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Byly nalezeny důkazy o tom, že staří Egyp-
ťané, Římané a Řekové na západní straně, 
Asyřané, Babyloňané, Sumerové a Číňané 
na východní straně, stejně jako Mayové, 
Aztékové a Indové v „Novém světě“, zna-

Aloe Vera pochází z Afriky, časem bylo rozve-
zeno do dalších světových oblastí s teplými kli-
matickými podmínkami. Původ jména je nejistý 
- mohlo být odvozeno z řeckého slova „als- 
alos“ (slaná látka - jako moře) nebo z arabského 
„aloe“ (tj. hořká - jako jeho chuť). Vzácná hořká 
šťáva teče přímo z listů Aloe Vera.

„Naše“ italské ALOE VERA
jak se sbírá a zpracovává?
Listy jsou tlusté a masité, jejich délka se pohybuje 
mezi 20 až 60 cm. Pro extrakci gelu jsou použity 
pouze listy 3 - 4 roky staré. Tato skutečnost je 
velmi důležitá, neboť listy mají uvnitř slizovitý 
gel se speciálním a vzácným složením.

Listy jsou sbírány ručně - každý je vybírán zvlášť 
přímo na rostlině. Poté se oplachují vodou s mi-
nerální solí, aby se odstranily případné bakterie. 
Vnější zelená kůra listu chrání vnitřní gel před 
oxidací. Je důležité začít zpracovávat listy do 
dvou hodin poté, co byly odděleny od rostli-
ny - takto se v maximálním množství uchovají 
aktivní složky.

Prvním krokem je odstranění vrchní části listu  
a bočnice trnů, protože obsahují aloin. Druhý 
krok spočívá v ručním dělení vnitřního gelu od 
externí zelené kůry nožem (podobný postup 
jak při loupání ovoce). Získaný gel je nakrájen 
na malé kousky a předán do procesu macerace,  
který probíhá týden. Vše s přírodními konzer-
vanty, dokud gel není usazený. 

Na konci tohoto procesu se získá

100% přírodní Aloe Vera gel
Tato skutečnost je nesmírně důležitá, protože účinnost Aloe Vera produktů závisí prá-
vě na čistotě rostlin, jejich pěstování, na metodě zpracování a způsobu konzervace.

Aloe Vera
Blahodárné působení Aloe bylo známo již před 5000 lety. Ve starověku na 
důkaz své účinnosti bylo Aloe nazýváno „rostlinou nesmrtelnosti“ nebo také 
„rostlinou zázračnou“.

li vlastnosti Aloe. Egypťané používali Aloe 
k balzamování faraonů a vysazovali je před 
vstupem do pyramidy, aby jim rostliny uká-
zaly posmrtnou cestu. 
Jednu z nejslavnějších vět o Aloe řekl sa-

motný Kolumbus: „Existují čtyři ne-
zbytné rostliny pro zdraví člověka: pše-
nice, víno  , olivový olej a aloe. První jej 
nakrmí, druhá utěšuje jeho ducha, třetí 
mu dává harmonii a čtvrtá jej vyléčí.“

Teprve v polovině 20. století člověk 
objevil účinek aktivních složek Aloe 
Vera. V roce 1959 FDA (Food and 
Drug Administration) oficiálně schvá-
lila terapeutické vlastnosti Aloe Vera.

Dlouhá historie
Aloe Barbadensis bylo nazváno dle 
ostrovů Barbados, kde je velmi roz-
šířenou rostlinou. Je součástí rodiny 
„Liliacee“ a občas se mylně zaměňuje 
s agáve, které se také říká „americké 
aloe“.
 
Vědychtivý, pilný botanik, který kla-
sifikoval Aloe jako „barbadensis“, se 
jmenoval Miller. Rostlina je proto ve 
skutečnosti známá jako Aloe Barba-
densis Miller neboli Aloe Vera.
 
Existuje přinejmenším 360 různých 
druhů Aloe. Mezi nimi je také Aloe Ar-
borescens, Aloe Ferox, Aloe Chinen-
sis a mnoho dalších méně známých 
odrůd, ale nejvíce oceňované v kos-
metické i lékařské oblasti je pro své 
aktivní účinné látky a bohatství složek 
Aloe Vera.

v hlavní roli:
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Italský výrobce Natura & Benessere
Pokud jde o biologická pravidla pěstování, pak trpělivá práce s rostlinami, 
jejich manuální zpracování spolu s nejmodernějšími výrobními postupy dává 
výrobkům s Aloe Vera a olivovým olejem vysoký standard kvality. Pro zákaz-
níky jsou zárukou nejvyšší jakosti!

Dalšími velmi důležitými součástmi Aloe 
jsou enzymy, lignin a kyselina salicylová. 
Enzymy jsou proteinové látky nezbytné pro 
biochemické reakce probíhající v našem 
těle. Lignin dává Aloe gelu vlastnost proni-
kat do nejhlubších vrstev pokožky. Kyselina 
salicylová - obsažená v Aloe ve značném 
množství - vykazuje silné protizánětlivé 

Aloe Vera je přisuzováno, že obsahuje nej-
méně 160 aktivních složek s terapeutickými 
vlastnostmi.

