


Ružová voda BIO z bielej ruže
Rosa Alba
Čistá, parou destilovaná biela ružová voda je vyrobená z čerstvých, organických kvetov Rosa Alba, 
jedného z najvzácnejších olejnatých ruží. V porovnaní s ružovou vodou Rosa Damascena má ľahšiu a 
jemnejšiu kvetinovú vôňu. Nesie v sebe všetku komplexnosť vône bielej Rose Alba. Pomocou unikát-
nej destilačnej techniky zachováva biodynamickú energiu rastliny ruže.

Ružová voda je známa tým, že:
 y má anti-age účinok,
 y vyhladzuje vzhľad jemných línií a vrások,
 y podporuje rovnováhu pH a vlhkosti, 
 y osviežuje pokožku, 
 y rozjasňuje vzhľad,  
 y tonizuje pleť,
 y zmäkčuje a upokojuje,
 y jemná a ľahká vôňa.

  0696    60 ml sklo     0530    100 ml  

  0537    120 ml sklo     0543    250 ml  

  0545    240 ml sklo     0544    500 ml  

Ružová voda BIO
Rosa Damascena
Čistá organická ružová voda pomáha tonizovať, zjemňovať a upokojovať pokožku, obnovuje jej krásu a prirodzene svieži, 
mladistvý vzhľad. Tým, že dodáva zdravú dávku hydratácie a základných mikroživín, podporuje žiarivejšiu pleť. Vďaka 
antibakteriálnym a sťahujúcim účinkom účinne bojuje proti akné a jazvičkám po akné.

Ružová voda je známa tým, že:
 y má anti-age účinok,
 y vyhladzuje vzhľad jemných línií a vrások,
 y podporuje rovnováhu pH a vlhkosti, 
 y osviežuje pokožku, 
 y rozjasňuje vzhľad,  

Môže sa použiť aj na výživu a zvlhčenie vlasov a zabránenie krepovateniu.

  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  

      

Ružová voda BIO z ruže stolistej
Rosa Centifolia
Jej vôňa je sladká, medová, zmyselná a intenzívne kvetinová, čo predstavuje 
eleganciu večnej ženskosti. Ružový olej Centifolia je veľmi obľúbenou zložkou 
elegantných parfumov. Čistá a organická ružová voda je vyrobená z čerstvých 
kvetov ruže Centifolia.

Ružová voda Centifolia pomáha:
 y jemne pomáha tónovať, 
 y zjemňovať a upokojovať pokožku, 
 y minimalizovať výskyt pórov a povrchových 
kapilár,

 y dodáva zdravú dávku vlhkosti a základných 
mikroživín, 

 y podporuje prirodzene svieži, mladistvý vzhľad,
 y zmäkčuje,
 y má anti-age účinok.

  0695    60 ml sklo      0641    120 ml sklo 

  0642    240 ml sklo     0542    100 ml  

 � Sklenené fľaše sú vyrobené  
z jantárového skla.

 � 100% organicky 
vypestované a eticky 
zozbierané z rodinnej 
ružovej farmy v srdci 
bulharského ružového 
údolia.

KVETINOVÉ   VODY

 y tonizuje pleť,
 y zmäkčuje a upokojuje,
 y zlepšuje chuť jedál a nápojov
 y jeho vôňa vytvára atmosféru 
harmónie a tepla.
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Slamienková voda BIO
Helichrysum (Imortelle) Italicum
Čistá a organická voda Helichrysum je destilovaná parou z čerstvých kvetov Helichrysum 
(slamienky). Upokojujúca kvetinová voda jemne pomáha ochladzovať a tonizovať každý 
typ unavenej pokožky. 

Upokojujúca slamienková voda: 
 y jemne pomáha ochladzovať a tonizovať unavenú pokožku, 
 y navracia pleti rovnováhu a krásu, 
 y dodáva pleti základné minerály a vlhkosť, 
 y rozžiaruje a viditeľne omladzuje,
 y hydratuje a tonizuje.

  0516    120 ml sklo  

  0517    240 ml sklo  

Medovková voda BIO
Melissa Officinalis
Čistá medovková kvetová voda sa získava parnou destiláciou čerstvých organických kvetov 
medovky. Jej príjemná, svieža, citrónová vôňa povznáša ducha a revitalizuje myseľ.

Táto veľmi jemná medovková voda pomáha:
 y prebudiť a tonizovať mdlú pokožku,
 y pomáha pri problematickej pokožke,
 y proti podráždeniu a začervenaniu, 
 y proti zápalom pokožky,
 y má osviežujúci a tonizujúci účinok. 

  0699    60 ml sklo     0536    100 ml  

  0548    120 ml sklo  

Harmančeková voda BIO
Chamomile Roman
Čistá harmančeková voda z kvetov sa získava parnou destiláciou čerstvých organických kve-
tov harmančeka. Jej príjemná, svieža, citrónová vôňa povznáša ducha a revitalizuje myseľ.

Táto veľmi jemná kvetinová voda:
 y pomáha prebudiť a tonizovať mdlú pokožku,
 y je užitočná pri problematickej pokožke,
 y pomáha proti podráždeniu,
 y proti zápalom pokožky.

  0698    60 ml sklo  

  0538    120 ml sklo  

  0535    100 ml  

Levanduľová voda BIO
Lavandula Angustifolia
Čistá, parou destilovaná levanduľová voda je vyrobená z čerstvých, organických kvetov le-
vandule – jednej z najcennejších a najpoužívanejších rastlín obsahujúcich esenciálny olej. 
Vyrovnávajúca, harmonizujúca a relaxačná kvetinová voda na rozmaznávanie tela a mysle. 
Upokojuje drobné zápaly kože, vyrážky a ranky.

Levaduľová voda je známa tým, že:
 y má terapeutické a prečisťujúce účinky,
 y čistí, upokojuje a tonizuje pleť,
 y vyvažuje a harmonizuje začervenanú pleť,
 y stimuluje trávenie a pôsobí antisepticky,
 y zvýrazňuje chuť potravín a nápojov.

  0697    60 ml sklo        0534    100 ml  

  0540    120 ml sklo        0547    250 ml  

  0533    240 ml sklo        0546    500 ml  

KVETINOVÉ   VODY
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 � Obsahuje kľúčové bioaktívne zložky.

 � Účinné zložky poskytujú viditeľné výsledky 
a pomáhajú zlepšovať tón a textúru pleti.

 � Vhodné pre vekovú kategóriu 35+.

Výskum*

• Po 28 dňoch používania pleť vyzerá pevnejšia 
a mladšia. Podporuje elasticitu pleti o + 35 %

• Po 24 hodinách používania sa znížila straty vody 
a hydratácia sa výrazne zvýšila o viac ako 48 %*

• Zlepšujú vizuálny vzhľad povrchu pokožky – optimálne 
výsledky dosiahnuté za 28 dní* 

* Všetky tvrdenia sú založené na externých klinických, 
laboratórnych a spotrebiteľských štúdiách vykonaných 
na konkrétnych zložkách. Všetky sú založené na použití 
dvakrát denne. Výsledky sa môžu líšiť.

BIO STAROSTLIVOSŤ O PLEŤ
BIO DAMASCENA - ROSSE OTTO

Nočný regenerujúci krém
  0505    50 ml  

 y Nočný regeneračný krém proti starnutiu.

