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Dezinfekce pokožky je často nezbytnou součástí  hygienických postupů.  Potřeba

antibakteriálního účinku vyvstává zvláště v podmínkách zvýšené zátěže, jako jsou

kosmetické  salony,  potravinářské  provozy  a  podobně.  Jedinečná  kombinace

jemného  krémového  základu  s  antibakteriální  složkou  je  vhodným  doplňkem

hygienických postupů. Krém byl testovaný na baktericidní účinky při dezinfekci

rukou  a  pokožky pro  specifické  kmeny  bakterií.  Krém se  snadno  vstřebává  a

pokožku jedinečně zvláčňuje. Nezastupitelnou roli v péči o pokožku má i šalvějový

extrakt.

Šalvěj lékařská

je aromatická bylina ceněná pro inhalační i vnější použití se silným antiseptickým,

zklidňujícím a protizánětlivým účinkem. Velmi často se používá pro hygienu ústní

dutiny a její obliba vzrůstá i pro další kosmetické aplikace, kde je nejpoužívanější

pro tonizační, zklidňující, antioxidační a čistící vlastnosti.

Biotin

neboli koenzym R či vitamin H se v těle podílí (společně s ostatními B vitamíny a

vitaminem A) a nejrůznějších na biochemických reakcích, je důležitý pro obnovu a růst buněk.



Tento klinicky testovaný krém při pravidelné aplikaci napomáhá a urychluje proces

hojení kůže bez krvácení. Při pravidelném používání působí nejen vlastní složky

extraktu  měsíčku  lékařského,  ale  i  oleje  obsažené  v  krému  tak,  že  se  pokožka

aktivně regeneruje, zůstává vláčná a jemná. Není určeno pro aplikaci na otevřené

rány,  ale  podporuje  hojení  drobných  ranek  bez  projevů  krvácení,  jizev  či

podrážděné kůže.

Měsíček lékařský

je ceněná bylina již z dob Starověkého Řecka a Říma, kdy se používal pro své

regenerační, zklidňující, protizánětlivé i hojivé účinky. Měsíček lékařský se díky

svému složení a účinkům se hojně používá ve farmacii. Obsahuje esenciální olej,

karotenoidy, flavonoidy, saponiny, pryskyřice a další látky.

Lněný olej

je  získáván  lisováním semen  lnu  setého.  Díky  vysokému obsahu  omega  3  a  6

nenasycených mastných kyselin je vhodný jako potravinový doplněk. Velmi dobře

se uplatňuje při kožních potížích. Při vnějším použití je vynikající na regeneraci

suché, unavené a ekzematické pokožky a běžné péči o pleť.



Klinicky testovaný krém pro účinnou hydrataci pokožky s obsahem včelího vosku a

výtažkem z mateřídoušky. Při pravidelné aplikaci zůstává pokožka vláčná a hebká.

Příjemný pocit je umocněn jemnou bylinnou parfemací.

Včelí vosk

je přírodní produkt včel.  Čištěný včelí vosk se stává stále populárnější v oblasti

kosmetiky,  kde  je  využíván  pro  své  hydratační  a  ochranné vlastnosti.  Díky své

struktuře  je  schopen  vytvářet  na  pokožce  ochranný  film,  který  chrání  před

nepříznivými vlivy prostředí. Vosk pokožku zvláčňuje, proto se používá zejména

pro výrobu balzámů na rty.

Mateřídouška obecná

je již mnoho let velmi ceněná aromatická bylina. Využívá se pro vnitřní, inhalační i

vnější  aplikaci.  Rostlina  obsahuje  velké  množství  aktivních  látek,  které  mají

antiseptické,  protizánětlivé  a  prokrvující  vlastnosti.  Často  se  používá  pro  ústní

hygienu, v aromaterapii, ale je významná i v péči o pleť. 