Mohou být rozděleny do různých skupin: 
• Polysacharidy
• Antrachinony
• Nutriční látky

Polysacharidy - nejdůležitější z nich je „ace-
mannan“, který udržuje pleť hydratovanou  
a chráněnou před vnějšími vlivy. 
Antrachinony (např. Barbaloin, Emodin, Aloe- 
modin) jsou známy pro své protizánětlivé  
a antibakteriální vlastnosti. 

účinky a podporuje odstranění odumřelých 
buněk v kůži.
Aloe obsahuje i kyselinu skořicovou, která 
pomáhá pokožku chránit před UV zářením, 
stejně jako před předčasným stárnutím 
způsobeným volnými radikály. 

Aloe je rovněž zdrojem vitamínů (A, C, E, 
D, B), minerálů (železo, chrom, vápník, 
hořčík, draslík atd.) a aminokyselin.
Vitamíny jsou známé pro své antioxidační 
vlastnosti, regenerují a vyživují pokožku. 
Přítomnost minerálů je zásadní pro celkové 
zdraví našeho těla. Aminokyseliny jsou ne-
zbytné pro správnou funkčnost lidského or-
ganismu, naše tělo produkuje 22 amino-
kyselin - Aloe nám dodává až 20 z nich! 

Aloe Vera gel není tedy „jen tak nějaký“ pří-
rodní gel, obsahuje životně důležité látky,  
které mají regenerační a hojivé vlastnosti. 
Jejich blahodárný účinek na organismus 
není dán jednotlivými uvedenými kom-
ponenty, ale probíhá díky celku jako ta-
kovému, který tvoří celé ALOE. 

Aloe Vera 
„pod lupou“

Široké spektrum účinků

Jaké vlastnosti mají látky 
obsažené v Aloe Vera gelu?
•	 Povzbuzují imunitu
•	 Mají regenerační účinky  

(u zranění stimulují růst kůže) 
•	 Působí protizánětlivě  

(v případě popálení kůže) 
•	 Pomáhají při svědění (u bodnutí hmy-

zem nebo kožního podráždění)
•	 Zvlhčují pokožku 
•	 Působí analgeticky (u zánětu kůže nebo 

zčervenání), podporují léčbu
•	 Působí proti mykóze (brání růstu hub)
•	 Omezují růst bakterií a virů
•	 Působí antioxidačně, bojují proti  

stárnutí pleti
•	 Chrání před UV paprsky

Vědecká literatura doporučuje 
používání Aloe Vera u těchto potíží:
•	 Kožních nemocí, kožních zánětů 
•	 Akné, celulitidy, ekzémů 
•	 Horší citlivosti končetin 
•	 Stařeckých skvrn, proleženin, svrabu, bra-

davic 
•	 Popálenin obecně (i když byly způsobeny 

sluncem)
•	 Suché a vrásčité kůže
•	 Štípnutí hmyzem
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Olivovník 
Druh Olea Europaea (olivovník evropský) je 
rozdělen do dvou poddruhů: kultivované 
olivy (Olea Europaea var. Sativa), které chá-
peme jako řadu vylepšených odrůd, a divo-
ké olivy (Olea Europaea var. Selvatic), které 
rostou spontánně jako trnitý keř s běžnými 
drobnými plody. 
Olivovník je jehličnatý strom, který se liší tva-
rem a velikostí v závislosti na úrodnosti půdy, 
klimatických podmínkách, množství sluneč-
ního světla atd.

Sklizeň oliv
Sklizeň oliv probíhá, když jsou plody poměr-
ně vyspělé, což je v období od listopadu do 
ledna, a to pomocí ruční nebo mechanické 
sklizně. První z nich je založena na principu 
sklizně plodů jeden po druhém, přímo na 
stromě - pomocí speciálního nářadí (je to 
vynikající způsob, ale je také drahý).
Okusování (olivy jsou stimulovány k pádu 
na plátno umístěné pod stromem), třepání 
(se stromem se třese tak, že olivy padají na 
plátno umístěné pod ním), srážení (listy jsou 
otřesené pomocí dlouhých dřevěných tyčí 
nebo bambusových holí), sběr (olivy se sbí-
rají, když na podzim samy spadnou na zem).
 
Výrobce přírodní kosmetiky - italská 
společnost Natura & Benessere - dává 
přednost ruční sklizni, protože umožňuje 
zachovávat všechny mimořádné aktivní 
složky, jak nutriční, tak i léčivé, které olivy 
v sobě zahrnují.
 
Po sklizni jsou olivy obvykle přeneseny  
a uskladněny po dobu 1 až 2 dnů. Pak jsou 
umyty a třou se, aby se z nich získal olej. 
Během této doby ovšem mohou uvnitř oliv 
nastat některé „nežádoucí“ chemické reakce. 
Tyto reakce mění hladinu kyselosti a oxidace, 
což je špatně. Čím méně času olivy čekají na 
zpracování, tím lepší kvality oleje se dosáhne.

Olivy firmy Natura & Benessere jsou 
zpracovány během 4 až 6 hodin od 
sklizně, aby byla za každých okolnos-
tí zaručena nejvyšší kvalita získaného 
extra panenského olivového oleje. 