Výživný nočný hydratačný krém zjemňuje, vyhladzuje a ošet-
ruje pokožku a pomáha zlepšiť celkový vzhľad pleti. Pomáha 
chrániť a vyrovnávať pokožku a podporuje jej prirodzený 
opravný mechanizmus počas noci. Hydratačná bariéra po-
kožky je posilnená, textúra pokožky je viditeľne zjemnená, 
aby ráno odhalila rafinovaný a mladistvo vyzerajúci vzhľad.

Denný regenerujúci krém
  0504    50 ml  

 y Denný hydratačný krém na tvár obnovujúci mladosť.

Bohatý a výživný denný hydratačný krém pomáha chrániť 
pokožku pred dehydratáciou, environmentálnymi stresmi a 
dodáva jej dlhotrvajúcu vlhkosť. Bioaktívne látky sa zameria-
vajú na špecifické príznaky starnutia, aby zjemnili a skrášlili 
pokožku a zlepšili pleť. Pri pravidelnom používaní je pokožka 
hladšia, jemnejšia, vyživená, vyvážená a žiarivejšia.

Pleťové sérum proti slnku 
SPF25
  0510    50 ml  

 y Ľahký opaľovací krém poskytuje spoľahlivú 
širokospektrálnu ochranu pred slnkom bez 
zanechania kriedového povrchu. 

Tvár hydratuje, upokojuje pokožku a zároveň bojuje proti 
viditeľným známkam starnutia. Podporuje mladistvý, žiarivý 
vzhľad pleti a redukuje výskyt jemných vrások. Možno ho 
nosiť pod make-up. Má tiež protizápalové účinky a pomáha 
znižovať viditeľné známky starnutia. 
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BIO STAROSTLIVOSŤ O PLEŤ
BIO DAMASCENA - ROSSE OTTO

Vyživovacie pleťové sérum 
  0508    20 ml  

 y Najlepšie pri strate pružnosti a pevnosti, suchosti, 
matnosti, proti tmavým škvrnám.

Sérum na tvár na báze Skin Reviving Complex sa rýchlo 
vstrebáva a poskytuje hĺbkovú hydratáciu a nevyhnutnú 
výživu. Vzácne zloženie pomáha pokožke predchádzať 
viditeľným známkam poškodenia. Pleťový elixír je boha-
tý na antioxidanty, skrášľuje a pomáha rozjasňovať pleť. 
Vyživujúce pleťové sérum pomáha pleti poraziť každoden-
ný stres a zanecháva pleť jemnú, hladkú a žiarivú. 

Regeneračné pleťové sérum 
  0511    30 ml  

 y Vysokoúčinné sérum pre mladistvý vzhľad pokožky 
a regeneráciu buniek.

Regeneračný koncentrát sa absorbuje v priebehu niekoľ-
kých sekúnd, aby hydratoval pokožku, stimuloval regene-
ráciu buniek a zvýšil žiarivosť pleti. Zlepšuje textúru pleti 
a dosahuje jasnejší, jemnejší a mladší vzhľadu pokožky. 
Pomáha obnovovať hydratačnú bariéru pokožky, redukuje 
výskyt vrások a vačkov pod očami, podporuje elasticitu.

Pleťové tonikum na tvár 
  0503    200 ml  

 y Pleťové tonikum pomáha čistiť, vyrovnávať, 
upokojovať pokožku a prejasňovať pleť.

Pomáha vyrovnávať pleť a rozjasňuje pleť pre zdravo vyze-
rajúci, svieži vzhľad. Zvlhčuje a zjemňuje pokožku a zvyšuje 
účinnosť ďalších ošetrení. Pomáhajú upokojiť pokožku a 
minimalizovať výskyt pórov, takže pleť vyzerá revitalizova-
ná a žiarivá.

Pleťové čistiace mlieko
  0501    200 ml  

 y Jemná čistiace pleťové mlieko na čistenie pórov.

Jemné čistiace mlieko určené na jemné čistenie, vyváže-
nie a hydratáciu pokožky. Vyrovnáva a hydratuje pokož-
ku, efektívne odstraňuje make-up a preniká hlboko do 
pórov, aby viditeľne redukovalo ich vzhľad pre jasnejšiu 
pleť. Vyživuje pokožku tým, že nahrádza stratenú vlhkosť. 

Pleťový krém proti starnutiu 
  0506    50 ml  

 y Intenzívne spevňujúci krém na tvár.

Krém na tvár pomáha redukovať výskyt vrások a redukuje najviditeľnejšie znám-
ky starnutia. Zvyšuje hydratáciu a je známe, že obnovuje prirodzenú rovnová-
hu a odolnosť pokožky pre pevnejší a žiarivejší 
vzhľad. Zanecháva pokožku jemnú, krásnu a pri-
náša okamžitý pocit sviežosti a dlhotrvajúceho 
komfortu.

Očný krém proti starnutiu 
  0507    15 ml  

 y Intenzívny pleťový krém pomáha hĺbkovo hydratovať pokožku a 
redukuje výskyt vrások a väčšinu známok starnutia.

Intenzívny krém na kontúry očí poskytuje optimálnu výživu a pomáha chrániť 
jemnú pokožku pod očami pred dehydratáciou, čím 
podporuje mladistvejší a žiarivejší vzhľad. Pomáha 
dopĺňať antioxidanty na posilnenie pokožky a vidi-
teľne redukuje známky starnutia, pričom poskytuje 
dlhotrvajúcu vlhkosť. Pomáha redukovať výskyt 
tmavých kruhov, rozjasňuje unavené oči.
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BIO STAROSTLIVOSŤ O PLEŤ
BIO DAMASCENA - ROSSE OTTO

Darčekový set  
luxusnej regeneračnej a obnovujúcej 
starostlivosti o pleť
  0664  

Mladistvejší vzhľad a žiarivá pleť s organickým triom v luxusnom darčekovom 
balení, ktoré obsahuje: 

Denný hydratačný krém na tvár 
Pomáha chrániť pokožku pred dehydratáciou, vďaka čomu je hladšia, pevnejšia a roz-
žiarená. Podporuje rovnováhu vlhkosti pokožky a znižuje výskyt vrások, stareckých 
škvŕn a nerovnomerného tónu pokožky.

Nočný hydratačný krém 
Nočný hydratačný krém na tvár pomáha posilniť prirodzenú hydratačnú bariéru pokož-
ky a podporuje vyhladzovanie vrások, aby sa ráno objavil tónovaný, upravený a mladis-
tvo vyzerajúci vzhľad.

Očný krém proti starnutiu
Intenzívne ošetrenie očných kontúr, ktoré poskytuje optimálnu výživu a pomáha chrániť 
jemnú oblasť pod očami pred dehydratáciou, čím podporuje mladistvejší a žiarivejší vzhľad.

Pleťové mydlo
  0502    250 ml  

 y Jemné čistiace mydlo na tvár pre dokonalé čistenie 
pleti. 

Jemné čistiace mydlo na tvár efektívne odstraňuje každo-
denné nečistoty a make-up bez toho, aby pleť zbytočne 
dráždil. Zanecháva pokožku zdravo sviežu a jemnejšiu. 
Nevysušuje a pomáha tonizovať a hydratovať pokožku, kto-
rá sa cíti vyvážená a zdravá.

Telový olej
  4417    100 ml  

 y Rýchlo sa vstrebávajúce, luxusné celoplošné 
ošetrenie poskytuje pokožke bohatý zdroj 
antioxidantov a základných živín. 

Ľahké zloženie dodáva okamžitú vlhkosť a podporuje žia-
rivejšiu, krásne jemnú a mladšie vyzerajúcu pleť. Jemná 
aróma čistej bulharskej ruže Otto, exotického ylang-ylang 
a hrejivého oleja zo santalového dreva upokojujú a potešia 
zmysly pri aplikácii.

