju zanechá vláčnu a hebkú na dotyk. Zároveň 
dokáže upokojiť pred spaním a ráno vzpružiť.

Telové maslo  
Levanduľové noci 

  0814     100 ml      0901     15 ml VZORKA  

Prírodné nadýchané maslo s obsahom levandule 
dokonale upokojí vaše zmysly a pohladí dušu. Zá-
roveň príjemne osvieži vašu pokožku a zanechá ju 
hebkú a krásnu. 

T E L O V É  M A S L Á
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Baobabový olej 100 % 

  0471    30 ml  

 � Hydratuje
 � Vyživuje
 � Zmäkčuje
 � Zachováva mladší vzhľad pokožky.

Bio baobabový olejje lisovaný za studena. Podpo-
ruje omladenie kožných buniek. Je to vynikajúci 
zvlhčovač a môže sa pochváliť tvorbou kolagénu.

Malinový olej 

  0469    30 ml  

 � Podporuje regeneráciu pokožky
 � Hydratuje 
 � Vyživuje

Bio malinový olej lisovaný za studena obsahuje 
esenciálne mastné kyseliny a vitamín A. 

Slivkový olej 100% 

  0470    30 ml  

 � Hydratuje
 � Vyživuje
 � Zmäkčuje

Bio slivkový olej lisovaný za studena má ľahkú a jem-
nú textúru. Zlepšuje pevnosť a pružnosť pokožky.

Olej proti celulitíde  
s čiernym korením a kávovým extraktom 

  0821    100 ml      0906    10 ml VZORKA  

 � Stimulácia mikrocirkulácie
 � Zlepšuje pružnosť pokožky
 � Výživa pokožky 

Stimuláciou mikrocirkulácie sa tukové bunky rých-
lejšie spaľujú- čím dochádza k výraznej strate tuku. 
Kávový extrakt pôsobí ako obohacujúca zložka 
pre vonkajšiu vrstvu pokožky.

O L E J E
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Prírodný krémový deodorant  
„Young fox“ 

  0841    60 ml      0929    15 ml VZORKA  

 � So sviežou vôňou mentolu

Prírodný krémový deodorant  
„Herbalise Me!“ 

  0824    60 ml      0914    15 ml VZORKA  

 � S jemnou bylinkovou vôňou

Prírodný krémový deodorant  
„Wild flowers“ 

  0840    60 ml      0919    15 ml VZORKA  

 � S príjemnou kvetinovou vôňou

Prírodný krémový deodorant  
„Go Fresh!“ 

  0823    60 ml      0913    15 ml VZORKA  

 � S jemnou citrusovou vôňou

Prírodné a výnimočne účinné deodoranty bez akýchkoľvek umelých aditív či škodlivých parfémov
 � Kontroluje telesný zápach
 � Ničí baktérie
 � Zabezpečuje dlhodobý pocit sucha v podpazuší

Deodorant obsahuje iba prírodné zložky prémiovej kvality. Spĺňa najnovšie požiadavky EÚ a má externé 
odborné posúdenie bezpečnosti a účinnosti.

K R É M O V É  D E O D O R A N T Y
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Sprchový gél  
„I am happy“ 

  0491    200 ml  

Doprajte si tekuté šťastie v podobe 
tohto jedinečného sprchového gélu 
s hustou penou a úžasnou vôňou. K 
pocitu radosti pomôžu aj samotné 
zložky, ako je olej s relaxačnými a anti-
depresívnymi účinkami, ktorý zároveň 
hydratuje a zvlhčuje suchú pokožku. 

Sprchový gél  
„Christmas Time“ 

  0462   200 ml  

Navoďte si vianočnú pohodu týmto 
sprchovým gélom s typickou vôňou Via-
noc. Spojenie hrejivej škorice a čerstvo 
upečených pomarančových šupiek na-
vodí tu pravú sviatočnú atmosféru a pocit 
pokoja. Navyše je vyrobený z čisto prírod-
ných a vysoko kvalitných zložiek, takže 
pokožka nebude zbytočne zaťažovaná.

Sprchový gél  
„I am so cool“ 

  0492    200 ml  

Potrebujete trochu vzpružiť? Potom 
jednoznačne siahnite po tomto osvie-
žujúcom sprchovom géle s fantastic-
kou arómou citronely a olejom may-
chang. Navodzuje pocit prebudenia 
a túžbu po akcii. Zároveň je účinný v 
boji s mastnou pokožkou. 

Sprchový gél 
„Levanduľové noci“ 

  0461    200 ml  

Sprchový gél s opojnou arómou 
z  čistého levanduľového éterického 
oleja  poskytne zaslúžený relax. Vďaka 
prírodným ingredienciám pokožku 
nedráždi, človek sa, naopak, bude cítiť 
veľmi sviežo. Rovnako pokožku zane-
cháva čistú, jemnú a vyživenú.         

