
PĚT novinek = PĚT zážitků pro vaše smysly

Prírodní kosmetické novinky  
jsou plné emocí

ˇ

THE REMEDY = řada OPRAVNÁ
THE REMEDY znamená pomoc, zelené řešení kož-
ních nedokonalostí. V současné době, kdy feno-
mén mastné pleti patří mezi nejrozšířenější potí-
že, týká se mužů i žen všech věkových kategorií 
i všech typů pleti, představuje řada THE REMEDY 
odpověď na rostoucí potřebu boje s nečistotami 
kůže způsobenými mastnou a k akné náchylnou 
pokožkou. Bez použití invazivních metod vám pří-
rodní cestou pomohou přípravky THE REMEDY 
DROPS, THE REMEDY CREAM a THE SCRUB 4 in 1. 

THE PURE = řada ZÁŽITKOVÁ
THE PURE je nový koncept kvality života vyvinutý 
společností Natura & Benessere. Stimuluje poziti-
vitu a přináší pocit pohody, odpočinku a svobody. 
Ve světě, kde se vše pohybuje a mění příliš rychle, 
potřebujeme řešení, jak zpomalit, užít si okamžik, 
cítit se dobře. Novinky THE PURE ESSENCE a THE 
PURE PERFUME působí na vaše smysly, stimulují 

radost ze života a obnovují rovnováhu. 

THE SCRUB - multifunkční kosmetický rituál 4 v 1 pro domácí spa ošetření. Nabízí 
peeling, detox, revitalizaci a okamžitý silný zvlhčující a vyhlazující účinek. Vytříbená, 
noblesní vůně evokuje středomořskou oblast a vytváří aromaterapeutický emoční 
zážitek, který pokožce přináší příjemný pocit svěžesti, optimismu, vitality a zlepšuje 
náladu. Ideální rituál péče o sebe sama, kterým můžete začít den nebo se připravit 

na speciální událost.

DETOX * HYDRATACE * REVITALIZACE * ZJEMNĚNÍ 

Jak působí obsažené složky? 
Aloe Vera ochraňuje, hydratuje, harmonizuje, bambucké máslo zvlhčuje a změkčuje, ex-
trakt z rýžových otrub a prášek z olivových listů zajišťuje odstranění odumřelých kožních 
buněk, levandule a pomeranč čistí a osvěžují, olivový olej změkčuje, ochraňuje, kyselina 
hyaluronová vyživuje a zvlhčuje unavenou pokožku, rýžový škrob má přirozené absorpční 
působení. 

The SCRUB 4 in 1
Tělový multifunkční peeling

• Kosmetický rituál 4 v 1 s multifunkčním účinkem
•	 Hluboký	peeling	a	detoxikační	účinek díky kombinaci rýžového prášku a mikronizova-

ných olivových listů. Pokožka se zároveň revitalizuje a zvlhčuje. 
• Rýžový prášek a olivové listy představují složky oběhového hospodářství.  

Obal je recyklovatelný. 
• Zhruba jednou týdně naneste na pokožku těla, 1 minutu jemně masírujte, 

poté opláchněte. 

Obsah: 200 ml



The Remedy CREAM
Pro matný vzhled pleti

The Pure PERFUME
Parfém v krému

•	 Koncentrovaný	 krémový	 parfém s jem-
nou, ale trvalou středomořskou vůní. Prak-
tický, kdykoliv po ruce. 

• V průběhu výroby jsou veškeré ingredience 
macerovány spolu s olivovým a dubovým 
dřevem a vytváří unikátní a dlouhotrvající 
vůni. 

• Obsahuje pomeranč, eukalyptus, levan-
duli, mátu, fíky, granátové jablko, měsíček, 
Aloe Vera, olivy, máslovník africký, jojobový  
a mandlový olej.

• Nanášejte na čistou pokožku jako parfém, 
na místa, která se dobře prokrvují - např. na 
pokožku na spáncích, za ušima, na vnitřní 
zápěstí, krční tepny, do loketní jamky.  