Očné obnovujúce sérum 
  0509    10 ml  

 y Najlepšie na redukciu vrások a výživu očného 
okolia.

Regeneračné očné sérum pomáha energizovať a prejas-
ňovať unavené oči a vytvára ochranný film okolo krehkého 
očného okolia, čím chráni pokožku pred dehydratáciou. 
Podporuje pružnosť a pevnosť, pomáha pleti poraziť kaž-
dodenný stres a omladzuje pleť, aby oči vyzerali mladšie.
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Hydratačný krém na tvár 
  0598    50 ml  

 y Ľahký hydratačný krém, ktorý sa okamžite vpíja 
do pokožky a vytvára hydratovanú a hladkú pleť.

Hydratačný krém pomáha hydratovať, zjemňovať po-
kožku a podporuje jej pružnosť.  Zloženie pomáha 
rozjasniť pleť a zjemniť povrch pokožky, aby odhalilo žia-
rivú a mladšie vyzerajúcu pleť. Kyselina hyalurónová po-
skytuje dlhotrvajúcu vlhkosť, zatiaľ čo extrakt z Candeia 
pomáha upokojiť pokožku, znižuje výskyt podráždenia a 
začervenania. Pleť vyzerá hydratovaná, vyvážená a pruž-
ná, pričom viditeľné nedokonalosti miznú. 

Hydratačné tonikum na tvár 
  0596    120 ml  

 y Jemné kvetinové tonikum dodáva pokožke vlhkosť, 
žiarivosť a pripravuje pleť na ďalšie ošetrenie. 

Vyvážte a osviežte pokožku s touto jemnou hydratačnou 
kvetinovou tonerovou hmlou, ktorá je formulovaná tak, 
aby sa zamerala na póry, matnosť a suchosť pleti. Komplex 
zloženia hydratuje a vyrovnáva pokožku a pomáha zlepšiť 
vzhľad tmavých škvŕn a nerovnomernej pleti. Osviežuje, 
upokojuje a zanecháva pleť jasnejšiu, hladšiu a jemnejšiu.

Rozjasňujúce sérum na pleť 
  0597    30 ml  

 y Účinné rozjasňovacie sérum bojuje proti 
hyperpigmentácii.

Silné, rýchlo sa vstrebávajúce sérum, naplnené patento-
vaným fytokomplexom Iridescent Light, pomáha znižovať 
výskyt hyperpigmentácie a nerovnomerného tónu pleti. 
Pomáha bojovať proti matnej, unavenej pokožke, podporuje 
rozjasnenú pleť a celkový lesk. Po aplikácii vyzerá pleť okam-
žite hydratovane, plnšie a tonizovanejšie, s výrazne vylepše-
ným jasom.

Jemná čistiaca emulzia  
pre rozjasnenie pleti
  0595    200 ml  

 y Luxusná krémová čistiaca emulzia jemne čistí, 
upokojuje a zjemňuje pokožku.

Jemná rozjasňujúca čistiaca emulzia je málo penivá, nevy-
sušuje a neobsahuje sírany. Kombinuje účinnosť penového 
čistiaceho produktu a čistiaceho mlieka na odstránenie 
nečistôt, make-upu a zanecháva pokožku jemnú a sviežu. 
Jemné zloženie s vyváženým pH, bohaté na esenciálne an-
tioxidanty a organické rastlinné látky, účinne čistí a hydra-
tuje pokožku a zanecháva ju pružnú. 

 � Kľúčové bioaktívne zložky obsiahnuté 
v Rose & Mullein je olej z Rosa Damascena, ktorý 
pomáha rozjasniť pleť tým, že má pozitívny 
tonizujúci účinok na povrchové kapiláry. 

 � Upokojuje a vyrovnáva pleť a podporuje 
rovnomerný tón pleti a prirodzený zdravý lesk. 

Extrakt z kvetov mullein pomáha rozjasniť pleť tým, 
že absorbuje neviditeľné UV žiarenie a premieňa ho 
na viditeľné svetlo a výťažok z kôry Candeia, ktorý je 
silným extraktom bohatým na bisabolol, o ktorom je 
známe, že rozjasňuje, tonizuje a hydratuje pokožku 
a obnovuje jej vitalitu.
Vhodné pre vekovú kategóriu 35+.

BIO STAROSTLIVOSŤ O PLEŤ
ROSE & MULLEIN
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Opaľovací telový krém 
SPF30 
  0525    90 ml  

Dokonalá ochrana pred slnkom chráni pred škod-
livými slnečnými lúčmi, ktoré spôsobujú spálenie 
a predčasné starnutie pokožky. Jeho pokročilé 
zloženie je obohatené o zmäkčujúce rastlinné 
maslá a oleje na hydratáciu a ochranu pokožky. 
Výrobok je tónovaný. 

Opaľovací krém  
pre deti SPF30 
  0526    90 ml  

Chráni pokožku pred UVA a UVB lúčmi. Odolnosť 
voči vode až 40 minút. 
Bezpečný a účinný opaľovací krém je vytvo-
rený špeciálne pre deti a dojčatá bez akých-
koľvek škodlivých prísad na každodenné po-
užitie. Poskytuje kompletnú ochranu citlivej 
pokožky pred spálením a poškodením buniek. 
Jemný krém, obohatený o výťažky z ruže a nech-
tíka, hydratuje a upokojuje jemnú pokožku. 

Opaľovací pleťový krém  
na tvár z ruží SPF30 
  0527    50 ml  

Špičkový širokospektrálny opaľovací krém na tvár 
s SPF 30.
100% prírodný a certifikovaný organický opaľo-
vací krém na tvár poskytuje spoľahlivú a vysokú 
UVA/UVB ochranu pred poškodením slnkom 
– jednou z hlavných príčin predčasného star-
nutia pokožky. Opaľovací krém bez škodlivých 
a umelých prísad ponúka bezpečnú a účinnú 
každodennú ochranu pred slnkom. Výrobok je 
tónovaný.

BIO OPAĽOVACIE PRODUKTY
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Balzam na pery  
s jasmínom a Ylang-Ylang
Obohacuje a vyživuje pery, poskytuje ich ochranu pred ne-
priaznivým počasím. Zlepšuje prirodzenú obranyschopnosť.

  0523    5 g  

Balzam na pery  
s vanilkou a muškátom
Obsahuje organickú vanilku pre vyživenie a hydratáciu pier. 
Pomáha zlepšovať pružnosť pokožky, pery sú  plnšie a mlad-
šie.  Každodenné používanie balzamu pomáha v boji  s ve-
kom, a  zároveň pri  znižovaní škodlivého vplyvu životného 
prostredia na pokožku pier. 

  0522    5 g  

Balzam na pery  
s grepom a pelargóniou
 Má významný účinok pre zvýraznenie textúry a tónu pokož-
ky pier.  Pomáha posilňovať   pokožku a podporuje rýchlejšie 
hojenie suchých a  popraskaných pier. Vyživuje, hydratuje 
a   upokojuje jemnú pokožku a chráni pery pred škodlivými 
účinkami horúceho i chladného počasia  a vetra. 

  0521    5 g   

Balzam na pery  
s levanduľou a mentolom
Určený pre dehydrované, popraskané a  suché pery. Pomáha 
vyživovať a  hydratovať jemnú pokožku, zlepšuje elasticitu 
a pružnosť pier. Pomáha chrániť pery pred škodlivými účinka-
mi horúceho i chladného počasia a vetra.