S P R C H O V É  G É LY
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Sprchový gél  
„I have butterflies  

in my belly“ 

  0494    200 ml  

Sprchový gél s neodolateľnou vôňou 
vanilky a oleja patchouli. Prírodné 
esenciálne oleje sú zárukou organic-
kosti, kvality, ale hlavne neodolateľnej 
arómy. Pomôže uvoľniť sa pri nervo-
vom napätí, vyživí a obnoví suchú po-
kožku a jeho jemná aróma vás odpúta 
od každodenného stresu.

Sprchový gél  
„Forest Zen“ 

  0496    200 ml  

Zenoví mnísi sú skutočnými majstra-
mi v meditácii a udržiavaní čistej mys-
le. Tento sprchový gél pomôže aspoň 
z časti dosiahnuť rovnaký cieľ a očistí 
nie len telo, ale aj ducha vďaka aroma-
terapeutickým olejom. 

Sprchový gél  
„I am going on vacation“ 

  0493    200 ml  

Sprchový gél, ktorý je ako stvorený na 
cestovanie. Obsahuje olej s relaxač-
nými a antidepresívnymi účinkami, 
ktorý zároveň hydratuje a zvlhčuje 
suchú pokožku. Mentolová aróma 
pomôže navodiť pocit relaxu a svie-
žosti na celý deň.

Sprchový gél  
„I am in the valley  

of roses!“ 

  0495    200 ml  

Predstavte si pole posiate voňavými 
ružami, na ktoré práve padajú posled-
né lúče zapadajúceho slnka. Takýto 
pocit dokáže navodiť tento sprchový 
gél s obzvlášť veľkou dávkou arómy 
z ruží. Pomáha pri elasticite a regene-
rácii pokožky, pri zmierňovaní stresu 
alebo psychického napätia. 

S P R C H O V É  G É LY
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Sérum na rast vlasov  
s čiernym korením 

  0460    30 ml  

Sérum na podporu rastu vlasov funguje na prin-
cípe „nahrievania“. Spolupráca čierneho korenia a 
rozmarínu zabezpečí, že korienky vlasov sa po vma-
sírovaní séra nahrejú, čím sa krvný obeh v pokožke 
zrýchli a zariadi tak, aby vlasy rástli rýchlejšie a vo 
väčšom množstve. Zároveň sa vlasy stávajú pevnej-
šie a silnejšie.

Sérum  
na regeneráciu vlasov 

  0451    30 ml  

Intenzívna kúra na suché končeky a poškodené 
vlasy. Obsahuje organické certifikované arganové, 
baobabové a kávové oleje, ktoré regenerujú suché 
vlasy a zanechávajú ich lesklé a hebké. Vyživené 
vlasy sú viditeľne živšie a odolnejšie - krepatenie je 
redukované. V prípade potreby sa môže používať 
denne a bez zmývania.

Sérum  
proti šedivým vlasom 

  0450    100 ml  

Inovatívny sprej, ktorý pomáha obnoviť prirodzenú 
farbu vlasov. Redukuje šediny, zabraňuje vzniku 
nových a stimuluje intenzívnejšiu repigmentáciu 
vlasových folikulov. Viditeľné výsledky sa dostavia 
pri každodennom používaní bez prerušenia po 
troch až štyroch mesiacoch. Sérum proti šedivým 
vlasom je vhodné na prevenciu šedivenia a na 
obnovenie prirodzenej a žiarivej farby vlasov. Je 
vhodné pre mužov aj ženy, na farbené vlasy, citlivú 
pokožku hlavy. 

V L A S O V Á  S T A R O S T L I V O S Ť
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Tekuté mydlo  
tea tree 

  0830    300 ml  

Jemné mydlo, vyrobené za použitia organických 
prísad, vhodné na každodenné použitie. Tekuté 
mydlo sprevádza príjemná svieža vôňa čajovníka, 
ktorý pôsobí aj antibakteriálne.

Tekuté mydlo  
levanduľa 

  0829    300 ml  

Jemné mydlo vyrobené za použitia organických 
prísad je vhodné na každodenné použitie. Nielen-
že zanechá vaše ruky krásne hebké a voňavé, ale 
vďaka účinkom levandule pôsobí aj antibakteriálne.

Tekuté mydlo  
mäta a citrón 

  0828    300 ml  

Jemné mydlo, ktoré krásne vonia, dokonale spĺ-
ňa funkciu ochrany a prevencie voči baktériám. 
Tekuté mydlo sprevádza príjemná svieža vôňa 
mäty a citrónu.

