


DĚTSKÝ KRÉM NA OBLIČEJ
  3291    50 ml  

Krém na obličej s jemnou texturou a ak
tivním ochranným složením je bohatý na
přírodní oleje. Krém vyživuje, zjemňuje 
a chrání jemnou pokožku před vlivy ven
kovních faktorů. Přidaný extrakt z mrkve
působí jako přírodní antioxidant, zlepšuje
regeneraci buněk a působí jako přírodní 
bariéra proti slunečnímu záření.

DĚTSKÝ PLENKOVÝ KRÉM 
  3290    75 ml  

Dětský plenkový krém zklidňuje jemnou 
dětskou pokožku v oblasti plenek, kde je 
vystavena vlhkosti a nečistotám. Aktivní 
složky krému udržují pokožku suchou 
a chrání ji před podrážděním. Jemná 
textura vytváří tenký vodoodpudivý film, 
který zabraňuje vlhkosti narušit povrcho
vou vrstvu pokožky. Tento krém je bohatý 
na přírodní oleje a panthenol, kůži chrání 
i vyživuje.

Bezpečná řada produktů Bebble zaručuje kompletní 
a každodenní péči o pokožku dítěte od samého začátku. 
Její jemné receptury jsou založeny na přírodních olejích 
a bylinných extraktech.

Produkty Bebble jsou dermatologicky testovány, 
s vybranými hypoalergenními složkami, bez para-
benů, alkoholu a barviv.

Péče o dětskou pokožku

Complete care

DĚTSKÝ OCHRANNÝ KRÉM 
PROTI VĚTRU A CHLADU
  3292    50 ml  

Krém bohatý na éterické oleje a zvlhčo
vací složky, pokožku vyživuje a zjemňuje. 
Po přidání včelího vosku vytváří tento 
krém tenkou ochrannou vrstvu, která 
chrání jemnou dětskou pokožku před 
vnějšími vlivy.
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DĚTSKÝ KRÉM NA ZAPAŘENINY
  3293    60 ml  

Tento „záchranný krém“ byl speciálně vyvinut pro rychlé 
a efektivní řešení kožních problémů. Působí zázračně 
v problémových oblastech, kde je pokožka dítěte náchylná 
na zarudnutí a zánětu, například: oblast pleny, záhyby loktů, 
podpaží a kolen, za ušima a na krku. Účinné složení krému 
poskytuje okamžitou úlevu a zmírňuje svědění, zarudnutí 
a nepohodlí způsobené bolavou nebo poškozenou pokožkou.

DĚTSKÉ TĚLOVÉ MLÉKO
  3294    200 ml  

Vychutnejte si něžný dotek 
skutečně jemné dětské po
kožky, vyživované a chráněné 
mléčným tělovým mlékem.
Toto jemné mléčné složení 
vyživuje a zvlhčuje pokožku 
a pomáhá udržovat jí přiroze
nou hydrataci. Hladká emulze 
s přidaným panthenolem 
zklidňuje a chrání jemnou 
dětskou pokožku a kombinace 
přírodních olejů ji udržuje 
hebkou a šetrně se o ni stará.

DĚTSKÝ KRÉM NA TĚLO
  3311    150 ml  

Nepopsatelnému pocitu do
teku jemné dětské pokožky se 
vyrovná pouze hladký a jemný 
tělový krém Bebble. Ideální 
pro každodenní vyživování 
a hydrataci dětské pokožky. 
Krém se snadno roztírá a rychle 
vstřebává bez zanechání 
mastných stop. Jeho speciální 
receptura je bohatá na přírodní 
oleje, které pomáhají vyživovat 
a zjemňovat jemnou dětskou 
pokožku a poskytují ochranu 
po celý den.

DĚTSKÝ TĚLOVÝ OLEJ
  3295    150 ml  

Denní masáž je okamžikem láskyplného doteku a posiluje 
zvláštní pouto mezi vámi a vaším dítětem. Masáž tělovým 
olejem zahřeje dětskou 
pokožku, podpoří cirkulaci 
a zrychlí metabolismus. 
Snadno průhledná textura 
dodává pocit čistoty a svěžesti 
a přidaný heřmánek udržuje 
pokožku jemnou a hladkou.
Tělový olej Bebble obsahuje 
přírodní oleje, které ovlivňují 
barvu výsledného produktu. 
Mírná změna barvy je 
možná v průběhu času 
nebo v různých šaržích kvůli 
přírodnímu původu ingrediencí 
a schopnosti přírodního oleje 
tmavnout.