  0520    5 g  

Balzam na pery  
s levanduľou
Tento produkt je určený na popraskané a suché pery. Pomáha 
vyživovať a  hydratovať jemnú pokožku, zlepšuje elasticitu 
a pružnosť pier. Pomáha chrániť pery pred škodlivými účinka-
mi horúceho i chladného počasia a vetra.

  0519    5 g  

Balzam na pery  
s ružovým olejom
Organický balzam je prírodný produkt, bohatý na  vitamíny 
a mastné kyseliny, ktoré eliminujú bolesť a vysušenie pri popras-
kaných perách. Vyhladzuje pery a  dodáva im mäkkosť a  jem-
nosť, obnovuje ich štruktúru. Intenzívne hydratuje a poskytuje 
spoľahlivú ochranu citlivých pier pri premenlivom počasí. 

  0518    5 g  

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

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

BIO KRÉMY NA RUKY 
S RUŽOVÝM OLEJOM A RUŽOVOU VODOU

BIO BALZAMY NA PERY

Krém na ruky z ruží anti-age
  0556    30 ml        0557    90 ml  

100% prírodný a certifikovaný organický krém na ruky s ružo-
vým olejom. Ľahko vstrebateľné a nemastné zloženie uzamyká 
vlhkosť ako neviditeľná rukavica, lieči suchosť a dehydratáciu 
rúk, poskytuje dlhotrvajúcu hebkosť, zatiaľ čo príjemná vôňa 
pomáha mysli a telu uvoľniť sa. Odporúča sa pre starnúcu pleť.
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Prírodné vysušené kvietky z levandule 
  0589    80 g        4420    40 g  

Kvety levandule majú sladkú, relaxačnú vôňu a dlhú históriu v tradičnom západnom bylinkárstve. Prirodzene sladký 
a jemný čaj s nádhernou upokojujúcou vôňou. Niektoré z prospešných zložiek levanduľových kvetov sú prírodné 
esenciálne oleje, taníny a flavonoidy, o ktorých sa predpokladá, 
že podporujú celkovú pohodu. Účinky levandule na zdravie:

 y používa sa na zmiernenie nespavosti, úzkosti, stresu a 
depresie,

 y vhodná do zmesí korenia alebo do domácich prípravkov 
starostlivosti o pleť,

 y podporná liečba pri angíne i chrípke,
 y podporuje hojenie popálenín,
 y pomáha pri ekzémoch, vyrážkach, lupienke,
 y zmierňuje alergické reakcie,
 y podporná liečba pri nespavosti,
 y podporuje trávenie, pri plynatosti, zápche,
 y na problémy v ústnej dutine.

Prirodzene bez kofeínu.

Prírodné vysušené ružové púčiky 
  0588    80 g       4419    40 g  

Púčiky ruží sú vhodné na jemný, vyvážený, jemne sladký bylinkový čaj s jemnou kvetinovou vôňou. Čaj z púčikov ruže 
je bohatý na vitamín C, B, K, polyfenoly a esenciálne antioxidanty majú jemnú, osviežujúcu a sladkú vôňu. Účinky ruží 
na zdravie:

 y vyvoláva pocity radosti a šťastia a navodzuje romantickú 
náladu,

 y liečba bolestí brucha, menštruačných bolestí a problémov v 
menopauze,

 y liečba tráviacich problémov,
 y zápaly hrdla, ústnej dutiny,
 y liečba kašľa, respiračné ochorenia,
 y mierne laxatívum pri zápche,
 y upokojujúci účinok – liečba depresií, smútku, nervového 
stresu a napätia.

Prirodzene bez kofeínu.

 � Organické sušené kvietky 
sú 100% organicky 
pestované a ručne 
zbierané priamo z rodinnej 
bylinkovej farmy Alteya, 
ktorá sa nachádza v srdci 
Bulharska.

 � Neobsahujú chemikálie, 
zvyšky pesticídov, umelé 
farbivá ani príchute.

BIO SUŠENÉ KVIETKY
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BIO SUŠENÉ KVIETKY

Prírodné vysušené šípky  
bez semienok 

  4414    250 g       4424    110 g  

Certifikované organické šípky bez semien sú sušené, rezané a preosiate. Sú ideálne na 
prípravu teplých alebo studených nálevov a majú typickú kyslastú, sviežu a nezabudnu-
teľnú chuť.
Pridanie sušených šípok do vašej stravy nielen-
že vyvolá váš zmysel pre chuť, ale tiež pomôže 
vášmu celkovému zdraviu. Tieto drobné plody 
obsahujú vysoké množstvo vitamínu C, A, B-3 a 
D, ako aj flavonoidov, minerálov, kyseliny jablč-
nej a citrónovej.

Prírodné vysušené šípky 
   0594    260 g       4423    110 g  

Plody červenej šípky tvoria úžasný čaj, ktorý má špecifickú sviežu chuť s jemne horkas-
tou notou.  Šípky obsahujú extrémne vysoké množstvo vitamínu C. Tieto drobné plody 
obsahujú množstvo vitamínu A, B-3 a D, ako aj flavonoidov, minerálov, kyseliny jablčnej a 
citrónovej. Účinky šípok na zdravie:

 y znižujú cholesterol,
 y pomáhajú s prevenciou rakoviny (účinné antioxidanty),
 y zlepšujú imunitu,
 y stimulujú produkciu kolagénu v tele,
 y pomáhajú pri liečbe zápalov,
 y slúžia pri prevencii skorbutu, choroby z nedo-
statku vitamínu C,

 y pomáhajú pri liečbe chrípky.

Prirodzene bez kofeínu.

Prírodné vysušené kvietky z nechtíka
  0591    40 g       4422    15 g  

Žiarivo oranžové a žlté kvety Calendula officinalis sú nielen krásne, ale aj podporujú zdravie. Nesú 
synergiu čistého vzduchu a horských dažďov. Účinky nechtíka na zdravie:

 y bylinka vhodná do akejkoľvek maste a kozmetického receptu,
 y okvetné lístky dodávajú chuť bylinkovým čajovým zmesiam,
 y funguje ako silná podpora imunitného systému,
 y prečisťuje krv aj organizmus od škodlivín,
 y je účinnou prevenciou pred rakovinou,
 y podporuje funkciu srdca, znižuje krvný tlak,
 y je prevenciou vzniku diabetesu a normalizuje 
hladinu cukru v krvi,

 y čistí a podporuje pečeň,
 y odstraňuje migrény aj bolestivú menštruáciu,
 y čaj pôsobí priaznivo na vredy, žalúdočné problé-
my aj zápaly hrubého čreva.

Prirodzene bez kofeínu.

Prírodné vysušené kvietky z harmančeka 
  0590    50 g       4421    20 g  

Jemné kvety harmančeka uchvacujú svojou krásou, príťažlivou vôňou a zázračnými liečivými 
vlastnosťami. Účinky harmančeka na zdravie:

 y zmierňuje príznaky prechladnutia a chrípky, horúčky, žalúdočných problémov, alergic-
kých záchvatov,

 y harmančekový čaj uvoľňuje telo aj myseľ a odbúrava stres,
 y upokojuje podráždenú vlasovú pokožku,
 y je účinný pri odstraňovaní lupín, pomáha pri 
lupienke,

 y vyhladzuje drobné jazvy a je účinný aj na 
akné,

 y dermatológovia ho odporúčajú pri ekzémoch,
 y harmančekový čaj pomáha proti migréne,
 y je účinný pri pálení záhy a syndróme dráždi-
vého čreva,

 y je pomocníkom pri cukrovke – udržuje 
hladinu glukózy v krvi,

 y zmierňuje účinky ovčích kiahní a zaparenín.
 y Prirodzene bez kofeínu.
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Telový balzam z ruže
  0569    40ml        0561    40 ml  

Aromaterapeutický balzam, formulovaný s čistou a vzácnou 
bulharskou ružou, pomáha posilniť romantiku, priťaho-
vať lásku a pozdvihnúť ducha, inšpiruje k harmó-
nii a omladzuje telo a myseľ. Svieži balzam z 
organickej ruže:

 y pomáha zvláčňovať, 
 y hydratovať,
 y zvyšovať prirodzený lesk pokožky.  