Původ oliv
Oliva (Olea Europaea) pochází z oblastí východ-
ního Středomoří a Blízkého východu. Nejstarší 
pěstování oliv je třeba přičíst semitohamitské 
populaci, která žila na jihu Kavkazu, na západ-
ní straně íránské náhorní plošiny, v Sýrii a Pa-
lestině. Kultivace pak byla rozšířena do Egypta  
a později na ostrovy Kypr, Rhodos, Kréta a na 
řecké území.

Olivy jsou symbolem středomořské oblasti, je-
jich historie je spjata s jednou z populací žijících 
v těchto krajích. Pokud bychom chtěli sledovat 
šíření oliv na mapě (v průběhu staletí), viděli 
bychom, že tento nádherný strom rostl kolem 
Středozemního moře, po obou březích jak Ev-
ropy, tak i Afriky.
 
Na své tisícileté cestě, která přinesla olivy z vy-
prahlých a pustých planin Arménie a z vysokých 
členitých pobřeží Attiky, olivy „doputovaly“ až 
do Puglie (jižní Itálie), kde nalezly ideální pod-
mínky pro svůj růst.

Olivy v mytologii
Řecké mýty přisuzují narození prvního olivo-
vého stromu Aténám (vyrostl v Akropoli, aby 
Atény chránil). Legenda vypráví, že Poseidon  
a Athéna bojovali mezi sebou, kdo přinese lepší 
dárek pro své poddané. Poseidon hladil půdu 
svým trojzubcem, až se zrodil nejsilnější a nej-
rychlejší kůň, který byl schopen vyhrát všech-
ny bitvy. Athéna pohladila zemi svým oštěpem  
a zrodil se první olivovník, schopný léčit zraně-
né, dát lidem v noci světlo a přes den obživu. 
Zeus vybral tento mírumilovný dar a Athéna se 
stala bohyní Atén.

Pěstování oliv bylo široce rozšířené v dobách 
Homéra. Ilias a Odyssea vypráví často o olivách 
a olivovém oleji. Kouzelný je popis ložnice, v níž 
Penelope přivítala Ulysse po jeho návratu, Ulys-
ses ji postavil před svým odjezdem z olivového 
dřeva. 
Díky své jedinečnosti byl olivový olej vždy 
základem starých léčiv a bylinných pro-
středků pečujících o pleť.
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Lisování oliv za účelem získání oleje bylo známo již několik staletí před Kristem. Svědčí o tom 
mnohé expozice vystavené v muzeích, kde jsou znázorněny různé metody získávání oleje a jeho 
použití jako lék, potravina, kosmetika či zdroj energie, tepla a světla.

Od té doby se postup zcela zautomatizoval 
a zmodernizoval. V současné době je vy- 
užívaná elektrická energie a odstřeďovací  
systém, což umožňuje urychlení automatic-
kých procesů.

Je třeba zdůraznit, že jednotlivé kro-
ky separace olej-voda zůstávají stejné,  
i když jsou použity mechanické stroje. 
A co je nejdůležitější - stále neobsahují 
žádné přídatné látky než ty, které jsou 
přirozeně obsaženy v olivách. Díky to-
muto postupu je kvalita oleje na velmi 
vysoké úrovni.

Transformace oliv

Dobře známý je starý proces, 
kdy se obrovský kulatý kámen 
otáčí a drtí olivy, ze kterých 
pak vzniká „pasta“. Ta se vloží 
do „fiscoli“ - porézní tašky 
vyrobené z rostlinných tkání. 
Tašky se mačkají a poté teku-
tina vyjde ven. Výsledkem je 
směs oleje a vody, která byla 
původně obsažena v plodech 
oliv. Následně se směs nechá 
na chvíli ustát a tím, že je olej 
lehčí než voda, se přirozeně 
oddělí a stabilizuje v horní 
části nádoby, kde se pomocí 
speciálního nářadí posbírá.

SLOŽENÍ olivového oleje
Olivový olej je tvořen téměř zcela triglyce- 
ridy. Nejvíce zastoupené mastné kyseliny 
jsou kyselina olejová, linolová a palmito-
vá, které pomáhají regeneračním procesům  
v kůži a podporují její obnovení. 
Olej je bohatý na nasycené mastné kyseliny 
„ve správném množství“ - jak požaduje mo-
derní dietologie a kosmetologie. Obsahuje  
i neméně důležité složky jako beta-karoten 
(provitamín A) a tokoferoly (vitamín E), ši-
rokou řadu antioxidantů (sloučeniny feno-
lu, atd.), které jsou velmi důležité pro výživu  
i kosmetiku, jelikož produkují efektivní sub-
stance působící proti stárnutí.

Společnost Natura & Benessere ve svých materiálech uvádí:
Než přejdeme k podrobnému popisu našeho výrobního cyklu, chceme zdůraznit, že se od roku 
1988 zabýváme výzkumem a vývojem řešení pro lepší kvalitu našeho života přírodní cestou. 
Jedním z našich nejdůležitějších cílů, když vyvíjíme nový produkt, je nejen získat skvělý výsle-
dek, ale také plně respektovat vlastnosti pokožky. 
Můžeme garantovat vysoký standard kvality našich výrobků, protože nám záleží na kaž-
dé etapě výrobního cyklu. Všechny kroky našeho ekologického výrobního cyklu jsou  
certifikovány společnostmi (inspekcemi) ECOGRUPPO ITALIA a NATRUE. Jde o velice  
důležité certifikáty, které zaručují kvalitu jak společnosti, tak výrobků.