Péče o dětskou pokožku
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DĚTSKÉ VLHČENÉ UBROUSKY S LEVANDULÍ
  3297    64 kusov  

Tyto jemné dětské ubrousky obsahují mírně uklidňující mléko, 
které obsahuje extrakt z levandule.

DĚTSKÉ VLHČENÉ UBROUSKY S HEŘMÁNKEM 
  3296    54 kusov  

Tyto jemné dětské ubrousky obsahují uklidňující mléko, které 
obsahuje extrakt z heřmánku.

Jsou nezbytné při výměně plenek, jsou také 
ideální pro rychlé čištění po krmení, hraní 
nebo chůzi.

Jemně čistí citlivou dětskou pokožku a pomá-
hají udržovat její přirozenou hladinu pH.

Vlhčené 
ubrousky Umývání

DĚTSKÝ ŠAMPON A MYCÍ GEL 
S LEVANDULÍ
  3300    200 ml    |    3301    400 ml  

Jemná receptura je speciálně navržena pro kojence a je ob
zvlášt šetrná k očím. Měkká pěna jemně čistí vlasy a pokožku, 
aniž by je zanechala suché. Přidaný extrakt z levandule má 
uklidňující a antiseptický účinek. Tento šampon promění čas 
koupání dítěte na vaši oblíbenou část dne.

DĚTSKÝ MYCÍ GEL 
S HEŘMÁNKEM 
A MĚSÍČKEM 
LÉKAŘSKÝM
  3304    400 ml  

Díky jemným čistícím přísadám 
a bylinným extraktům vytváří 
mycí gel rychle lehkou pěnu 
a zbavuje pokožku nečistot. 
Změkčující složky zanechají 
dětskou pokožku hedvábně 
hladkou, aniž by ji vysušily.
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DĚTSKÉ KRÉMOVÉ MÝDLO

  3298    75 g    S OLIVOVÝM OLEJEM  |    3299    75 g    S LEVANDULÍ
Krémové mýdlo má jemný krémový zjemňující komplex, který vytváří jemnou vzdušnou pěnu.
Zvlhčující přírodní složky jemně čistí pokožku dítěte, aniž by ji vysušily.

DĚTSKÝ ŠAMPON A SPRCHOVÝ GEL 2V1

  3302    250 ml    JAHODA  |    3303    250 ml    BANÁN
Speciální složení s bylinnými extrakty a hydratačním panthe
nolem kombinuje dva účinky v jednom zábavném a ovocném 
produktu. Šetrné složky pokožku jemně čistí a pečují o ni. Díky 
přidaným zjemňujícím složkám jsou vlasy po umytí snáze 
rozčesatelné. Tento dobrý přítel je šetrný k očím a obsahuje 
panthenol, vitamín B3 a bylinné extrakty z lípy a heřmánku.

DĚTSKÝ KONDICIONÉR
NA ROZČESÁVÁNÍ VLASŮ
  3308    150 ml  

Pokud má dítě vlasy, které se snad
no zacuchávají, pravděpodobně 
znáte ty slzy a záchvaty hněvu, 
které souvisí s jejich česáním. Delší 
vlasy lze snadno udržovat bez utr
pení a bolesti a s tím vám pomůže 
detanglingový kondicionér ve 
spreji Bebble. Vyživuje a zjemňuje 
vlasy a usnadňuje je rozčesávání. 
Snižuje statiku způsobenou 
česáním, udržuje vlasy volnější 
a pomáhá je tvarovat.
Přípravek se může použít na suché 
i mokré vlasy.
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DĚTSKÝ ČISTICÍ PROSTŘEDEK 
NA HRAČKY A NÁDOBÍ
  3310    500 ml  

Účinná tekutina na čištění, 
která rychle vyčistí všechny 
stopy jídla a mléka. Jeho obsah 
je založen na účinných látkách, 
které jsou zcela rozpustné ve 
vodě a neobsahuje přidané 
barviva. Máte tedy jistotu, že 
po opláchnutí nezůstanou 
na nádobí a hračkách vašeho 
dítěte žádné chemické stopy. 
Nekompromisně účinný při 
odstraňování zbytků potravy, 
přesto šetrný k rukám. Speciální 
receptura na mytí nádobí ob
sahuje přidaný glycerin, který 
pomáhá zjemnit a zvlhčit vaši 
pokožku.

