
Příroda má vždy řešení!



 100% PŘÍRODNÍ

 100% BIO MÁSLA A OLEJE

 ORGANICKÉ ESENCIÁLNÍ OLEJE

 BIO BYLINNÉ EXTRAKTY 

  JEMNÁ VÝROBA

ANO NE 
 SILIKON

 PEGS A GMO

 BARVIVA

 VODNÍ KONZERVAČNÍ LÁTKY

 SYNTETICKÉ PŘÍSADY

Z A M I L U J T E  S E  D O  K R Á L O V S K É  K O C M E T I C K É
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Kosmetika Wooden Spoon kombinuje surové a  ne-
zpracované organické oleje s  úžasnými bylinnými 
extrakty, které nejen mění celkový pocit po aplikaci kos-
metických přípravků, ale také velmi účinně pomáhají řešit 
kožní problémy a tím udržují pokožku zdravou, omlaze-
nou a neodolatelně měkkou. Při výrobě výrobků Wooden 
Spoon se používá velmi šetrná technologie, která ma-

ximálně chrání přirozenou kvalitu ingrediencí.

100% přírodní kosmetika vyrobena z organických 
olejů, bylinných extraktů a aktivních ingrediencí.

S T A R O S T L I V O S T I ! Wooden Spoon je zaměřena na vytváření 
čisté přírodní starostlivosti o pokožku.

Kosmetika Wooden Spoon je držitelem certifikátů: 

Kosmetika Wooden Spoon neobsahuje žádné chemické 
látky a je vyráběna šetrně s úctou k přírodním 
ingrediencím. 
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Dětský organický olej po opalování  
Baby & Family

  0810    100 ml    

  0930    10 ml VZOREK    

Opalovací tělové mléko 
Baby & Family SPF 50

  0479    50 ml      0849    100 ml    

  0838    150 ml      0932    10 ml VZOREK    

Opalovací tělové mléko 
Baby & Family SPF 30

  0478    50 ml      0848    100 ml  

  0837    150 ml     0916    10 ml VZOREK    

• 100% přírodní a bio certifikace
• Bezpečné, jemné a hypoalergenní 
• Nezanechává bílé stopy
• Snadná aplikace
• Lepší ochrana před sluncem – poskytuje vyšší 

UVA a UVB ochrana
• Vodotěsné – i pro aktivní členy rodiny
• Bezpečné pro mořský svět

Minerální opalovací krémy s  revolučním 
neviditelným odrazem zinku odráží 
sluneční paprsky. Jsou přirozené, šetrné 
k pokožce a bezpečné pro mořský svět. 
Jsou vyrobeny z jednoduchých, přírodních 
a bezpečných ingrediencí – prospěšné ne-
jen pro dospělé, ale i pro tu nejjemnější 
dětskou kůži od narození. 

HYDRATUJE • VYŽIVUJE • ZKLIDŇUJE

Obsahuje kombinaci olejů: kokosového, 
mandlového, makadamového a  jojobo-
vého. Poskytuje jemnou, organickou péči 
o pokožku i pro tu nejjemnější dětskou 
pokožku od narození.

With

INVISIBLE
Zinc

With

INVISIBLE
Zinc

Jaký je rozdíl mezi 
UVB a UVA? 

Jak funguje opalovací péče?

UVB paprsky ovlivňují vrchní 
vrstvy kůže a způsobují zarudnutí 
a  popáleniny. UVA paprsky pro-
niknout hluboko do kůže a způ-
sobuje dlouhodobé stárnutí kůže 
a i k jejímu poškození.

Přírodní oleje chrání pokožku 
pouze před UVB paprsky a spá-
lením sluncem.  Fungují jako 
velmi omezená ochrana proti 
UVA paprskům.

Opalovací produkty s chemickým fil-
trem absorbují  UVA a UVB paprsky 
přes filtr do kůže. Některé chemické 
složky v  těchto produktech mohou 
být více škodlivé než ochranné, navíc 
mají negativní dopad na podmořský 
ekosystém! 