Telový balzam z levandule 
  0567    40 ml        0563    100 ml  

Zmäkčujúci a bohatý balzam má protizápalové vlastnosti a 
božskú upokojujúcu vôňu. Extra upokojujúci aromaterape-
utický levanduľový balzam:

 y pomáha vyživovať,
 y upokojovať, 
 y obnovovať suchú popraskanú pokožku.  

Masážny telový olej relaxačný  
z levandule 
  0565    250 ml  

Relaxačný upokojujúci masážny a telový olej na regeneráciu 
pokožky a zmyslov. Užite si relaxačnú masáž s hlboko hy-
dratačnou a výživnou zmesou čistých a organických olejov. 
Jemná masáž týmto olejom pomáha odstraňovať toxíny a 
spevňuje pokožku. Relaxačná vôňa na báze bulharskej levan-
dule, harmančeka rímskeho a ylang-ylang pomáha zmierniť 
stres a únavu, zároveň zanecháva pokožku hladkú a jemnú 
na dotyk. 

Masážny telový olej 
omladzujúci z ruže 
  0564    250 ml  

Omladzujúci telový masážny olej na omladenie a prebude-
nie pokožky a zmyslov. Bohatý výživný masážny olej chráni 
a hlboko hydratuje pokožku, zanecháva ju jemnú a pružnú. 
Komplex esenciálnych olejov na báze vzácnej bulharskej 
ruže a oleja okamžite skrášľuje pokožku, zlepšuje pevnosť, 
lesk a textúru. Osviežuje, omladzuje a tonizuje telo a myseľ, 
čím podporuje celkovú pohodu. 

Maska na vlasy z levandule 
  0566    40 ml        0562    100 ml  

Vyživujúca organická levanduľová maska na ošetrenie vlasov:
 y podporuje rast vlasov
 y pomáha posilňovať tenké, slabé a vypadáva-
júce vlasy, 

 y dodáva vlhkosť,
 y umožňuje vlasom získať potrebnú 
elasticitu,

 y buduje odolnosť voči každodennému 
stresu.

Maska na vlasy z ruží 
  0568    40 ml        0560    100 ml  

Bohatá organická kúra na vlasy, ktorá:
 y posilňuje, 
 y revitalizuje suché, lámavé vlasy,
 y pomáha predchádzať lámaniu vlasov,
 y štiepeniu končekov, 
 y zlepšuje textúru a lesk vlasov.

BIO STAROSTLIVOSŤ O TELO A VLASY
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 � BIO starostlivosť pre každý krok  
dennej rutiny tých najmenších.

Detský masážny a telový olej 
  0549    110 ml  

Jemný olej s jemnou prírodnou vôňou hydratuje a chráni pokožku a 
upokojuje zmysly dieťaťa. Masáž bábätko pomáha upokojiť, zlepšu-
je spánok, prospieva tráveniu a celkovo pozitívne vplýva na zdravie 
a pohodu bábätka.  Posilňuje emocionálne puto medzi dieťaťom a 
rodičom.

Telový olej proti striám 
  0577    110 ml  

Telový olej pomáha predchádzať striám počas tehotenstva a po 
ňom. Udržuje pokožku vyživenú, jemnú a krásnu. Zlepšuje elasticitu 
a poskytuje komfort pre svrbivú a naťahujúcu sa pokožku.  Zjemňuje 
vzhľad starých a pomáha predchádzať novým striám. Stimuluje pro-
dukciu kolagénu, uvoľňuje suchú a svrbivú rozpínajúcu sa pokožku.

Upokojujúca telová hmla pre deti 
  0559    110 ml  

Detská upokojujúca hmla účinne čistí a zjemňuje pokožku a vlásky. 
Upokojujúce a jemne voňavé zloženie z nechtíka, harmančeka a ružo-
vého esenciálneho oleja zanecháva pokožku a vlasy vyživené a zdravé. 
Pomáha hojiť a chrániť citlivú pokožku, upokojuje, zjemňuje a zmier-
ňuje vyrážky, ekzémy, pomáha znižovať začervenanie a zápaly.

Detské telové mlieko 
   0587    110 ml  

Organické mlieko je navrhnuté pre špeciálne potreby jemnej a citlivej 
pokožky dojčiat a detí. Jemné zloženie obsahuje prírodné organické 
maslá a oleje bohaté na vitamíny a minerály, ktoré upokojujú, vyži-
vujú a chránia pokožku a podporujú prirodzenú rovnováhu vlhkosti 
pokožky. Mlieko sa ľahko vstrebáva a vytvára trvalé pohodlie a zmys-
lové potešenie.

Detský balzam na telo 
  4418    30 ml        0586    40 ml  

Viacúčelový hojivý balzam pomáha hydratovať, upokojovať 
a zjemňovať citlivú a podráždenú pokožku. Hojivá masť na 
pomoc pri ekzémoch, suchej, popraskanej alebo podrážde-
nej pokožke. Tvorí ochrannú bariéru pred vetrom a chlad-
ným počasím. Upokojuje uhryznutie hmyzom, modriny, 
menšie rany, škrabance, popáleniny a rezné rany.

Krém proti zapareninám  
z plienok 
  0583    30 ml        0584    90 ml  

 Každodenný účinný balzam proti zapareninám je vytvore-
ný špeciálne pre deti a bábätká. Jemný krém hydratuje a 
upokojuje jemnú pokožku. Pomáha upokojiť pokožku die-
ťaťa a podporuje rýchlejšie hojenie.

Detský sprchový gél 
  0580    150 ml  

  0581    250 ml        0582    400 ml  

Je vyrobený z tých najkvalitnejších, čistých a jemných 
certifikovaných organických zložiek, ktoré účinne čistia a 
zjemňujú pokožku a vlásky. Je dostatočne jemný aj pre tú 
najcitlivejšiu pokožku novorodencov. Je vyrobený z jemné-
ho penivého mydlového základu bohatého na zjemňujú-
ci marhuľový olej, ktorý hydratuje a zjemňuje. Bezpečné 
umývanie tela a vlasov dojčiat, detí a dospelých s citlivou 
pokožkou. 100 % recyklovateľné nádoby.

MAMA A DIEŤA
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Organické tekuté mydlo
Levanduľa a aloe 
   0660    250 ml         0661    500 ml  

Organické tekuté mydlo
Grapefruit a pomaranč 
   0658    250 ml        0659    500 ml  

Organické tekuté mydlo
Muškát a ruža 
   0656    250 ml        0657    500 ml  

Organické tekuté mydlo
Citrus a mäta 
   0654    250 ml        0655    500 ml  

Organické tekuté mydlo
Harmanček a nechtík 
   0652    250 ml        0653    500 ml  

Tekuté mydlo
Eucalyptus a tea tree 
   0739    250 ml        0738    500 ml  

BIO TEKUTÉ MYDLÁ

 � S botanickými extraktmi a esenciálnymi olejmi.
 � Certifikované organické, viacúčelové tekuté mydlo.
 � Z prírodných a organických rastlinných zložiek.
 � Jemne voňajúce čistými esenciálnymi olejmi.