DĚTSKÝ PRACÍ GEL  
  3309    1300 ml  

Speciální prací prostředek, který 
dětské prádlo zanechává čisté 
a jemné. S příměsí přírodní
ho mýdla dokonce skvrny 
a nečistoty vyčistíte i při 
teplotě 30 °C. Přípravek 
se dokonale rozpustí 
a nezanechá na 
prádle žádné skvrny. 
Přimíchaný přírodní 
bylinný extrakt před
chází zánětům a má 
uspokujující účinky.

ČištěníÚstní  
hygiena

DĚTSKÝ GEL 
NA PROŘEZÁVAJÍCÍ SE ZOUBKY
  3305    20 ml  

Dětský gel s bylinnými extrakty 
a uklidňujícími přísadami okamži
tě zmírňuje potíže a váš drobeček 
se bude cítit lépe už za pár minut. 
Co je důležitější, tento výrobek 
neobsahuje léčiva, a proto jej lze 
často používat bez omezeného 
dávkování. Gel na zuby pomáhá 
zmírňovat zarudnutí, otoky, nad
měrnou tvorbu slin a bolest.

DĚTSKÁ ZUBNÍ PASTA

  3306    50 ml    JAHODA
  3307    50 ml     BANÁN
Složení dětské zubní pasty jemně 
čistí první zuby. Přírodní xylitol 
zabraňuje množení mikroor
ganismů a pomáhá posilovat 
zubní sklovinu. Dětská zubní pasta 
neobsahuje fluorid, konzervační 
látky ani barviva, díky čemuž je při 
spolknutí neškodná. Děti milují 
jemnou jahodovou a banánovou 
příchuť. Pasta se může používat 
již od útlého věku a pomáhá při 
dodržování správné rutiny ústní 
hygieny.
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ZKLIDŇUJÍCÍ BALZÁM NA BRADAVKY
  3335    20 ml  

Regeneruje a chrání bradavky, které jsou bolavé, podrážděné 
a popraskané v důsledku kojení. Kojení je nejpřirozenější 
způsob výživy vašeho dítěte, ale matky se často setkávají s pro
blémy, které někdy mohou vést k vysušení pokožky bradavek. 
Má lehké a přirozené aroma po kakaovém másle a pro dítě je 
naprosto neškodný. Není třeba smývat před kojením.

Specializovaná péče o pleť během těhotenství a po porodu. Účinné a dobře vy
vážené receptury produktů, kombinují přírodní složky, přírodní oleje, vitamíny 

a aktivní biotechnologické komplexy.

Dermatologicky testováno
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GEL NA INTIMNÍ HYGIENU
  3337    200 ml  

Je speciálně vyvinut pro potře
by těhotných žen. Receptura 
obsahuje kombinaci složek, kte
ré pomáhají udržovat normální 
hodnoty pH (3,5 – 4,5) v intimní 
oblasti během těhotenství. 
Gel, který je ideální pro rychlou 
a snadnou každodenní hygie
nickou rutinu, poskytuje pocit 
svěžesti a čistoty.

ZPEVŇUJÍCÍ TĚLOVÝ KRÉM
  3334    150 ml  

Hydratuje a zjemňuje po
kožku, stimuluje regeneraci, 
opravuje poškozené struk
tury a zlepšuje cirkulaci. Po
máhá pokožce po porodu 
znovu získat pevnost a tón, 
při čemž zmírňují i projevy 
celulitidy.

SPRCHOVÝ OLEJ
  3336    210 ml  

Obsahuje pečlivě vybrané 
složky, které pokožku jemně čistí 
a zároveň vyživují. Uspokojuje 
citlivou pokožku a zlepšuje 
její pružnost, takže je jemná 
a hladká jako předtím. Recep
tura neobsahuje mýdlo, barviva 
a konzervační látky, díky čemuž 
je produkt vhodný pro osoby 
s citlivou pokožkou.

OLEJ PRO PREVENCI PROTI STRIÍM
  3333    100 ml  

Navržen pro potřeby pokožky 
v průběhu těhotenství. Během 
těhotenství je pokožka nesmírně 
napnutá a zvýšená hladina 
hormonů ovlivňuje její normální 
regeneraci. Pokožka se stává 
sušší, citlivější, někdy dokonce 
svědí a na zachování své 
pružnosti potřebuje zvláštní péči 
s intenzivní výživou.