Slunečná ochrana WoodenSpoon je 
na fyzikální bázi s  oxidem zinečna-
tým, který odráží sluneční paprsky. To 
znamená, že nedovolí jim zůstat nebo 
pronikat přímo do kůže. Oxid zinečna-
tý je bezpečný nejen pro nás, ale i pro 
podmořský život.

4



Olej po opalování  
s červeným pomerančem

  0812    50 ml      0811    100 ml    

  0931    10 ml VZOREK    

 � Prodlužuje opálení
 � Zabraňuje stárnutí pokožky
 � Snižuje zarudnutí a zklidňuje
 � Podpovrchová hydratace

Složení je obohacena o vzácný baobab a červený 
pomeranč, který hydratuje pokožku a  obnovuje 
ztracenou elasticitu.

Olej  
pro intenzivní opálení 

  0499    55 ml      0472    100 ml    

  0904    10 ml VZOREK    

 � Urychluje proces opalování
 � Prodlužuje opálení
 � Hydratuje pokožku
 � Zabraňuje loupání pokožky

Intenzivní opalovací olej poskytuje viditelné opa-
lovací účinky po prvním dni použití. Vysoce účinná 
receptura s  kakaem, kokosem a  super semínky. 
Obohaceno okurkou a černým kmínem. 

Neobsahuje SPF.

Opalovací mléko 
 na tvář a tělo SPF 35+

  0813    50 ml      0454    100 ml    

 � Nezanechává bílé stopy
 � Snadnější použití
 � Poskytuje vyšší UVA a UVB ochranu
 � Bezpečné, jemné a hypoalergenní
 � Vodotěsné
 � Vyživuje pokožku
 � Bezpečné pro mořský svět

Bio opalovací krém s malinovým SPF 35+ je unikát-
ní směs vzácných olejů, baobabu, okurky a malin.

Opalovací krém na tvář  
s nízkým komedogenním indexem

  0473    50 ml    

 � Vodotěsný 
 � Hydratuje 
 � Obnovuje pokožku
 � Žádné ucpané póry
 � Nezanechává bílé stopy
 � Bezpečný pro mořský svět

Nová řada „suchých olejů“ je speciálně vytvořena ze 
suchých olejů s nízkým komedogenním indexem, 
aby se zabránilo ucpání pórů.

O PA L O V A C Í  K O S M E T I K A -  P R O  C E L O U  R O D I N U

Opalovací balzám na rty SUN KISS

  0458    4,3 ml  

Zklidňuje pokožku a  chrání ji před 
životním prostředím. Má antibakte-
riální vlastnosti a  přírodní slunečný 
ochranný faktor (45SPF). Balzám na 

rty se při kontaktu roztaje a má jemné 
aroma kakaových bobů. Vhodné pro 
dospělé a děti od 1 roku.

With

INVISIBLE
Zinc
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Jemný dětský olej

  0477    100 ml      0915    10 ml VZOREK  

Výživný dětský olej je vyroben z těch nejjemnějších 
organických olejů, obohacené o  organický heř-
mánkový extrakt a  přírodní vitamín E. Zjemňuje, 
chrání a vyživuje citlivou pokožku dítěte.

Ochranný krém  
proti opruzeninám

  0476    100 ml      0908    15 ml VZOREK  

Dětský krém na pokožku je vyrobený z organických 
olejů a másel, non-nano oxid zinečnatý a jemného 
heřmánku. Skutečně přirozená péče, zjemní a zklid-
ní jemnou dětskou kůži. Ochranný krém obsahuje 
bambucké máslo, kokosové máslo, makadamový 
olej, kakaové máslo, olej ze sladkých mandlí, esen-
ciální heřmánkový olej, non-nano oxid zinečnatý.