Ze všech aktivních látek, které používáme k výrobě našich přírodních produktů, jsme 
schopni získávat nejdůležitější organické složky z vlastního ekologického zemědělství!  
O které suroviny se jedná?

Organické zemědělství a extrakce základních surovin

Toto je velmi důležitá skutečnost, protože jen málo společností na světě je schopno 
sledovat celý svůj výrobní cyklus. Tímto způsobem můžeme od samého začátku 
zaručit opravdu vysokou jakost našich výrobků. 

Aloe Vera extrakt Olivový olej Olej z pšeničných klíčků

Levandule Rozmarýn Šalvěj

Citron Pomeranč Myrta
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Certifikovaný organický 
ALOE VERA GEL

Velmi důležitým aspektem výroby je důkladný 
způsob, jakým extrahujeme čistý gel z Aloe 
Vera listů:

• Pečlivé sbírání a mytí listů 
• Odříznutí vnějších zelených částí listů, aby 

došlo k odstranění aloinu 
• Za studena prováděná extrakce Aloe 

Vera gelu - ručním krájením na malé 
kousky, a to dvě hodiny od sbírání listů

• Aloe Vera gel, který tímto způsobem získá-
me, je určen pro naše exkluzivní kosmetic-
ké výrobky

V tomto směru jsme schopni garantovat  
unikátní a silné účinky čistého Aloe Vera 
gelu, a dokonce i jeho změkčující a vyhla-
zovací působení na pokožku.

Certifikovaný organický 
OLIVOVÝ OLEJ

Dalším důležitým krokem je extrakce organic-
kého olivového oleje, který se pěstuje v oblas-
ti Apulia (jižní Itálie), kde má ideální podmín-
ky pro svůj růst.

• Lisování oleje probíhá výhradně za stu-
dena - tato teplota extrakce je nezbyt-
ná, významně ovlivňuje kvalitu olivové-
ho oleje. 

• Při vysoké teplotě se totiž snižuje obsah 
polyfenolů, antioxidantů a vitamínů, ztrá-
cí se typická vůně olivového oleje, zvyšu-
je rychlost jeho oxidace, jedná se o olej  
s výrazně nižší kvalitou. Teplota se upravu-
je tak, že se řídí teplota vody přidané bě-
hem těchto dvou kroků (vysoké teploty se 
používají k zvýšení výnosu olivového oleje 
získaného z pasty).

 
Díky lisování za studena jsme schopni ga-
rantovat velmi kvalitní olivový olej bohatý 
na všechny nejdůležitější výživné složky.

Certifikovaný Bio
OLEJ z pšeničných klíčků

Zajímavý je způsob, jakým je extrahován olej 
z pšeničných klíčků z našeho ekologického 
zemědělství: 

• Pro výrobu 1 kg čistého oleje z pšenič-
ných klíčků je potřeba cca 190 kg pšenice, 
přičemž tento výrobní proces je velmi 
dlouhý a náročný (trvá zhruba 10 dnů).

• Kompletní produkce oleje z pšeničných 
klíčků se provádí při úplné absenci světla. 
Díky tomu probíhají důležité enzymatické 
procesy, při kterých se zvyšuje koncentrace 
všech nejdůležitějších vitamínů v oleji ob-
sažených. 

• Umístíme pšeničná semena do vody na 3-4 
dny, v úplné tmě. Poté odstraníme vodu  
a necháme všechna semena pokrytá vlh-
kou vatou po dobu dalších 3-4 dnů.

• Díky přirozeným enzymatickým procesům 
se důležité prvky (včetně vit. E) soustře-
dí do klíčků. Takže 100 % všech složek je 
nakonec shromážděno v té nejmenší části 
osiva, tj. v klíčcích.

• V době, kdy klíčky dosáhnou velikosti při-
bližně 2 cm, je všechny odřežeme a za stu-
dena lisujeme.

Tento systém je velice nákladný, protože 
vyžaduje mnoho ruční práce, ale je to je-
diná možnost, jak dosáhnout tak skvělých 
výsledků.

Závěr výrobního cyklu
Poté, co jsme získali uvedené aktivní složky, 
je nejdůležitější zachovat jejich činnost  
a aktivitu v průběhu výrobního cyklu. 
A právě toto je ta část, která představuje 
ROZDÍL, protože i ty nejekonomičtější vý-
robní cykly výrazně snižují a ničí značnou 
část aktivních látek, na příklad z těchto  
důvodů:
• Výrobní teplota 80-85°C

Výsledek: zničení většiny aktivních složek
• Použití velmi agresivních rozpouštědel  

a konzervačních prostředků za účelem 
snížení nákladů.
Výsledek: poškození aktivních složek 
a vysoká hladina kožního podráždění

A jak je možné, aby výrobní cyklus pro-
bíhal, aniž by se aktivní složky zničily? 
Posledním a nejdůležitějším tajemstvím 
našeho výrobního cyklu je způsob, jakým 
smícháváme všechny aktivní složky: Aloe 
Vera, olivový olej, olej z pšeničných klíčků  
a všechny organické a přírodní rostlinné vý-
tažky s prospěšnými vlastnostmi.
• Mícháme je ve specifickém pořadí. 