Tento  mastný  krém,  díky  své  jedinečné  kombinaci  čištěného  farmaceutického

lanolinu,  rakytníkového  a  sójového  oleje  vytváří  bohatou  konzistenci,  která

pomáhá pokožku vyživovat a chránit před nepříznivými vlivy prostředí, zejména

proti  vlhku.  I  přes  vysoký  podíl  olejů  a  vosků  zůstává  pokožka  po  aplikaci

příjemně  vláčná.  Krém je  vhodný pro  namáhanou  pokožku  rukou při  práci  ve

vlhku, s čistidly a rozpouštědly. Krém je možné používat i pro regenerační zábaly.

Rakytníkový olej

se získává z plodů rakytníku řešetlákového, který je bohatý na biologicky aktivní

látky. Vedle vysokého obsahu mastné kyseliny palmitolejové obsahuje velký podíl

karotenoidních  látek,  vitamínů,  flavonoidů,  rutinu  a  minerálních  látek.  Je

významnou  surovinou  v  kosmetickém  průmyslu  a  je  ceněný  zejména  pro  své

regenerační a protizánětlivé vlastnosti.

Lanolin

je  vosk  přírodního původu,  který se získává z  ovčí  vlny.  Přečištěný lanolin  ve

farmaceutické kvalitě, je využívaný i v kosmetice, kde slouží k ošetření pokožky,

vytváří ochrannou voděodolnou vrstvu a pokožku zjemňuje.



Luxusní  výživný  krém  spojuje  bohatý  krémový  základ  s  vysokým  obsahem

přidaného keratinu a mandlového oleje. Díky svému složení je jedničkou mezi

našimi krémy. Originální kombinace těchto složek napomáhá k udržení elasticity,

zvláčnění  a  výživě  pokožky  rukou  i  nehtů.  Při  pravidelné  aplikaci  zůstává

pokožka  hebká  a  pevná  bez  pocitu  nadměrně  promaštěných  rukou.  Krém  je

možné používat i pro regenerační zábaly.

Mandlový olej

se  získává  lisováním  semen  mandloně  obecné.  Je  historicky  znám  pro  své

zvláčňující  a  vyživující  účinky,  proto  je  velmi  oblíbenou  tradiční  surovinou

zejména  v  kosmetice.  Díky  vysokému  obsahu  mastných  kyselin,  vitamínů  a

minerálních látek a rychlému vstřebávání je používán v krémech pro suchou a

stárnoucí pokožku, v aromaterapii i jako masážní olej.

Keratin

je  stavební  bílkovina,  která  je  přirozenou  součástí  kůže,  vlasů  a  nehtů.  Pro

kosmetické účely je používaný tzv. hydrolyzovaný keratin, původem z vlny, který

je bohatý na aminokyseliny a minerály a má hydratační, zjemňující a vyhlazující

účinky. Výrazně zvyšuje elasticitu kůže. Často se používá také ve vlasové kosmetice.



Klinicky  testovaný krém  pro  podporu  a  urychlení  procesu  hojení  kůže  bez

krvácení,  který obsahuje extrakt  z heřmánku pravého a arganový olej.  Krém

spojuje  hojivé účinky heřmánku se  zvláčňujícími  a  vyživujícími  vlastnostmi

arganového  oleje.  Pravidelnou  plikací  pokožka  získává  zpět  svoji  vitalitu  a

odolnost. Krém se snadno vstřebává a je velmi příjemný pro celodenní použití.

Není  určeno  pro  aplikaci  na  otevřené  rány,  ale  podporuje  hojení  drobných

ranek, jizev či podrážděné kůže.

Heřmánek pravý

je velice ceněná bylina pro vnitřní, inhalační i vnější použití s antiseptickým,

zklidňujícím, protizánětlivým účinkem. Zkracuje dobu hojení a regeneraci ran.

Vedle  známých  složek  jako  je  azulen  a  bisabolol,  obsahuje  i  kyselinu

salicylovou, flavonoidy, glykosidy a jiné aktivní látky.