Dětský balzám  
na rty a tváře 

  0459    60 ml      0917    15 ml VZOREK  

V chladných měsících potřebuje jemná pokož-
ka dítěte extra výživu. Rozdíl v  teplotách venku 
a  doma může způsobit, že pokožka dítěte bude 
citlivá, červená a omrzlá. Tento balzám je vytvořen 
speciálně pro zimu, kdy je potřeba pokožka chránit, 
obnovovat a  hluboce vyživovat. Kouzelná složka 
tohoto produktu je včelí vosk, který na obličeji 
vytváří ochranný film, který působí jako štít proti 
větru a zimě. V kombinaci se silnými oleji ze sladké 
mandle a meruňky zůstane dětská pokožka dlouho 
hydratovaná a zklidněná.

S T A R O S T L I V O S T  O  D Í T Ě
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Přírodní tekuté mýdlo pro děti  
s vůní levandule  

  0835    300 ml  

Mytí rukou je jedním ze základních hygienických 
návyků. Je proto důležité začít s  ním od útlého 
věku dítěte. Mýdlo je vhodné pro jemnou a citlivou 
dětskou kůži. Kromě toho, že dětské ruce zbaví  
nebezpečných bakterií, ale zanechává je příjemně 
voňavé a ošetřené.

Dětský sprchový gel a šampón na vlasy 2v1  
bez vůně 

  0833    300 ml  

Dětský sprchový gel a šampón na vlasy 2v1  
s bylinkami 

  0834    300 ml      0909    10 ml VZOREK  

Dětský sprchový gel a šampón na vlasy 2v1  
Cottton Kiss

  0842    300 ml  

Jemný sprchový gel a  šampon v  jednom vám 
z praktického hlediska ušetří místo, z ekonomické-
ho peníze, ale co je nejdůležitější, dopřeje vašemu 
dítěti stejnou kvalitu a  potřebnou péči. Je také 
vhodný pro každodenní použití.

Dětské tělové máslo 

  0832    100 ml      0907    15 ml VZOREK  

Jemné a  šetrné máslo je skvělým pomocníkem 
pro všechny maminky a jejich děti. Nejen, že krás-
ně voní, ale také poskytuje pokožce vašeho dítěte 
ochranu po  celý den a  dodává mu potřebnou 
hydrataci. Po aplikaci je pokožka jemná, chráněná, 
a také uspokojeně voňavá.

S T A R O S T L I V O S T  O  D Í T Ě
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Zimní balzám s kafrem  
pro děti 5% a dospělých 12%

5 %    0467    60 ml   ,  12 %    0468    60 ml  

Kafrový balzám obsahuje přírodní kafr, krystaly, 
mentol a šest esenciálních olejů, které jsou známy 
svou schopností ničit viry a zmírnit projevy zánětu. 
Oleje pocházejí z  čajovníku, zázvoru, rozmarýnu, 
levandule, tymiánu a eukalyptu.

Zázračný  
balzám na ruce

  0819    60 ml      0912    15 ml VZOREK  

Dokonalý pomocník v kabelce při běžném dni, na 
cestách nebo do práce. Zajistí, že vaše ruce budou 
hebké, a  také chráněné. Díky extra účinným slož-
kám a  podílu kvalitního kokosového másla máte 
jistotu, že jste si vybrali správně.

Balzám ze včelím voskem  
na suchou pokožkou

  0453    60 ml      0903    15 ml VZOREK  

Hluboce výživný organický balzám s  30% včelím 
voskem. Zklidňuje silně suchou a  podrážděnou 
pokožku, má antimikrobiální účinek a  vytváří na 
pokožce ochranný film. Je ideální pro zimní měsíce, 
když je kůže sušší než obvykle. Obohacený o man-
dlový, makadamový a arganový olej.

Balzám na nohy 
 „popraskaná pokožka“

  0818    60 ml      0911    15 ml VZOREK  

Bohatá kombinace ingrediencí s olivovým a koko-
sovým olejem poskytne pokožce nohou jemnou 
a zároveň účinnou péči. Levandulový olej ve spo-
lupráci s  extraktem z  čajovníku a  eukalyptu po-
skytují pokožce nohou pocit jemnosti, měkkosti 
a hlavně pohodlí.