 � Pomáha jemne čistiť bez nadmerného vysušovania.
 � Zanecháva pokožku čistú, jemnú a príjemnú.
 � Ideálne pre všetky typy pleti.
 � Vhodné na každodenné použitie.
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Celulózová maska na tvár 
  0599    5 ks  

Pohodlná, stlačená maska je vyrobená z prírodného jemného mikro-
vlákna. Najprv by sa mala namočiť v ružovej vode a potom aplikovať 
na tvár. Výsledkom je hydratovaná a vyživená pokožka. Pravidelné 
používanie prispieva k ľahkému vstrebávaniu ružovej vody hlboko do 
pokožky a získaniu rozjasnenej pleti.

Čistiaci gél na tvár  
Vanilka a geranium 
  0554    150 ml  

Čistiaci gél na tvár obsahuje zmyselnú vanilku a geranium, ktoré 
upokojujú pokožku a pomáhajú zlepšiť tón a textúru pokožky.
Vhodný pre všetky typy pleti.

Čistiaci gél na tvár  
Ruža a jasmín 
  0553    150 ml  

Čistiaci gél na tvár obsahuje čistý bulharský ružový olej a jazmín, ktoré 
postupne zlepšujú prirodzený lesk a zdravie pokožky.
Vhodný pre všetky typy pleti.

Čistiaci gél na tvár  
Levanduľa 
  0552    150 ml  

Čistiaci gél na tvár obsahuje čistý bulharský levanduľový olej, 
ktorý pomáha vyrovnávať a čistiť pokožku a pomáha udržiavať 
optimálnu rovnováhu vlhkosti.
Vhodný pre všetky typy pleti.

Čistiaci gél na tvár  
Jasmín 
  0551    150 ml  

Čistiaci gél na tvár je obohatený o jazmínový olej, ktorý upokojuje 
a rozmaznáva pokožku a udržuje jej vlhkosť a vitalitu.
Vhodný najmä pre citlivú a suchú pokožku.

Čistiaci gél na tvár  
Grep a pakost 
  0550    150 ml  

Čistiaci gél na tvár je obohatený o osviežujúce a detoxikačné gra-
pefruitové a organické oleje, pomáha vyrovnávať pleť a zlepšovať 
celkové zdravie a krásu.
Vhodný najmä na kombinovanú až mastnú pokožku.

BIO ČISTIACE GÉLY NA TVÁR

 � Gél na tvár je obohatený o čistý silicový olej, ktorý čistí a vyhladzuje pokožku 
od každodenných nečistôt, make-upu a prebytočného mazu. 
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Jojobový olej s pipetou 
  0593    20 ml  

Zlatý jojobový olej, bohatý na antioxidanty a esenciálne 
živiny, obnovuje vlhkosť, podporuje rovnováhu pleti a zni-
žuje výskyt viditeľných známok starnutia. Ľahký, nemastný 
olej sa rýchlo vstrebáva a odhaľuje sviežu a žiarivú pleť. 

Šípkový olej s pipetou
  0592    20 ml  

Obsahuje vyživujúce kyseliny linolénovú a linolovú a anti-
oxidanty zlepšujúce pleť, ktoré vyživujú, chránia a skrášľujú 
pokožku. Tento ľahký, nemastný olej sa rýchlo vstrebáva, 
hydratuje pokožku a znižuje výskyt vrások a poškodenia 
pokožky, čím podporuje rovnomernú a žiarivú pleť. Šípkový 
olej je vhodný pre suchú, ochabnutú alebo náročnú pokož-
ku a pomáha zlepšiť viditeľný vzhľad jaziev, strií a vrások.

Ružový olej 100%
  0601    1 ml  

Organický bulharský olej Rosa Damascena (Rose Otto), získaný 
parnou destiláciou, má jednu z najcennejších a najvýraznejších 
vôní. Ružový olej je používaný v kozmetickom a voňavkárskom 
priemysle pre jeho komplexné molekulárne zloženie, hojivé, 
skrášľujúce a terapeutické vlastnosti, ako aj pre jeho viacvrstvovú 
a hlbokú vôňu.

Prísne kontrolovaný proces od pestovania a zberu až po desti-
láciu zabezpečujú, že ružový olej je jedným z najlepších na trhu 
– 100% čistý, organický certifikovaný USDA, NOP, bez škodlivých 
pesticídov, herbicídov a insekticídov.

100% BIO OLEJE
OLEJE NA TVÁR

BIO ESENCIÁLNE OLEJE

 � Esenciálne organické oleje sa získavajú z rastlín 
destiláciou vodnou parou. 

 � Jednotlivé benefity, použitie a aromatické profily 
nájdete na našom webe www.bioruza.sk.

Bazalkový olej 
Basil oil 
  0743    5 ml    

Bergamotový olej  
Bergamot oil
  0724    5 ml      0665    10 ml  

Olej z čierneho korenia  
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 ESENCIÁLNE OLEJE

Olej z cédrového dreva 
Cedarwood oil
  0726    5 ml       0667    10 ml 

Harmančekový olej  
Chamomile blue (german) oil
  0668    5 ml  

Rímsky kamilkový olej  
Chamomile roman oil
  0635    5 ml  

Olej zo škorice cejlónskej (kôra) 
Cinnamon bark oil 
  0662    5 ml  

Olej zo škorice cejlónskej (listy)  
Cinnamon leaf oil
  4416    5 ml      0663    10 ml  

Klinčekový olej 
Clove oil
  0769    5 ml      0669    10 ml  

Eukalyptový olej  
Eukalyptus oil
  0750    5 ml      0636    10 ml  

Feniklový 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 zo slamienky talianskej  
Helichrysum (immortelle) oil
  0712    5 ml  

Yzopový olej  
Hyssop oil
  0673    10 ml  

Borievkový olej 
Juniper berry oil 
  0674    10 ml  

Bobkový vavrínový list 
Laurel bay leaf oil 
  0745    5 ml  

Levanduľový olej  
Lavender oil
  0600    10 ml      0603    50 ml  

Citrónový olej  
Lemon oil
  0638    5 ml      0675    10 ml  

Medovkový olej 
Lemon balm (melissa) oil 
  0676    5 ml  

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

Mandarínkový olej  
Mandarin oil
  0754    5 ml      0755    10 ml  

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

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

Mäta špicatá 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  

Pačuli olej 
Patchouli oil
  0528    5 ml      0680    10 ml  

Borovicový olej 
Pine tree oil
  0706    5 ml      0681    10 ml  

Rozmarínový olej 
Rosemary oil
  0639    5 ml      0682    10 ml  

Šalviový olej 
Sage oil 
  0640    5 ml  

Olej zo santalového dreva  
Sandalwood oil
  0609    5 ml  
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Ľubovníkový olej  
St. John´s wort oil
  0608    5 ml  

Pomarančový 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 marhuľových jadier  
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 rebríčka 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  