Arganový olej

se získává ze semen argánie trnité, někdy také nazývaný „marocké zlato“. Díky

vysokému  obsahu  aktivních  látek,  jako  jsou  nenasycené  mastné  kyseliny,

skvaleny,  tokoferoly a  vitamíny patří  k  velmi  ceněným olejům. Vyživující  a

zvláč ující vlastnosti jej předurčují k všestranné péči o pleť.

      



 

Spojení  dvou  účinných  látek  extraktu  z  aloe  a  D-panthenolu  dává  vzniknout

vyváženému krému s vynikajícími vlastnostmi. Díky zvýšenému 5-ti % obsahu

aloe a D-panthenolu má krém výborné regenerační a ochranné vlastnosti, dobře

se vstřebává a zanechává pokožku jemnou a vláčnou.

Extrakt aloe

je získáván šetrným sušením listů aloe pravé, jejíž užití  jako léčivé rostliny je

zaznamenáno  již  ve  starém  Egyptě.  Je  známo,  že  aloe  pomáhá  stimulovat

regeneraci buněk, má výrazné hydratační, protizánětlivé účinky a napomáhá při

léčení kožních problémů, proto je hojně používána zejména v kosmetice.

D-Panthenol

je synteticky získávaná olejová látka tzv. provitamin B5, který se až v organizmu

přeměňuje na důležitý vitamin B5. Pro své zklidňující, regenerační a hydratační

vlastnosti je používán nejen v kosmetice, ale i ve farmacii. Najdeme jej také ve

vlasové kosmetice, v kosmetice po opalování.



Právě kombinace těchto olejů, známých svými blahodárnými účinky při péči o

pleť,  může pomáhat kůži se sklonem k podráždění a  vysušení.  Díky olejům

bude pokožka dlouho vláčná. Krém se snadno vstřebává a nezanechává pocit

nadměrně  promaštěných,  nebo  naopak,  suchých  rukou.  Příjemný  pocit  je

umocněn jemnou parfemací zeleného čaje.

Konopný olej

je  lisovaný  ze  semen  konopí  setého,  má  výborné  zvláčňující,  uklidňující  a

promašťující  schopnosti.  Díky obsahu  omega 3 a  6  nenasycených mastných

kyselin může mírnit kožních projevy spojené se suchou pokožkou, lupénkou či

atopickým ekzémem a pomáhat pokožku regenerovat.

Pupalkový olej

je  lisovaný  ze  semen  pupalky  dvoudomé.  Obsahuje  velmi  důležitou

nenasycenou mastnou kyselinu gama-linolenovou. Vtíráním do kůže a masáží

pomáhá zachovat pružnost, pevnost a vláčnost pokožky, obnovovat přirozený

lipidový  filtr,  podporovat  přirozenou  hydrataci  a  regenerovat  popálenou  a

zanícenou kůži.



 

Krém, ve kterém se vzájemně spojují dvě významné aktivní látky, olivový olej

a  čištěná  čajovníková  silice.  Olivový  olej  je  známý  svými  zjemňujícími

vlastnostmi  a čajovníková silice přispívá ke zklidnění  pokožky.  Krém díky

svému složení napomáhá regeneraci pokožky.

Olivový olej

je  získáván  lisováním  plodů  olivovníku  evropského,  typické  středomořské

plodiny. Olivový olej je významný pro své nutriční a kosmetické vlastnosti.

Důležitou složkou oleje jsou zejména mastné kyseliny, jako je kyselina olejová

a  palmitová.  Olej  zlepšuje  elasticitu  kůže,  má  regenerační  i  hydratační

vlastnosti.

Čajovníkový olej

čištěný  olej  z  listů  kajeputu  střídavolistého  (neboli  čajovníku)  obsahuje

přibližně 100 různých účinných látek, z nichž většina působí antibakteriálně

nebo mírně znecitlivuje, tedy i zklidňuje. V běžné praxi je čajovníkový olej

znám jako přírodní antiseptikum.



 