SOS balzám

  0820    60 ml      0910    15 ml VZOREK  

Oxid zinečnatý, jako hlavní složka balzámu, slouží 
jako skvělý domácí lékař v případě drobných popá-
leninám, puchýřů, popraskaných míst na kůži, kvůli 
nedostatku hydratace, nebo jizvách po malých vy-
rážkách způsobenou alergickou reakcí.

Přírodní masážní balzám  
s výtažky arniky 

  0455    60 ml      0843    15 ml VZOREK  

Balzám je šetrný k  pokožce, postará se o  uvol-
nění vašeho těla i mysli kdykoliv během dne. Je 
vytvořený pro chvíle, kdy potřebujete relaxovat. Je 
vhodný hlavně pro sportovce, teenagery a zane-
prázdněné lidi.

B A L Z Á M Y
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Tělové máslo 
Bulharská růže

  0816    100 ml      0902    15 ml VZOREK  

Jemné nadýchané máslo zanechává vaši pokožku 
úžasně hebkou a krásně ošetřenou. Plody oleandru 
z Údolí růží v Bulharsku dodávají máslu exkluzivní 
vůni, která pohladí vaše smysly.

Mangové máslo  
proti striím 

  0839    100 ml      0918    15 ml VZOREK  

Univerzální máslo na ochranu proti striemi, která je 
vhodná pro všechny věkové kategorie při přibírání, 
hubnutí, pro těhotné ženy a dospívající. Hydratuje 
pokožku, zlepšuje její pružnost a pomáhá regene-
rovat to při rychlém natahováním.

Tělové máslo  
Čokoládová horečka

  0815    100 ml      0900    15 ml VZOREK  

Nadýchané tělové máslo zajišťuje, že po  každé 
koupeli je vaše pokožka pružná a ošetřená. Čoko-
láda v kombinaci s kokosovým olejem je skvělým 
pomocníkem pro lepší spánek a  zároveň startem 
do nového produktivního dne.

Tělové máslo 
Vánoční čas 

  0817    100 ml      0905    15 ml VZOREK  

Je výjimečná svou omamnou vůní vánoc. Po na-
nesení se téměř okamžitě vstřebává do pokožky 
a chránit ji před vnějšími vlivy po celý den. Po kou-
peli ji zanechá pružnou a měkkou na dotek. Záro-
veň dokáže uspokojit před spaním a ráno vzpružit.

Tělové máslo  
Levandulová noc

  0814     100 ml      0901     15 ml VZOREK  

Přírodní nadýchané máslo s  obsahem levandule 
dokonale uklidňuje vaše smysly a  pohladí duši. 
Zároveň příjemně osvěží vaši pokožku a zanechá ji 
hebkou a krásnou.

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

  0471    30 ml  

 � Hydratuje
 � Vyživuje
 � Zjemňuje
 � Udržuje mladší vzhled pokožky.

Bio baobabový olej je lisován za studena. Podporu-
je omlazení kožních buněk. Je to vynikající zvlhčo-
vač a může se pochválit tvorbou kolagenu.

Malinový olej 

  0469    30 ml  

 � Podporuje regeneraci pokožky
 � Hydratuje 
 � Vyživuje

Organický malinový olej lisovaný za studena obsa-
huje esenciální mastné kyseliny a vitamín A. 

Švestkový olej 100% 

  0470    30 ml  

 � Hydratuje
 � Vyživuje
 � Zjemňuje

Organický švestkový olej lisovaný za studena má 
lehkou a jemnou strukturu. Zlepšuje pevnost a pruž-
nost pokožky.

Olej proti celulitidě  
s černým pepřem a kávovým extraktem 

  0821    100 ml      0906    10 ml VZOREK  

 � Stimulace mikrocirkulace
 � Zlepšuje pružnost pokožky
 � Výživa pokožky 

Stimulací mikrocirkulace se tukové buňky spalují 
rychleji, což vede k významné ztrátě tuku. Kávový 
extrakt působí jako obohacující složka pro vnější 
vrstvu pokožky.