Rasca čierna olej  
Black seed oil
  0715    50 ml  

Borákový olej  
Borage oil
  0694    50 ml  

Ylang-Ylang olej  
Ylang-Ylang oil
  0686    10 ml  

Pakostový  
Zdravetz oil
  0689    10 ml  

Olej z brazílskych para orechov  
Brazil nut oil
  4403    50 ml  

Buriti olej  
Buriti oil
  4404    50 ml  

Nechtíkový olej  
Calendula oil
  0643    50 ml  

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

Ricínový olej  
Castor oil
  0644    50 ml      0622    100 ml  

BIO ZÁKLADOVÉ OLEJE

BIO ESENCIÁLNE OLEJE
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Marulový olej  
Marula oil
  4408    50 ml  

Mokraďkový 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  

Slivkové jadro olej  
Plum kernel oil
  4409    50 ml  

Olej z granátového jablka  
Pomegranate oil
  0763    50 ml  

Opuncia olej 
Prickly pear (opuntia) oil 
  4410    50 ml  

Tekvicový olej  
Pumpkin seed oil
  0764    50 ml      0735    100 ml  

Ryžový olej  
Rice bran oil
  0765    50 ml  

Šípkový olej  
Rosehip seed oil
  0630    50 ml      0645    100 ml  

Olej zo semien  
Scha Inchi oil
  0766    50 ml  

Bodliakový olej  
Safflower oil
  0721    50 ml  

Rakytníkový olej 
Sea buckthorn oil 
  4411    50 ml  

Mandľový 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 zo semien uhorky  
Cucumber seed oil
  4405    50 ml  

Pupalkový olej 
Evening primrose oil 
  0619    50 ml  

Olej z ľanových semien  
Flaxseed oil
  0693    50 ml      0729    100 ml  

Goji Berry olej  
Godji berry oil
  4407    50 ml  

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

Lieskový 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 maslo 
  0717    80 g        0718    200 ml        0719    350 ml  

Mangové maslo je nabité vitamínmi A a E, esenciálnymi mastnými kyselinami a 
prírodnými antioxidantmi, je mimoriadne prospešné a výživné pre pokožku a vlasy. 
Mangové maslo má ľahkú, krémovú textúru, ktorá poskytuje dlhotrvajúcu vlhkosť. 
Ľahko sa kĺže a vstrebáva sa do pokožky bez toho, aby upchával póry alebo neza-
nechával mastné zvyšky. Mangové maslo pôsobí ako zmäkčovadlo, ktoré pomáha 
pokožke a vlasom zostať hydratované, jemné a pružné. 

Cupuacu maslo 
  4406    80 g  

S bezkonkurenčnou schopnosťou zadržiavať vlhkosť je 
maslo cupuacu zázračným zvlhčovačom, ktorý pomá-
ha uzamknúť vlhkosť a bojovať proti suchosti a strate 
pružnosti pokožky. Jeho vysoká schopnosť absorpcie 
vody z neho robí obľúbený prírodný emulgátor. Vďaka 
obsahu antioxidantov upokojuje a chráni pokožku a 
zároveň podporuje procesy obnovy pokožky.  

Bambucké maslo
  0650    80 g        0617    160 g  

  0618    300 g        0529    1000 ml  

Bambucké maslo je známe, že zvlhčuje a chráni po-
kožku, ktorá bola vystavená extrémnym faktorom pred 
dehydratáciou. Je prirodzene bohaté na vitamíny A a 
E, ako aj esenciálne mastné kyseliny a ďalšie vitamí-
ny a minerály. Okrem toho je známe, že bambucké 
maslo ponúka určitú nízku úroveň UV ochrany. Môže 
sa použiť ako zvlhčovač pred a po vystavení slnku na 
podporu žiarivej pokožky v extrémnych podmienkach. 

Kokosový olej 
  0733    100 ml        0613    200 ml  

  0614    350 ml        0707    1000 ml  

Kokosový olej, známy pre svoje kondicionačné a hy-
dratačné účinky, má hlbokú a príjemnú vôňu čistého 
kokosu. Je to skvelý olej pre všeobecnú hydratačnú 
starostlivosť a slúži ako ochranná vrstva, ktorá pomáha 
predchádzať strate vlhkosti pokožky.  Kokosový olej 
má snehovo bielu farbu a pri izbovej teplote má tvrdú 
konzistenciu.

Kakaové maslo
  0625    80 g        0677    200 ml        0626    350 ml  

Organické kakaové maslo sa získava lisovaním za stu-
dena. Kakaové maslo má výraznú, príjemnú kakaovú 
vôňu a bledožltú farbu. Maslo je bohaté na antioxi-
danty a živiny, ktoré pomáhajú bojovať proti voľným 
radikálom a udržujú mladistvý a svieži vzhľad pleti. 
Hydratuje a zvlhčuje pokožku, podporuje pružnosť a 
hebkosť.

 100% ORGANICKÉ MASLÁ
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Kyselina mliečna  
80 % koncentrácia
  0732    50 ml        0741    100 ml  

Kyselina mliečna je získaná fermentáciou prírodných cukrov a je súčas-
ťou prirodzeného hydratačného faktora pokožky a zvyšuje zadržiavanie 
vlhkosti v pokožke. Používa sa tiež ako exfoliátor na omladenie vzhľadu 
pokožky tým, že podporuje odlupovanie starých povrchových kožných 
buniek. Zlepšuje vzhľad ručne vyrábaných mydiel.
Pred použitím potrebné zriediť alebo pridať do ostatných produktov.  

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

Vitamín E je prírodný antioxidant bez GMO. Zabraňuje oxidácii a žltnu-
tiu emulzií a olejových zložení s výhodou ochrany pokožky. Používa sa 
ako zvlhčovač na ošetrenie alebo prevenciu suchej, drsnej, šupinatej, 
svrbiacej pokožky a drobných podráždení pokožky.

Rastlinný glycerín 100 %
  0730    50 ml        0742    100 ml  

Organický rastlinný glycerín (alebo glycerol) pochádza z organického 
palmového oleja a funguje ako zvlhčovadlo – priťahuje vlhkosť do 
vrchných vrstiev pokožky a pokračuje v ťahaní vlhkosti z hlbších vrstiev 
na povrch, čím posilňuje ochrannú bariéru pokožky.  
Odporúčaná úroveň kozmetického použitia je 1-5% (až 10% pre pro-
dukty intenzívnej starostlivosti o suchú pokožku).

Karnaubský vosk 100 % 
  4413    60 g  

Organický karnaubský vosk sa získava z listov palmy Copernicia 
Prunifera. Vosk má vyššiu teplotu topenia ako včelí vosk a často 
sa používa ako doplnková zložka v prípravkoch na starostlivosť 
o pokožku. Vytvára na pokožke lesklý, jemný film, čím ju zjem-
ňuje. Používaný produkt pri výrobe rúžov, balzamov na pery, 
maskár a ďalších. Balené v recyklovanom papieri.

Kyselina citrónová 
  4427    30 g        4428    100 g  

Kyselina citrónová je biela kryštalická látka kyslej chuti, ktorá 
sa ľahko rozpúšťa vo vode. Získava sa z citrusových plodov, 
hlavne citrónov. Kyselina citrónová sa používa ako regu-
látor kyslosti, konzervant a doplnok stravy. Má široké vy-
užitie pri výrobe potravín, chemických a čistiacich prostried-
kov, medicíny a kozmetiky. Kyselina citrónová je dôležitou 
zložkou mnohých krémov, šampónov a pleťových vôd.

Xantanová guma
  4430    30 g         4431    100 g  

 y *prírodný polysacharid získaný fermentáciou 

Xantánová guma je rastlinný a ekologický hydrokoloid, ktorý sa 
bežne používa na zahusťovanie a stabilizáciu kozmetic-
kých výrobkov. Dodáva objem, pružnosť a štruktúru a je roz-
pustný v studenej vode. Naša xantánová guma je obzvlášť vhod-
ná na kozmetické použitie a je stabilná a odolná voči teplotám.