Poté tuto směs necháme uležet po 
dobu 2-3 týdnů tak, aby se z ní stala 
výjimečná základní surovina. 

• Tento systém výroby je velmi starý a tra-
diční, známý jako „macerace za studena“. 
Dává nám možnost namíchat všechny 
složky dohromady bez použití jakého-
koli chemického rozpouštědla a zároveň  
provádět výrobu při nízkých teplotách 
(za studena). 

• Tento šetrný způsob umožňuje zacho-
vat plné spektrum aktivních ingrediencí. 
Jsme schopni vyprodukovat vysoce kva-
litní výrobky a zároveň respektovat vlast-
nosti a potřeby pokožky.

S tímto systémem a postupem během 
výrobního cyklu jsme schopni ochránit 

100 % účinných látek!
Certifikáty společnosti Natura & Benessere
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Herbs oil
Bylinný olej s Aloe Vera, olivovým olejem a bylinnými výtažky

Díky obsahu 27 rostlinných extraktů s mnohými prospěšnými vlastnostmi pomáhá tento 
bylinný olej rychle a efektivně bojovat s únavou a stresem.  

Stačí vmasírovat několik kapek na oblast noh, zad, kloubů, krku apod. přibližně po dobu  
jedné minuty, kdy se dostaví přirozený pocit „pohody“. Bylinný olej nalezne ve vaší domácnosti 
různorodé uplatnění a brzy se stane nepostradatelným produktem pro celou rodinu.

Výrobek patří do sortimentu přírodní italské kosmetiky, která neobsahuje parabeny, al-
kohol ani parafín, je obohacena o minerální a hypoalergenní konzervanty. Není testová-
na na zvířatech, je vyrobena ve spolupráci s University of Pavia tak, aby plně respekto-
vala citlivost pokožky.
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Složení: 
olej z pšeničných klíčků*, máta, euka-
lyptus, pomeranče* (sladké a hořké), 

citron*, levandule*, meduňka, borovice 
(pupeny a jehličí), rozmarýn*, tymián 

(bílý a červený), citronová tráva, skořice, 
100% Aloe Vera gel*, extra panenský 

olivový olej*, kajeputový olej, cypřiš, 
anýz, oregano, jalovec, hřebíček, fenykl, 

kmín, slaměnka, violka, majoránka, 
cesmína

* Z ekologického zemědělství

Obecné ÚČINKY jednotlivých složek

100 ml
Kód: 

801 100

Herbs oil - kdy je vhodný? 
• při únavě nebo svalové námaze, kdy stačí vmasírovat několik kapek (3-10) okolo namáha-

ného místa (např. nohy, spánky, krk), je vynikající pro sportovce 
• v létě je vhodný k osvěžení po koupeli (např. lze nanést do podpaží) 
• pomáhá proti komárům (stačí nakapat pár kapek v místnosti nebo přímo potřít kůži) 
• lze použít do zvlhčovače vzduchu nebo aroma lampy (3-4 kapky) pro provonění místnosti 

nebo u respiračních potíží
• je prospěšný u unavených nohou (10-15 kapek  

do nádoby s vodou, poté nohy namáčet) 
• do vany jako tonizující koupel (15-20 kapek)
• je vhodný ke každodennímu používání

aloe Vera trávení, očista, imunita, pokožka
anýz dýchací systém, trávení, chuť k jídlu
Borovice (pupeny a jehličí) dýchací systém, cévní soustava
Cesmína vylučování vody, osvěžení, metabolismus tuků
Citron imunita, zažívání, pleť
Citronová tráva osvěžení, zklidnění, pomáhá odpuzovat hmyz
Cypřiš nachlazení, imunita, osvěžení
eukalyptus pročistí vzduch, aromatický, antiseptický
Fenykl trávení, očista, dýchací systém 
Hřebíček srdce, cévy, krevní oběh
Jalovec trávení, ledviny, odolnost
kajeputový olej pleť, uvolnění svalstva 
kmín hojení, imunita, nadýmání
Levandule trávení, spánek, relaxace
majoránka zažívání, nadýmání
máta trávení, imunita, osvěžení 
meduňka trávení, nálada, relaxace
olivový olej obranyschopnost, krevní tlak, trávení, pleť
oregano krevní tlak, játra, žlučník, imunita
Pomeranče (sladké a hořké) imunita, krvetvorba, energie
olej z pšeničných klíčků regenerace pokožky, vysoký podíl mastných kyselin
rozmarýn játra, ledviny, močové cesty, očista
skořice trávení, hladina cukru v krvi
smil (slaměnka) hojení, regenerace, osvěžení, pleť
tymián (bílý a červený) zažívání, imunita, dýchací systém
Violka dýchací systém, trávení, pokožka, pročištění krve



Anti-aging gel
Pro úspěšný boj s příznaky stárnutí

Čistý přírodní gel s Aloe Vera a přírodními extrakty (olivový olej, za studena lisovaný olej 
z pšeničných klíčků, olej z meruňkových jadérek, kyselina hyaluronová). Drahocenná dávka 
čisté přírody pomáhá pokožce bojovat proti známkám únavy a stárnutí. Gel je vhodný ke 
každodennímu používání, poskytne pleti pružnost, svěžest, tonizuje ji a účinně zpomaluje 
příznaky stárnutí. Zanechá pokožku hladkou a sametově jemnou. 
Jemně vmasírujte kolem očního okolí, rtů, na krk, dekolt, použijte přímo na vrásky.   