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

  0841    60 ml      0929    15 ml VZOREK  

 � Se svěží vůní mentolu

Přírodní krémový deodorant  
„Herbalise Me!“ 

  0824    60 ml      0914    15 ml VZOREK  

 � S jemnou bylinnou vůní

Přírodní krémový deodorant  
„Wild flowers“ 

  0840    60 ml      0919    15 ml VZOREK  

 � S příjemnou květinovou vůní

Přírodní krémový deodorant  
„Go Fresh!“ 

  0823    60 ml      0913    15 ml VZOREK  

 � S jemnou citrusovou vůní

Přírodní a výjimečně účinné deodoranty bez umělých přísad nebo škodlivých parfémů
 � Kontroluje tělesný zápach
 � Ničí bakterie 
 � Zajišťuje dlouhodobý pocit sucha v podpaží

Deodorant obsahuje pouze přírodní složky prémiové kvality. Splňuje nejnovější poža-
davky EU a má externí odborné posouzení 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 gel  
„I am happy“ 

  0491    200 ml  

Dopřejte si tekuté štěstí ve formě to-
hoto jedinečného sprchového gelu 
s hustou pěnou a úžasnou vůní. K po-
citu radosti pomohou i složky, jako je 
olej s  relaxačními a  antidepresivními 
účinky, které zároveň hydratují a zvlh-
čují suchou pokožku.

Sprchový gel 
„Vánoční čas“ 

  0462   200 ml  

Navoďte si vánoční pohodu s tímto spr-
chovým gelem s  typickou vůní Vánoc. 
Kombinace hřejivé skořice a  čerstvě 
upečené pomerančové kůry, zde vytvoří 
opravdovou slavnostní atmosféru a pocit 
míru. Navíc je vyroben z čistě přírodních 
a vysoce kvalitních složek, takže kůže ne-
bude zbytečně zatěžována.

Sprchový gel  
„Citrus fresh“ 

  0492    200 ml  

Potřebujete trochu povzbudit? Potom 
rozhodně sáhněte po  tomto osvěžu-
jícím sprchovém gelu s  fantastickou 
vůní citronely a  olejem maychang. 
Navozuje pocit probuzení a  touha 
po  akci. Současně je účinný v  boji 
s mastnou pokožkou. 

Sprchový gel 
„Levandulová noc“

  0461    200 ml  

Sprchový gel s opojnou aroma z čis-
tého levandulového éterického olej 
poskytne zaslouženou relaxaci. Díky 
přírodním složkám pokožku nedráždí, 
člověk se naopak bude cítit velmi svě-
že.  Zanechává také pokožku čistou, 
jemnou a vyživenou. 

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

in my belly“ 

  0494    200 ml  

Sprchový gel s  neodolatelnou vůní 
vanilky a oleje z pačuli. Přírodní esen-
ciální oleje jsou zárukou organičnosti, 
kvality, ale hlavně neodolatelného 
aroma. Pomůže uvolnit nervové 
napětí, vyživuje a  obnovuje suchou 
pokožku a její jemná vůně vás rozptýlí 
z každodenního stresu.

Sprchový gel  
„Forest zen“  

  0496    200 ml  

Zenoví mniši jsou skutečnými mistry 
v  meditaci a  udržování čisté mysli. 
Tento sprchový gel pomůže alespoň 
částečně k  dosažení stejného cíle 
a  očisty nejen těla, ale i ducha, díky 
aromaterapeutickým olejům. 

Sprchový gel  
„I am going on vacation“

  0493    200 ml  

Sprchový gel, který je ideální pro 
cestování. Obsahuje olej s  relaxační-
mi a  antidepresivními účinky, které 
zároveň hydratují a  zvlhčují suchou 
pokožku. Mentolové aroma pomů-
že vytvořit pocit relaxace a  svěžesti 
po celý den.