T E K U T É  M Y D L Á
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Sérum na problematickú pleť  
s tamanovým a marulovým olejom 

  0475    30 ml  

Sérum na problematickú pleť je prírodný produkt 
s unikátnou schopnosťou hojiť a sceľovať rany, 
obnovovať a regenerovať tkanivo pokožky.

Omladzujúci elixír z prírody 

  0474    30 ml  

Omladzujúci elixír z prírody určený pre ženy star-
šie ako 18 rokov, ktoré hľadajú prirodzenú preven-
ciu a liečbu starnutia. Má vynikajúce schopnosti 
prenikať vrstvami pokožky bez zanechania mast-
ného pocitu.

Výživný krém na pleť 
Omega+ Rescue oil 

  0847    50 ml  

Denný krém s intenzívnou hydratáciou a obsahom 
omega a mastných kyselín + extraktom z chlorelly. 
Krém kombinuje vysokoúčinné zložky, ktoré posky-
tujú hĺbkovú regeneráciu a hydratáciu unavenej 
pleti. Vhodný na každodenné použitie.

Denný anti-age krém  
so slamienkou a supersmienkami 

  0489    50 ml  

Denný krém s obsahom štyroch prírodných olejov 
napomáha udržiavať pokožku pevnú, pružnú a zá-
roveň zabraňuje vzniku vrások.

Hydratačný denný krém  
na pleť 

  0845    50 ml  

Krém kombinuje 100% organických bylinných ex-
traktov a silné aktívne zložky, ktoré priaznivo pôso-
bia na pokožku a pripravujú ju tak na každodenné 
výzvy. Jemná a ľahká textúra krému prináša okam-
žitý pocit hebkosti a pokožku udržiava hydratovanú 
po celý deň. 

Magický denný  
omladzujúci krém na pleť 

  0456    50 ml  

Magický omladzujúci krém na pleť. Krém kombi-
nuje 100% organických bylinných extraktov a silné 
aktívne zložky, ktoré priaznivo pôsobia na pokožku 
a pripravujú ju tak na každodenné výzvy. Jemná a 
ľahká textúra krému prináša okamžitý pocit heb-
kosti a pokožku udržiava hydratovanú po celý deň. 

S T A R O S T L I V O S Ť  O  P L E Ť
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Luxusný nočný elixír  
Omega+Rescue oil 

  0846    30 ml  

Aktívna zmes je obohatená o Omega 3, 6 a 9 mast-
né kyseliny + extrakt z chlorelly. Omega mastné 
kyseliny a extrakt z rastliny chlorella priaznivo vy-
živujú, posilňujú, hydratujú a regenerujú pleť. Po-
núka intenzívnu a komplexnú starostlivosť pre pleť, 
vhodná pre zrelú aj mladú suchú pokožku.

Luxusný nočný elixír 
okamžitá hydratácia 

  0844    30 ml  

Elixír poskytuje pleti dostatočnú hydratáciu po ná-
ročnom dni. Toto sérum je obohatené o esenciálny 
extrakt zo santalového dreva. Komplexná starostli-
vosť je vhodná pre všetky typy pleti

Magický nočný elixír  
na vyhladenie pleti 

  0452    30 ml  

Luxusný nočný elixír bohatý na prírodné zložky, 
ktoré preukázateľne vyhladzujú vrásky, rozjasňujú 
tvár a zlepšujú celkový stav pleti. Určené pre ľudí 
s dynamickým každodenným životom, ktorí žijú v 
znečistenom mestskom prostredí.

S T A R O S T L I V O S Ť  O  P L E Ť
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Balzam na pery  
Horúci bozk 

  0466    4,3 ml  

Nevyhnutný pre neodolateľné pery 
a maximálny objem. Extrakt z chilli 
je prírodné riešenie, ktoré vytvára 
objemné a červené pery. Zvyšuje 
tok krvi v pokožke pier a vytvára tak 
„sexy“ a „horúci“ vzhľad. Chráni pred 
vysušením a popraskaním.

Balzam na pery  
Vianoce 

  0831    4,3 ml  

Upokojuje a uzdravuje popraskané  
a suché pery. Obsahuje význam-
né množstvo včelieho vosku a na 
pokožke vytvára tenký film. Tento 
balzam je nutnosťou v chladnom a 
veternom počasí, ale aj v suchých a 
horúcich dňoch.  

Balzam na pery  
Bylinkový bozk 

  0463    4,3 ml  

Upokojuje a lieči popraskané a suché 
pery. Obsahuje značné množstvo 
včelieho vosku, čím vytvára na po-
kožke tenký film. Je nevyhnutnosťou 
v chladnom a veternom počasí, ale aj 
v suchých a horúcich dňoch.