Kdy je vhodný?
• pro boj s příznaky stárnutí
• výborný na jakékoliv vrásky, aby se snížila jejich  

hloubka
• vhodný na kontury kolem očí
• oživuje pokožku krku a dekoltu
• pomáhá u podráždění pleti (např. při jejím  

zčervenání nebo u velmi suché pleti) 
• je výborný po opalování k hydrataci obličeje
• příjemně a chladivě působí po holení

Složení: 
100% Aloe Vera gel*, 
extra panenský olivový 
olej*, olej z pšeničných 
klíčků*, extrakt z měsíčku 
zahradního, extrakt z heř-
mánku lékařského, mentol, 
alantoin, panthenol, kyselina 
hyaluronová
* Z ekologického 
zemědělství

Složení: 
100% Aloe Vera gel*, extra 
panenský olivový olej*, kyselina 
hyaluronová, olej z pšeničných 
klíčků*, olej z meruňkových 
jader*, rostlinný glycerin, alantoin
* Z ekologického zemědělství 
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Výrobky patří do sortimentu přírodní italské kosmetiky, která neobsahuje parabeny, alkohol ani 
parafín, je obohacena o minerální a hypoalergenní konzervanty. Není testována na zvířatech, je 
vyrobena ve spolupráci s University of Pavia tak, aby plně respektovala citlivost pokožky.

Kdy je vhodný?
• podporuje hojení běžných po-

ranění jako odřeniny, škrábance, 
poštípání hmyzem 

• zmírňuje podráždění pleti po 
nadměrném slunění, představuje 
jedinečnou regeneraci spálené  
a poškozené pokožky 

• je velmi vhodný pro citlivou,  
velmi suchou i popraskanou pleť 

• poskytuje dlouhodobou  
hydrataci a ochranu pokožky  
už minutu od aplikace

• má chladivý efekt
• zajišťuje okamžité a dlouhotrvající 

osvěžení 
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100 ml
Kód: 

801 101

200 ml
Kód: 

801 102

Gel spray
K osvěžení, zvlhčení, zklidnění

Tělový gel ve spreji s Aloe Vera a přírodními výtažky je výborným přípravkem určeným 
k zevnímu použití. Lze jej nazvat „sprejem první pomoci“ - po slunění nebo při drobných 
poraněních a popáleninách pokožku chladí, zvlhčuje a osvěžuje. Podporuje její regeneraci, 
účinně zklidňuje. Rychle se vstřebává, zanechává příjemnou vůni a sametový pocit. 



100 ml
Kód: 

801 107

50 ml
Kód: 

801 108

Day & night cream
Denní a noční krém s Aloe Vera, olivovým olejem a přírodními extrakty

Delikátně vyvážený organický krém je vhodný na denní i noční použití. Namíchané přírodní 
ingredience zabezpečují hydrataci a výživu celých 24 hodin. Vůně krému je příjemná a pří-
rodní. Má svěží a lehkou strukturu, která se lehce vstřebává. 
Při použití aplikujte malé množství na tvář a vmasírujte až do úplného vstřebání. Krém je 
vhodný po celý rok, a to i v období extrémního horka nebo chladu. Je ideální pro všechny 
typy pleti, vynikající pro udržení svěží a hydratované pokožky. 

Kdy je vhodný?
• na suchou, smíšenou i problematickou mastnou pleť, výborný na den i noc
• vhodný pro citlivou, poškozenou a dehydrovanou pleť, pro mladé i starší, pro ženy, muže i děti
• chrání a pomáhá bojovat s vnějšími vlivy (slunce, chlad)
• zlepšuje rovnováhu pleti, obnovuje tonus unavené pokožky
• pomáhá s nedokonalostmi pleti způsobenými věkem  
• díky obsahu přírodních a organických účinných látek uspokojuje hlavní potřeby pleti
• nemastí, má příjemnou, delikátní, přírodní vůni
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Hand cream
Pro sametově hebké ruce

Krém na ruce s Aloe Vera, olivovým olejem a bylinnými výtažky 
představuje organický koktejl těch nejvybranějších látek pro vaše 
ruce, které hydratuje, vyživuje, pěstuje a chrání. 
Stačí nanést malé množství a zlehka vmasírovat. Krém nemastí, má 
jemnou strukturu a příjemnou vůni, lehce se vstřebává. Jde o natolik 
kvalitní produkt, že je ho možné nazvat anti-aging kúrou určenou na 
omlazení vašich rukou. Každodenním používáním dodáte svým rukám 
jemný a hedvábný vzhled.