Sprchový gel  
„I am in the valley 

of roses!“ 

  0495    200 ml  

Představte si pole poseté voňavými 
růžemi, na které právě padají poslední 
paprsky zapadajícího slunce. Takový 
pocit může vyvolat tento sprchový 
gel s  obzvlášť velkou dávkou aroma 
z růží. Pomáhá při pružnosti a regene-
raci pokožky, při zmírnění stresu nebo 
psychického napětí.

S P R C H O V É  G É LY
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Sérum na růstu vlasů  
s černým pepřem 

  0460    30 ml  

Sérum na růst vlasů funguje na principu „nahřívání“. 
Spolupráce černého pepře a  rozmarýnu zajišťuje, 
že kořínky vlasů se po vmasírování séra nahřeje, čím 
se  krevní oběh v pokožce zrychluje a uspořádává 
tak, aby vlasy rostly rychleji a ve větším množství. 
Současně se vlasy stávají pevnějšími a silnějšími.

Sérum  
pro regeneraci vlasů 

  0451    30 ml  

Intenzivní kúra na suché konečky a poškozené vla-
sy. Obsahuje organický certifikovaný argan, baobab 
a kávové oleje, které regenerují suché vlasy a zane-
chává je lesklé a hebké. Vyživené vlasy jsou viditelně 
živější a odolnější - krepatění je redukované. V pří-
padě potřeby jej lze použít denně a bez mytí.

Sérum  
proti šedivým vlasům 

  0450    100 ml  

Inovativní sprej, který pomáhá obnovit přírodní 
barva vlasů. Redukuje šediny, zabraňuje vzniku 
nových a  stimuluje intenzivnější vlasové folikuly. 
Viditelné výsledky se dostaví  při každodenním po-
užívání bez přerušení po třech až čtyřech měsících. 
Sérum proti šedivění vlasů jsou vhodné pro preven-
ci šedivění a pro obnovení přirozené a živé barvy 
vlasů. Je vhodné pro muže i ženy, pro barvené vlasy, 
citlivou pokožku hlavy.

V L A S O V Á  S T A R O S T L I V O S T
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Tekuté mýdlo  
čajovník 

  0830    300 ml  

Jemné mýdlo, vyrobené za použití organických 
přísad, vhodné pro každodenní použití. Tekuté mý-
dlo je doprovázeno příjemnou svěží vůní čajovníku, 
která má také antibakteriální účinky.

Tekuté mýdlo  
levandule

  0829    300 ml  

Jemné mýdlo vyrobené za použití organických 
složek, kterou jsou vhodné pro každodenní použití. 
Nejen, že zanechá vaše ruce krásně hebké a voňa-
vé, ale díky účinkům levandule má také antibakte-
riální účinek.

Tekuté mýdlo  
máta a citron 

  0828    300 ml  

Jemné mýdlo, které krásně voní, dokonale plní 
funkci ochrany a prevence proti bakteriím. Teku-
té mýdlo je doprovázeno příjemnou svěží vůní 
máta a citron.

T E K U T Á  M Ý D L A
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Sérum pro problematickou pleť  
s tamanovým a meruňkovým 

olejem 

  0475    30 ml  

Sérum pro problematickou pleť je přírodní pro-
dukt s  jedinečnou schopností hojit a  léčit rány, 
obnovovat a regenerovat kožní tkáň.

Omlazující elixír z přírody 

  0474    30 ml  

Omlazující elixír z  přírody je určený pro ženy 
starší 18 let, které hledají přirozenou prevenci 
a léčbu proti stárnutí. Má vynikající schopnos-
ti, pronikají vrstvami pokožky, bez zanechání 
mastného pocitu.

Výživný krém na pleť  
Omega+ Rescue oil

  0847    50 ml  

Denní krém s intenzivní hydratací a obsahem ome-
ga a  mastné kyseliny + extrakt z  chlorely. Krém 
kombinuje vysoce účinné složky, které zajišťují 
hloubkovou regeneraci a hydrataci unavené pleti. 
Vhodné pro každodenní použití.