Včelí vosk 100 % 
  4412    120 g      4432    450 g  

Včelí vosk je vosk, ktorý včely vylučujú na výrobu plastov. Žltý 
včelí vosk je trikrát filtrovaný, vhodný na použitie v krémoch, bal-
zamoch, deodorantoch, vlasových a telových maslách. Je mož-
né ho použiť ako zmes v kozmetických prípravkoch a sviečkach.

ORGANICKÉ VOSKY A EXTRAKTY

Ružové absolute
  0737    5 ml  

Ružový olej má mimoriadne silnú, sofistikovanú vôňu ruže. Olej je ex-
trahovaný z čerstvých kvetov rastliny Rosa Damascena. Používa sa na 
kozmetické účely a v parfumoch. Je známy svojim vysoko hydratačným 
a celkovo omladzujúcim účinkom na pokožku. Je obzvlášť prospešný 
pre zrelú alebo suchú pleť. Môže tiež poskytnúť úľavu pre podráždenú 
alebo zapálenú pokožku.
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Darčekový set  
esenciálnych olejov  
„Nočný relax“
  4426    3x 5 ml  

 y Sladké sny
 y Vnútorný pokoj
 y Harmónia

Darčekový set  
esenciálnych olejov  
„Čerstvý vzduch“
  4425    3x 5 ml  

 y Dýchanie
 y Obrana
 y Energia

Darčekový set  
esenciálnych olejov
  0634    4x5 ml  

 y Levanduľový olej 
 y Tea Tree olej 
 y Pomarančový olej 
 y Olej z citrónovej trávy

Darčekový set  
esenciálnych olejov
  0633    3x5 ml  

 y Levanduľový olej 
 y Olej z citrónovej trávy 
 y Mandarínkový olej 

ORGANICKÉ SETY 
S ESENCIÁLNYMI OLEJMI

 � Vhodné pre aromaterapeutické aplikácie, kúpeľ, masáž,  
priamo na pokožku, vlasovú pokožku alebo vlasy.

 � Na výrobu vlastných telových parfémov. 

 � Esenciálne oleje majú preukázateľne pozitívny vplyv na telo a myseľ.
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Alteya Organics je výrobca certikovanej BIO 
kozmetiky. Všetky výrobky sú certifikované 
v Amerike, so svetoznámym certifikátom 
USDA. Veľakrát produkty Alteya Organics vy-
hrávajú medzinárodné ocenenia od bio koz-
metických časopisov a organizacií.

Certifikáty a ocenenia:

• UNaTrue Certified Organic USDA,

• Vegan (vegánske - čisto rastlinné produkty bez 
živočíšnych produktov),

• No animal testing (bez testovania na zvieratách),

• Non-GMO (bez GMO - geneticky modifikovaných látok),

• Gluten-free (bezlepkové – neobsahujú lepok).

Alteya Organics sa zrodila v roku 1999, ale samotné pesto-
vanie a starostlivosť o ruže sú rodinnou tradíciou už viac ako 
storočie, od začiatku 20. storočia. Organické ružové polia, 
chránené svahmi dvoch majestátnych pohorí, sú v  srdci 
Bulharského ružového údolia, krajiny tráckych kráľov a do-
movom najkrajšej kvetiny na svete – bulharskej ruže.

Vedecký tím Alteya roky skúma staré tradičné receptúry 
a zázračné účinky organického ružového oleja (rose otto) 
na pokožku. Výsledkom bolo, že dokázali vyrobiť vzácnu 
a limitovanú ružovú organickú starostlivosť o pleť 
a  telo založenú na starých osvedčených receptúrach vy-
lepšených tak, aby špecificky vyhovovali potrebám moder-
ných, ekologicky zdatných ľudí v starostlivosti o pleť. Je za-
ložený na exkluzívnej zlúčenine, patentovanom komplexe 
Bio-Damascena® Skin Reviving Complex – kombinácii or-
ganických esenciálnych olejov a extraktov kombinovaných 
s Organic Rose Otto – navrhnutou na zlepšenie odolnosti 
pleti voči environmentálnym faktorom a spomalenie pro-
cesu starnutia.

Ružový olej, ktorý pochádza priamo z ružových rodinných 
fariem, je považovaný za prémiovú kvalitu so sladkou a 
hlbokou viacvrstvovou vôňou. Existuje mnoho faktorov, 
ktoré prispievajú k celkovej kvalite tohto vzácneho oleja.

Ďalším dôležitým faktorom, ktorý hrá veľkú rolu v kvalite 
ružového oleja, je metóda destilácie. Čerstvé ružové kvety 
prechádzajú špeciálnym destilačným procesom, ktorý plne 
zachováva biodynamickú synergiu ružovej rastliny. V porov-
naní s najbežnejšie používanou metódou destilácie je drah-
šia a náročnejšia na vykonanie, no zaisťuje vyššiu kvalitu 
ružového oleja terapeutickej kvality.

USDA
Alteya Organics vytvára produkty, ktoré sú lepšie ako pro-
dukty od iných spoločností v odvetví, pokiaľ ide o kvalitu, 
účinnosť a výhody. Ďalším kľúčovým prvkom, ktorý odli-
šuje od väčšiny ostatných prírodných a ekologických spo-
ločností, je to, že dodržiava prísny ekologický štandard 
USDA. Netreba dodávať, že sú zavedené prísne firemné zá-
sady a postupy, ktoré zaisťujú, že každá jednotlivá položka, 
ktorú vyrába, prejde podrobnou kontrolou kvality zamest-
nancami spoločnosti a v prípade potreby aj laboratóriami 
tretích strán.

SUROVÉ PRÍSADY
Kvalita a terapeutické vlastnosti esenciálnych olejov alebo 
kvetinových vôd vo veľkej miere závisia od kvality organic-
kých rastlín, techniky destilácie a správneho skladovania.

• Organické kvety sú ručne a starostlivo vyberané  tak, 
aby vyhovovali požadovaným kritériám kvality. Pre do-
siahnutie vynikajúcej kvality je čerstvý rastlinný materi-
ál okamžite transportovaný do liehovaru, kde sa ihneď 
spustí proces destilácie.

• Zamestnancami sú odborníci, ktorí neustále zdokona-
ľujú destilačnú techniku, aby zabezpečili zachovanie 
cenných terapeutických vlastností rastliny. Každý krok 
destilačného procesu je prísne monitorovaný.

• Každá vyrobená šarža esenciálneho oleja alebo kvetino-
vej vody je testovaná na čistotu a kvalitu pomocou ana-
lýzy plynovou chromatografiou s vysokým rozlíšením 
a laboratórnych testov.

BIO STAROSTLIVOSŤ O PLEŤ
Organické produkty starostlivosti o pleť a telo prechádza-
jú podrobným testovaním. Vynikajúca kvalita začína 
vynikajúcimi ingredienciami. Náš vedecký tím prináša 
na testovanie stovky rastlín z ekologických fariem a iných 
ekologických dodávateľov. Každá zložka, ktorá je súčasťou 
produktov, musí spĺňať prísne kritériá kvality. Nikdy nepo-
užívame parabény, petrolatum, parafín, farbivá, minerálne 
oleje a žiadne iné chemické konzervačné látky. Naše re-
ceptúry sú dôkladne preskúmané a klinicky testované 
na bezpečnosť a účinnosť.
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