Kdy je vhodný? 
• ruce hydratuje, vyživuje, pěstí a změkčuje, přitom nezanechává 

mastný pocit
• v zimě i v létě chrání pokožku rukou před nepříznivými vlivy počasí
• je výborný při suché pokožce rukou, kyselina hyaluronová zvyšuje 

schopnost kůže vázat vodu a tím účinně hydratuje
• bojuje s příznaky stárnutí, omezuje tvorbu vrásek
• je vhodný při nedokonalostech kůže způsobených časem a věkem
• množství účinných přírodních látek ruce vyživuje a omlazuje, zlepšu-

je jejich vzhled 
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Složení:
 

100% Aloe Vera gel*, extra panenský olivový 
olej*, olej z pšeničných klíčků*, glycerin, arga-
nový olej, bambucké máslo*, kyselina hyaluro-
nová, meruňkový a mandlový olej*
* Z ekologického zemědělství

Složení:
100% Aloe Vera gel*, 
extra panenský olivový 
olej*, glycerin, olej 
z pšeničných klíčků*, 
olej ze šípků plané růže*, 
heřmánkový extrakt, 
extrakt ze smilu italského, 
extrakt z měsíčku lékař-
ského, alantoin, kyselina 
hyaluronová, bambucké 
máslo*
* Z ekologického 
zemědělství
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• gel je v praktickém cestovním balení
• roll on umožňuje rychlou a jednoduchou aplikaci, kdy stačí kuličkou potřít problémové 

místo a vmasírovat
• pocit pohody se dostaví během několika minut
• gel nemastí a nešpiní oblečení 
• obsahuje ďáblův dráp a kafr (pomáhají uvolnit svalstvo), výtažek z arniky (herbáře uvádějí, 

že se doporučuje při krevních podlitinách či zhmožděninách), mentol a šalvěj (přispívají 
ke zmírnění únavy, osvěžují), rozmarýn (kladně ovlivňuje prokrvení pokožky), Aloe Vera, 
olivový olej a heřmánek (pomáhají zklidnit podrážděnou pokožku)

Složení:

100% gel z Aloe Vera Barbadensis*, extra 
panenský olivový olej*, extrakt z kořene 
harpagofytu ležatého (ďáblův dráp), mentol, 
kafr, extrakt z heřmánku, extrakt z šalvěje, 
extrakt z rozmarýnu*, extrakt z arniky 

* Z ekologického zemědělství

Rescue gel 
Gel „první pomoci“

Tento koncentrovaný bylinný gel je vyroben a namíchán tak, aby pozitivně působil  
při potížích v oblasti krku, krční páteře, ramen, kolen, kloubů, loktů, páteře, svalů  
a šlach. 
Doporučuje se mj. sportovcům a fyzicky aktivním lidem, pomáhá při natažených svalech, je 
vhodný také po kousnutí hmyzem.

60 ml
Kód: 

801 117

250 ml
Kód: 

801 103

Shampoo
Vlasy vyživuje a regeneruje

Šampon s Aloe Vera, olivovým olejem a pří-
rodními extrakty byl vyvinut tak, aby dal 
vlasům ochranu, hebkost a pocit čistoty. 

Respektuje potřeby vlasové pokožky - odstraní 
všechny nečistoty či následky způsobené stre-
sem a vnějšími vlivy. Pravidelné užívání šampo-
nu vlasy vyživuje a regeneruje, pomáhá jim na-
jít přirozenou rovnováhu a pohodu. Je vhodný 
pro všechny typy vlasů.

Složení:
 

100% Aloe Vera 
gel*, hydrolyzovaný 
pšeničný protein, 
extra panenský oli-
vový olej*, extrakt 
z měsíčku lékařské-
ho, panthenol
* Z ekologického 
zemědělství

50 ml
Kód: 

801 119

Složení:
100% gel z Aloe 
Vera Barbaden-
sis*, extra pa-
nenský olivový 
olej*, rostlinný 
glycerin, extrakt 
z rozmarýnu*,  
z levandule*,  
z plodů citronu*, 
extrakt z heřmán-
ku lékařského,  
z měsíčku za-
hradního

* Z ekologického 
zemědělství

Deo roll on
Přírodní bojovník s pocením 

Bylinný produkt pro ženy i muže, 
který díky přírodním bio extraktům 
a kombinaci účinných látek s deodo-
rantem vstřebává pach a působí proti 
bakteriím. 

Aktivní substance mají pod kontro-
lou pocení, respektují fyziologii kůže 
a dodávají příjemný pocit přirozené 
svěžesti po celý den.

• NEOBSAHUJE alkohol 
• NEOBSAHUJE hliník
• ŠETRNÝ k pokožce
• Účinný PROTI tělesnému pachu
• Na PříROdNí bázi
• BEZ chemických látek
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držitel ceny 
„NEJLEPŠÍ 
NOVINKA 

v oblasti 
přírodní 

a organické 
kosmetiky“

Na omlazující elixír je výrobce obzvláště pyšný - je výsledkem velmi efektivní kombi-
nace organických přírodních složek, které pleť pěstí, vyživují a chrání.
 
• intenzivní kúra s omlazujícím účinkem 
• pokožku hydratuje, osvěžuje, regeneruje a chrání
• činí pleť viditelně krásnější, mladší, zářivější, pružnou a plnou energie  
• redukuje vrásky, mírní známky únavy
• obnovuje jednotný tón a rovnováhu pokožky 

Elixír vrací pleti jas, pružnost, dostatečně ji zvlhčuje a redukuje vrásky. Silná koncentrace ky-
seliny hyaluronové s vysokou a nízkou molekulovou hmotností působí na nejhlubší vrstvy 
pokožky a zároveň na povrchu. Elixír může být aplikován i vícekrát denně, rychle se vstřebává, 
je vhodný i jako základ pod make-up. 