Denní anti-age krém  
se slaměnkou a supersemínkami  

  0489    50 ml  

Denní krém obsahující čtyři přírodní oleje, pomáhá 
udržovat pokožku pevnou, pružnou a zároveň za-
braňuje vzniku vrásek.

Hydratační denní  
krém na pleť 

  0845    50 ml  

Krém kombinuje 100% organických bylinných 
extraktů a  silné účinné látky, které mají příznivý 
účinek na pokožku a  připravují ji na každodenní 
výzvy. Jemná a lehká textura krému přináší okamži-
tý pocit hebkosti a udržuje pokožku hydratovanou 
po celý den.

Magický denní  
omlazující krém na pleť 

  0456    50 ml  

Kouzelný omlazující krém na pleť. Krém kombinuje 
100% organických bylinných extraktů a silné akti-
vační složky, které mají příznivý účinek na pokožku 
a připravují ji tak na každodenní výzvy. Jemná a leh-
ká textura krému přináší okamžitý pocit hebkosti 
a udržuje pokožku hydratovanou po celý den. 

S T A R O S T L I V O S T  O  P L E Ť
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Luxusní noční elixír  
Omega + Rescue Oil

  0846    30 ml  

Aktivní směs je obohacena o Omega 3, 6 a 9 mast-
ných kyselin + extrakt z  chlorely. Omega mastné 
kyseliny a extrakt z rostliny chlorela příznivě vyživují, 
posilují, hydratují a  regenerují pokožku. Nabízí in-
tenzivní a komplexní péči o pleť, vhodné pro zralou 
i mladou suchou pokožku.

Luxusní noční elixír  
okamžitá hydratace  

  0844    30 ml  

Elixír poskytuje pokožce dostatečnou hydrata-
ci po  náročném dni. Toto sérum je obohaceno 
o  esenciální extrakt ze santalového dřeva. Kom-
plexní péče je vhodná pro všechny typy pletí.

Kouzelný noční elixír  
pro vyhlazení pleti

  0452    30 ml  

Luxusní noční elixír bohatý na přírodní ingredience, 
které prokazatelně vyhlazují vrásky, rozjasňují obli-
čej a zlepšuje celkový stav pokožky. Navrženo pro 
lidi s dynamickým každodenním životem, kteří žijí 
v znečištěném městském prostředí.

S T A R O S T L I V O S T  O  P L E Ť
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Balzámy na rty 
Horký polibek  

  0466    4,3 ml  

Nezbytné pro neodolatelné rty 
a  maximální objem extrakt z  chilli 
je přirozené řešení, které vytváří 
objemné a červené rty. Zvyšuje prů-
tok krve v kůži rtů, vytvářející „sexy“ 
a „horký“ vzhled. Chrání před suše-
ním a praskáním.

Balzámy na rty 
Vánoce 

  0831    4,3 ml  

Zklidňuje a  uzdravuje popraskané 
a  suché rty. Obsahuje významné 
množství včelího vosku a na pokož-
ce tvoří tenký film. Tento balzám je 
nutností v chladu a větrné počasí, ale 
i v suchu a horkých dnech. 

Balzámy na rty 
Bylinný polibek 

  0463    4,3 ml  

Zklidňuje a  léčí popraskané a  suché 
rty. Obsahuje značné množství vče-
lího vosku, čím tvoří tenký film na 
pokožce. Je nutností v  chladném 
a větrném počasí, ale také i v suchých 
a horkých dnech.

Balzámy na rty 
Královský polibek

  0465    4,3 ml  

Léčivý balzám na rty vyrobený 
z kakao a kokosu. Je bohatý na změk-
čující másla a oleje, které uspokojí po-
kožku a chrání ji před okolí. Obsahuje 
jemný organický včelí vosk, organic-
ká másla a přírodní vitamín E. 