TĚLOVÝ KRÉM PROTI STRIÍM S MANDLOVÝM OLEJEM, VITAMINEM E A C
  3330    40 ml   |   3331    150 ml   |   3332    220 ml  

Strie jsou hloubkové trhání kožní tkáně. Tvoří se díky 
rychlému napnutí pokožky a hormonálním změnám, 
které brání dodání kolagenu a elastinu do kůže. 
Jakmile se strie objeví, nikdy úplně nezmizí, a proto 
je nezbytná prevence. Udržuje pokožku pružnou, 
hydratuje ji do hloubky a chrání ji zachováním její 
jemnosti a hebkosti.
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Péče o pleť

RŮŽOVÁ VODA
  3201    220 ml  

Růžová voda osvěžuje a tónuje 
pokožku obličeje, dekoltu 
a celého těla. Dodává okamžitý 
pocit pohodlí.

ČISTICÍ GEL NA OBLIČEJ
  3200    150 ml  

Čistící gel jemně exfoliuje, čistí do 
hloubky a dodává osvěžující pocit.

My Rose je přírodní kosmetická značka, určená pro kaž
dodenní péče o pleť s cenným extraktem z bulharské 
Rosa Damascena. Velice oblíbená jemná vůně bulharské 
Rosa Damascena je jádrem kosmetické značky My Rose. 

Značka nabízí kompletní péči o  obličej (mytí, čištění 
a vyživování) a tělo. Vůně krásného květu a jemný de
sign jsou příslibem hýčkání a příjemného zážitku.

S přírodním bulharským extraktem Rosa Damascena, bohatým na vitamíny, 
mikroelementy a antioxidanty se zklidňujícím a výživovým účinkem.
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Péče o pleť 

REGENERAČNÍ  
NOČNÍ KRÉM
  3205    50 ml  

Noční krém pro intenzivní výži
vu pokožky. Poskytuje nezbyt
nou péči o obličej, regeneruje 
a působí proti stárnutí pokožky. 
Přidaná kyselina hyaluronová 
do hloubky hydratuje, vyhla
zuje a regeneruje, stimuluje 
produkci kolagenu a elastinu.

DENNÍ KRÉM  
PROTI VRÁSKÁM
  3204    50 ml  

Denní krém pro pružnou, 
jemnou a zářivou pokožku. 
Poskytuje nezbytnou péči 
o tvář, vyhlazuje a působí proti 
stárnutí pleti. Přidaná kyselina 
hyaluronová vyhlazuje pokožku 
a stimuluje její produkci 
kolagenu a elastinu.

HYDRATAČNÍ  
KRÉM NA TVÁŘ 
  3203    50 ml  

Hydratační pleťový krém 
s osvěžujícím účinkem posky
tuje nezbytnou péči o tvář, 
odstraňuje stopy únavy a dává 
zdravý a zářivý tón pleti. Same
tová textura se snadno nanáší 
a rychle se vstřebává. Může být 
používán jako podklad pod 
makeup.

MICELÁRNÍ  
RŮŽOVÁ VODA 
  3202    220 ml  

Micelární růžová voda jemně 
čistí, uklidňuje a osvěžuje kůži. 
Snadno odstraňuje nečistoty 
a mastnotu, odličuje nečistoty 
z obličeje, očí a rtů. Zachovává 
přirozenou vodní rovnováhu 
a fyziologické pH pokožky. 
Receptura bez oplachování.
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KRÉMOVÉ MÝDLO
  3210     75 g  

Krémové mýdlo pro každo
denní hygienu. Receptura pro 
hedvábně jemnou pokožku 
a hydratovanou pokožku.

GEL NA INTIMNÍ 
HYGIENU
  3209     200 ml  

Intimní mytí poskytující jemnou 
hygienu. Kyselina mléčná 
udržuje přirozenou hladinu pH 
pokožky v intimní oblasti.

S přírodním výtažkem z bulharské Rosa 
Damascena bohatým na vitamíny, 
mikroelementy a antioxidanty 
k uklidnění a osvěžení.

KRÉM NA RUCE
  3207    75 ml  

Krém na ruce My Rose of Bulgaria 
se zjemňujícím a vyživujícím 
účinkem. S rostlinným 
glycerinem pro hlubokou 
hydrataci rukou. S přírodním 
bulharským extraktem Rosa 
Damascena bohatým na vitamíny, 
mikroelementy a antioxidanty, ke 
zklidnění a vyživení. Hýčkejte se 
a dopřejte Vašim rukám hedvábný 
jemný dotek. Rychle se vstřebává 
a nezanechává mastné ruce.