Jak působí obsažené složky? 
Pomeranč uvolňuje, eukalyptus osvěžuje, 
levandule stimuluje, máta energetizuje, fíky 
poskytují pocit sladkosti, granátové jablko 
povzbuzuje, měsíček uklidňuje, Aloe Vera 
harmonizuje, olivový strom podporuje dob-
rou náladu. 

THE REMEDY CREAM a THE REMEDY 
DROPS pečují o tvář, příp. i krk  

a dekolt. Jejich vzájemná kombinace 
a pravidelné používání ukázaly  

v testech tyto VÝSLEDKY:  

Parfém není jen způsob, jak představit svoji osobnost ostatním, přináší pozitivní 
emoce, zlepšuje vnitřní rovnováhu - evokuje čistotu přírody, navozuje relax. Koncept 
THE PURE vyjadřuje podstatu míst v relaxačních scenériích středomořských krajin, 
kde máte pocit, že se čas zastavil, střídají se vůně citrusových plodů, fíků, eukalyptu, 

oliv či dubů s lány rozkvetlých jarních květů. Stačí si přivonět…

The Pure ESSENCE
Tělová mlha a vůně

Přírodní esence s dvojím účinkem - tělová 
mlha a vůně. Speciální	parfémovaný	sprej	
na	 bázi	 vody s úžasnou osvěžující středo-
mořskou vůní. 
• Má propracovaný systém rozprašování - 

umožňuje zmenšit velikost parfémovaných 
částic a vytvořit jemnou mlhu plnou přírod-
ních extraktů. 

•	 Neobsahuje	alkohol. Skleněná nádoba je 
recyklovatelná.

• Obsahuje pomeranč, eukalyptus, levanduli, 
mátu, fíky, granátové jablko, měsíček, Aloe 
Vera, olivy a kyselinu hyaluronovou. 

• Nastříkejte na tělo nebo na oblečení či jen 
tak „kolem sebe a nad sebe“. 

Obsah: 15 ml

• Jemný pleťový krém s normalizujícím, 
zpevňujícím a zvlhčujícím účinkem.

•	 Pomáhá	redukovat	maz a viditelné póry, 
výsledkem je kompaktní a hydratovaná 
pleť. Je vhodný i pod make-up. 

• Naneste tenkou vrstvu krému na vyčiště-
né problematické partie (T-zóna obličeje, 
krk, dekolt). Je vhodný ke každodennímu 
používání. 

• Koncentrovaný olejíček nabízí intenzivní 
ošetření pleti mastné či postižené nečis-
totami. 

• Působí proti lokálním nedokonalostem, 
pupínkům, kožním skvrnám. Přináší	vidi-
telné	a	rychlé	výsledky. 

• V případě potřeby naneste na postižené 
místo a nechte působit, ideálně v průběhu 
noci. 

Obsah: 15 ml

Jak působí obsažené složky? 
Aloe Vera má antibakteriální účinky, oreláník barvířský redukuje kožní nedokonalosti způsobené 
nečistotami a nadměrnou tvorbou mazu, bakuchiol má antibakteriální a matující efekt, morin-
ga ochraňuje, detoxikuje, čistí, zinečnatá sůl reguluje tvorbu mazu, vitamín B3 stimuluje tvor-
bu kolagenu, kyselina hyaluronová hydratuje a vyživuje unavenou pleť, olivový olej ji změkčuje  
a ochraňuje, kapara trnitá zklidňuje, opuncie působí jako antioxidant, červená řasa (irský mech, 
karagenan) kůži „opravuje“ a ochraňuje před znečištěním. Obsah: 100 ml

Obsah: 50 ml

• redukce mazu a nedokonalostí pokožky 
• matný efekt, rovnoměrnější pleť 
• méně viditelné a omezené póry 
• přirozený antibakteriální účinek 
• hydratovaná a kompaktní pleť

The Remedy DROPS
První pomoc u pupínků