Balzámy na rty 
Polibek růže 

  0464    4,3 ml  

Léčivý balzám na rty s  jemným rů-
žovým olejem. Je bohatý na změk-
čující másla, která zjemňují pokožku 
a chrání je před okolím. Tento kvalitní 
výrobek skrývá jemný organický včelí 
vosk, organická másla a  přírodní vi-
tamín E.

Balzámy na rty 
Šumivý polibek  

  0457    4,3 ml  

Balzám na rty má vůni čerstvých po-
merančů, která povznáší slavnostní 
náladu. Má jemnou sametovou 
textura s jemnými třpytícími kousky, 
které se při dotyku na rty rozpustí, 
přičemž zvýrazní a  rozzáří vaše rty. 
Je vhodný pro každodenní použití.

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

Organická  
růžová voda 

  0825     200 ml  

Růžová voda je vynikající tonizují-
cím, čistícím a zklidňující produk-
tem na citlivou pokožku. Výtažky 
z  bulharských růží dodávají pleti 
svěží vzhled a vysoký podíl esenci-
álních olejů ji uklidní a poskytne jí 
potřebnou výživu. Příjemná vůně 
vám dodá energii po  celý den 
a potěší vaše smysly.

Přírodní repelent  
proti komárům a hmyzu 

  0827    50 ml  

Přírodní repelent s  jedinečnou kombinací silných 
esenciálních olejů. Kombinace bylin zajistí přiro-
zenou ochranu proti komárům a  jinému hmyzu. 
Výtažek z  kocurníka odpuzuje hmyz a  zabraňuje 
jejich kousnutí.

Přírodní dezinfekční  
alkoholový roztok 

  0836     200 ml  

Přírodní čisticí roztok na bázi 75% obsahu alkoholu, 
obohacený o  organické esenciální oleje. Účinný 
a zvláště silný bojovník v boji proti bakteriím nale-
zeným na rukou bez použití vody. Je vhodný pro 
celou rodinu, a také pro dezinfekci povrchů.

Přírodní dezinfekční  
čistící sprej na ruce 

  0826    50 ml  

Skvělý pomocník do kabelky, který zachrání situaci 
v případě pocitu špinavých rukou. Je to alkoholový 
dezinfekční čistič rukou vhodný pro celou rodinu, 
zejména při výletech nebo procházkách. Dokonale 
nahrazuje běžné mýdlo a vodu, proto po jeho pou-
žití se nemusíte obávat výskytu škodlivých bakterií.

R E P E L E N T YD E Z I N F E K C E
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  tel.:+420 792 578 253, email: admin@bioruze.cz 
www.bioruze.cz    Biorůže     bioruze

   tel: +421 905 864 140, email: info@bioruza.sk 
www.bioruza.sk    Bioruža     bioruzask

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

U příležitosti platinového jubilea vydalo renomované britské 
nakladatelství „St. James‘s House“ knihu, která zaznamenává 
procesy a triumfy královny Alžběty II. během její 70leté vlády. 
Unikátní edice obsahuje 250 fotografií – od svého příchodu 
na trůn v roce 1952, její přetrvávající přítomnost během dru-
hé světové války a její sjednocující úloha a vliv v současných 
neklidných časů.

Křest knihy se konal v hotelu Claridge‘s za účasti více než 300 
hostů včetně autorů knihy, hostitele a médiích. Všichni hosté 
odcházeli z plesu s dárkem od Wooden Spoon. 

Wooden Spoon je velmi hrdý na to, že se může podělit o to, 
že historie bulharské značky Wooden Spoon byla před-
stavena v  oficiální publikaci na počest platinového jubilea 
královny Alžběty II. Kniha, která bude vždy přítomna ve sbír-
kách světových muzeí. Radost a pýcha jsou bezmezné a my 
věříme, že toto poselství může oslovit každého, kdo je plně 
oddaný myšlence vytvoření produktu bez kompromisů 
v kvalitě a s péčí o přírodu.

Zamilujte se  
do královské kosmetické  

starostlivosti!