OČNÍ KRÉM
  3206    20 ml  

Oční krém poskytuje nezbyt
nou péči pro konturu očí, vy
hlazuje, hydratuje a zlepšuje 
pružnost pokožky. Speciální 
peptid komplex EYESERYL® 
viditelně redukuje oční váčky 
a tmavé kruhy a přidaná 
kyselina hyaluronová hloub
kově hydratuje a vyhlazuje 
jemné vrásky.

SPRCHOVÝ GEL
  3208     220 ml  

Sprchový gel určený pro 
jemné mytí, zvlhčení 
a osvěžení.

Péče o tělo
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Footness se každý den stará 
o zdravé a krásné nohy.

Nabízí kompletní řadu kosmetic
kých řešení určených pro různé 

potřeby a příležitosti použití.

DAYS
IN A FEW

COMFORT

VISIBLE
RESULTS

NATURAL
ACTION

TOTAL
CARE

ALUMINIUM SALT
PARABENS

PHENOXYETHANOL

PEELING 
NA CHODIDLA
  3251    75 ml  

Peeling na nohy jemně očišťuje 
kůži. Zjemňuje a obnovuje. 
Dává pocit svěžesti. Připraví 
nohy na svěží pocit.

JEMNÝ DEO KRÉM 
NA CHODIDLA 
  3250    75 ml  

Jemný a lehký krém na nohy. 
Dodává pokožce příjemnou 
vůni, svěžest a hedvábné jem
ný dotek. Rychle se vstřebává, 
bez mastných stop.

CHLADIVÝ GEL 
NA NOHY
  3253    75 ml  

Gel okamžitě ochladí a dlouho
době odbourává „těžké“ nohy. 
Uvolňuje svalové napětí. Sni
žuje napětí v nohou a snižuje 
pocit nepohodlí.

BALZÁM 
NA PATY
  3252    75 ml  

Balzám účinně hydratuje a vyži
vuje pokožku paty, díky čemuž 
je hebká a hladká. Příjemná 
textura a svěží aroma. Rychlá 
absorpce bez mastných stop.
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KRÉM NA RUCE CLASSIC 
  3270    75 ml  

Glycerinový krém na ruce CLASSIC 
pro suchou pokožku. Glycerinový 
vzorec obohacený o panthenol, 
zklidňuje a zvlhčuje pokožku rukou. 
Produkt má příjemné aroma a textu
ru, vhodnou pro každodenní použití. 
Rychlá absorpce umožňuje příjemné 
použití bez mastných stop.

Odměna pro lidi, kteří tvoří, opravují, staví nebo pečují o domác
nost. Dopřejte si tu správnou péči o ruce, které jsou často vysta

veny agresivním materiálům či prostředkům.

Tato řada speciálně navržená pro zaneprázdněné ruce, nabízí 
ochranu, vlhkost, výživu, regeneraci a  čiští nadměrnou špínu 

po těžké práci.

KRÉM NA RUCE INTENSIVE
  3272    75 ml  

Glycerinový krém na ruce INTENSIVE, 
jehož vzorec je speciálně vyvinut 
k řešení problémů s popraskanou po
kožkou. Účinná kombinace glycerinu, 
panthenolu a bambuckého másla 
intenzivně vyživuje a hydratuje po
kožku. Produkt má příjemné aroma 
a bohatou texturu, vhodnou pro 
každodenní použití. Rychlá absorpce 
umožňuje příjemné použití bez 
mastných stop.

DEO SPREJ 
NA CHODIDLA
  3256    125 ml  

Antiperspirant a deodorant. 
Poskytuje ochranu 24 hodin 
proti pocení a nepříjem
nému zápachu. Udržuje 
pokožku nohou suchou 
a čerstvou.

KRÉM PROTI DRSNÉ 
KŮŽI A MOZOLEM
  3255    30 ml  

Lehké nanášení krému 
s intenzivními peelingovými 
vlastnostmi. Obnovuje kůži 
nohou. Rychle se vstřebává 
bez známek mastnoty.

KRÉM 
NA POPRASKANÉ 
PATY
  3254    50 ml  

Lehká a pohodlná aplikace, 
bohatá krémová textura bez 
mastných stop. Efektivně 
opravuje a zlepšuje stav 
popraskaných pat. Rychlá 
absorpce.
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ZAHŘÍVACÍ GEL 
  3280    100 ml  

Doporučuje se pro lepší 
přípravu před tréninkem. Je 
vhodné jej používat při sportu 
nebo tréninku při nízké vnější 
teplotě. Tato speciální receptura 
má mírný zahřívací účinek a je 
energeticky minerálním kom
plexem mědi, zinku a hořčíku.