Balzam na pery  
Kráľovský bozk 

  0465    4,3 ml  

Liečivý balzam na pery vyrobený z 
kakaa a kokosu. Je bohatý na zmäk-
čujúce maslá a oleje, ktoré upokojujú 
pokožku a chránia ju pred okolím. 
Obsahuje jemný organický včelí vosk, 
organické maslá a prírodný vitamín E. 

Balzam na pery  
Bozk ruže 

  0464    4,3 ml  

Liečivý balzam na pery s jemným ru-
žovým olejom. Je bohatý na zmäkču-
júce maslá, ktoré zjemňujú pokožku a 
chránia ju pred okolím. Tento kvalitný 
produkt v sebe skrýva jemný orga-
nický včelí vosk, organické maslá a 
prírodný vitamín E.

Balzam na pery  
Šumivý bozk  

  0457    4,3 ml  

Balzam na pery má vôňu čerstvého 
pomaranča, ktorá povznáša svia-
točnú náladu. Má jemnú zamatovú 
textúru s jemnými trblietavými 
čiastočkami, ktorá sa topí pri dotyku 
s perami, pričom zvýrazní a rozžiari 
vaše pery. Je vhodný na každodenné 
použitie.

B A L Z A M Y  N A  P E R Y
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H Y D R O L Á T Y

Organická  
ružová voda 

  0825     200 ml  

Ružová voda je výborným tonizu-
júcim, čistiacim a upokojujúcim 
prostriedkom pre citlivú pleť. 

Výťažky z bulharskej ruže dodá-
vajú pleti svieži vzhľad a vysoký 
podiel éterických olejov ju upokojí 
a dodá jej potrebnú výživu.

Príjemná vôňa vám dodá energiu 
na celý deň a poteší vaše zmysly.

Prírodný repelent  
proti komárom a hmyzu 

  0827    50 ml  

Prírodný repelent s unikátnou kombináciou silných 
esenciálnych olejov. Kombinácia bylín zabezpečí 
prirodzenú ochranu proti komárom a inému hmy-
zu. Výťažok z kocúrnika obyčajného odpudzuje 
hmyz a zabraňuje ich uhryznutiu.

Prírodný dezinfekčný  
alkoholový roztok 

  0836     200 ml  

Prírodný čistiaci roztok založený na obsahu 75% 
alkoholu, obohatený o organické esenciálne oleje. 
Efektívny, no najmä silný bojovník v boji proti bak-
tériám nachádzajúcich sa na rukách bez použitia 
vody. Je vhodný pre celú rodinu a tiež na dezinfek-
ciu povrchov.

Prírodný dezinfekčný  
čistiaci sprej na ruky 

  0826    50 ml  

Skvelý  pomocník do kabelky, ktorý zachráni situá-
ciu v prípade pocitu špinavých rúk. Je to alkoholový 
dezinfekčný čistič rúk vhodný pre celú rodinu, naj-
mä počas výletov či prechádzok. Dokonale nahrá-
dza bežné mydlo a vodu, preto sa po jeho použití 
nemusíte báť výskytu škodlivých baktérií.

R E P E L E N T YD E Z I N F E K C I A
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   tel: +421 905 864 140, email: info@bioruza.sk 
www.bioruza.sk    Bioruža     bioruzask

  tel.:+420 792 578 253, email: admin@bioruze.cz 
www.bioruze.cz    Biorůže     bioruze

BIORUŽA, s.r.o. 
Rosinská 13 
01 008 Žilina

Pri príležitosti platinového jubilea renomované britské vyda-
vateľstvo „St. James‘s House“ vydal knihu, ktorá zaznamenáva 
procesy a triumfy kráľovnej Alžbety II. počas jej 70-ročnej vlá-
dy. Unikátna edícia obsahuje 250 fotografií – od jej nástupu 
na trón v roku 1952, jej pretrvávajúcej prítomnosti počas 
druhej svetovej vojny a jej zjednocujúcej úlohy a vplyvu v 
súčasných nepokojných časoch.

Krst knihy sa konal v hoteli Claridge‘s za účasti viac ako 300 
hostí vrátane autorov knihy, hostí a médií. Všetci hostia od-
chádzali z plesu s darčekom od Wooden Spoon.

Wooden Spoon je veľmi hrdý, že sa môže podeliť o to, že 
história bulharskej značky Wooden Spoon bola predstavená 
v oficiálnej publikácii na počesť platinového jubilea kráľov-
nej Alžbety II. Kniha, ktorá bude vždy prítomná v zbierkach 
svetových múzeí.  Radosť a hrdosť sú bezhraničné a veríme, 
že táto správa môže osloviť každého, kto je plne oddaný 
myšlienke vytvárať produkt bez kompromisov v kvalite a so 
starostlivosťou o prírodu.

Zamilujte sa  
do kráľovskej kozmetickej  

starostlivosti!