Pro ty, kteří nikdy
nezastavují.

Produkty speciálně navržené pro sport, pro pre
venci, regeneraci, ochranu a hygienu v každé fázi 
tréninku. Složky odolné vůči potu, aktivní recep
tury s ověřenými výsledky a s energetickým kom
plexem minerálů, kombinací bylinných extraktů 

a hydratačních složek.

KRÉM NA RUCE SOFT
  3271    75 ml  

Glycerinový krém na ruce SOFT 
vhodný pro citlivou pokožku. 
Kombinace glycerinu a vitamínu E. 
Hydratuje a chrání ruce. Produkt má 
příjemnou vůni a lehkou texturu, 
vhodnou pro každodenní použití. 
Rychlá absorpce umožňuje příjem
né použití bez mastných stop.

KRÉM NA RUCE SOS
  3273    50 ml  

SOS krém na ruce změkčuje, opravuje a zvlhčuje suchou a po
praskanou pokožku. Bohatý 5vitamínový komplex zotavuje, 
uklidňuje a vyživuje ruce po těžké práci. Hustá textura, snadno 
se vstřebávající a hezké aroma dělá krém příjemný na aplikaci. 
Vhodné pro každodenní použití.
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SPRCHOVÝ  
GEL - OSVĚŽUJÍCÍ
  3286    150 ml  

Čistí, tonizuje a osvěžuje 
organismus po aktivním 
tréninku. Pokožka zůstává čistá, 
jemná a hydratovaná. Ideální 
k odstranění stop po únavě 
v těle a pokožce, podporuje 
regeneraci buněk a obnovuje 
svěží a zdravý vzhled pokožky.

DEO SPREJ NA NOHY
  3285    125 ml  

Poskytuje 24hodinovou ochra
nu před pocením a zápachem. 
Redukuje pocení a příjemně 
osvěžuje. Poskytuje svěžest, 
příjemné aroma a pohodlí 
nohou, což je důležité zejména 
pro sportovce. Zpomaluje vývoj 
mikroorganismů a chrání před 
výskytem plísní na nohou.

KRÉM „OCHRANA  
PROTI TŘENÍ“ 
  3284    75 ml  

Krém je speciálně navržen 
na ochranu sportovců. 
Receptura prokazatelně 
chrání pokožku před třením, 
tvorbou pupínků nebo vředů 
při intenzivním tření látek, 
oděvů, bot nebo kůže na 
pokožku. Krém zklidňuje 
pokožku v případě odírání 
nebo zarudnutí, zvlhčuje, 
poskytuje dlouhodobé pohodlí 
a stimuluje zotavení.

OPALOVACÍ KRÉM
  3283    75 ml  

Opalovací krém na ochranu 
pokožky před škodlivými UVA /
UVB paprsky při fyzické aktivitě. 
Receptura s moderní generací 
filtrů, která chrání a hydratuje 
bez ucpávání pórů. S voděodol
nými přísadami je vhodný k po
užití při intenzivním pocení.

REGENERAČNÍ GEL 
  3282    100 ml  

Pomáhá procesu zotavení 
po intenzivním tréninku. Má  
prokazatelně obnovující účinek, 
který snižuje svalové napětí.

CHLADIVÝ GEL 
  3281   100 ml  

Účinně podporuje proces 
ochlazování po tréninku, díky 
speciálnímu složení na ochlaze
ní, dodání energie a obnovení 
složek pokožky. Poskytuje 
dlouhotrvající chladivý účinek 
na pokožku po fyzické aktivitě. 
Ideální k zabránění stopám 
únavy v těle a pokožce.
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BIORUŽA, s.r.o. 
Rosinská 13 
01 008 Žilina

Výrobce přírodních esenciálních olejů. Díky znalosti bylin a procesu 
získávání cenných olejů se stali zkušeným výrobcem kvalitních 

přírodních produktů.

Světoznámý výrobce esenciálních olejů.

Přední bulharský výrobce kosmetiky se známými značkami.

Certifikovaný systém managementu kvality.

Veřejná společnost s akciemi obchodovanými na burze v Sofii.

Řízení společnosti jako Lavena s 55letými zkušenostmi v kosmetickém 
průmyslu je skutečnou výzvou. Lavena po desetiletích získávání 

zkušeností, technologických a výrobních znalostí pokračuje v úspěšném 
vývoji. Vytváření produktů krásy a zdraví je posláním.

Lavena – Řešení pro krásu a zdraví.