Organic Pure Hyaluronic 

Elixir intensive 
anti-age
Anti-age ELIxÍR

30 ml
Kód: 

801 122

Eye contour serum
Oční SéRUM
Konturovací oční sérum vykazuje trojí efekt - působí proti 
vráskám, proti očním váčkům a proti tmavým kruhům pod 
očima.

• představuje rychlou a intenzivní ochranu před stárnutím 
• viditelným způsobem bojuje s následky únavy 
• pleť kolem očí hluboce hydratuje, vyživuje, změkčuje
• tonizuje a chrání oční kontury
• pleť projasňuje a uklidňuje
• pokožka je již po prvním použití krásně hydratovaná  

a rozjasněná  

24h cream moisturize & balance
24hodinový KRéM
Laboratoře Natura & Benessere vyvinuly 24hodinový hydratační krém, který pleti  
pomáhá udržet hydrataci, zároveň jí poskytuje jas, svěžest, měkkost a energii. 

• lehký, jemný a velmi aktivní krém s okamžitým hydratačním a ochranným účinkem
• poskytuje pleti svěžest a energii po celých 24 hodin
• pomáhá obnovit její harmonii a vyváženost
• poskytuje pokožce zářivější a sametovější vzhled
• je vhodný pro všechny typy pleti, skvělý i pro suchou pokožku, na tvář, krk i dekolt

Tento krém s dvojitým účinkem vytváří na kůži neviditelnou bariéru k zastavení odpařování 
vody, zároveň stimuluje tvorbu kolagenu přirozenou cestou. Vaše pleť už nebude suchá, 
matná ani unavená. 

30 ml
Kód: 

801 121

50 ml
Kód: 

801 120

Díky obsahu účinných organických lá-
tek (jako Aloe Vera gel, olej ze sladkých 
mandlí, bambucké máslo, kyselina hya-
luronová s vysokou i nízkou molekulo-
vou hmotností a další) pomáhá sérum 
udržovat tonus pleti i její zářivý vzhled, 
je velmi vhodné i pro suchou, matnou či 
citlivou pleť.
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Shower gel
Čistí a osvěžuje

Sprchový gel s Aloe Vera a olivovým olejem, obohacen o výtažky z měsíčku a levandule, 
kůži čistí i ochraňuje. Během koupele nebo sprchy pokožku příjemně parfémuje, zanechává 
pocit svěžesti a pohody. 

Body lotion 
Vyživuje a hydratuje

Tělové mléko je ideální na celé tělo. Pokožku 
chrání a zjemňuje, vyživuje a hydratuje, za-
nechává ji jemnou a sametovou. Díky uklid-
ňujícím vlastnostem extraktu z Aloe Vera 
lze mléko použít i v případech zarudnutí či 
mírného podráždění kůže. Vitamín E a obsa-
žené rostlinné oleje (olivový, z pšeničných 
klíčků, z meruňkových jader, z makada-
mových ořechů) pomáhají obnovit jemnost 
a pružnost pokožky. 

250 ml
Kód: 

801 123

200 ml
Kód: 

801 124

Je vhodný pro každodenní hygienu intimních 
míst, pomáhá je zvlhčit, čistit a osvěžit. 
Po použití opláchněte. 

Gel je vhodný na tvář i dekolt. 
Naneste, následně opláchněte 
vlažnou vodou. 

Cleansing gel
 Čisticí pleťový gel

Inovativní čisticí gel je ideální pro každodenní čištění pleti. 
Očistí tvář i dekolt od nečistot a zbytků make-upu, přináší 
okamžitou hebkost. 

Poskytuje správný poměr hydratace díky kyselině hyalu-
ronové s vysokou i nízkou molekulovou hmotností. Ob-
novuje celistvost kožní bariéry, předchází ztrátě vody, díky 
Aloe Vera pokožku uklidňuje, zjemňuje. 

Intimate gel
Intim gel s bylinkami

Jemný čisticí gel s Aloe Vera, hydratačními 
a ochrannými složkami. Obohacen o extrakt z heř-
mánku, levandule a měsíčku. Respektuje rovno-
váhu a přirozené pH nejjemnější pokožky, zane-
chává příjemný pocit svěžesti a čistoty. 

125 ml
Kód: 

801 109

200 ml
Kód: 

801 113

23

Je určen pro každodenní hygienu, kdykoliv pokožka potřebuje očistu, ochranu a hydra-
taci. Je vhodný i pro dětskou nebo citlivou pleť, pomáhá předcházet jejímu svědění nebo 
zčervenání. 

Mléko je vhodné na celé tělo po koupání 
i sprchování, výborné na dětskou a citli-
vou pokožku nebo na ochranu a zvlhčení 
rukou. Pomáhá mírnit zarudnutí např. po 
depilaci. 
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Gentle hand wash
Mýdlo s Aloe Vera a olivovým olejem

• jemný tekutý krém pleť hydratuje, 
posiluje, vzpružuje, zjemňuje 

• moderní receptura s intenzivními 
omlazujícími, uklidňujícími a zvlhču-
jícími účinky 

• vhodný pro ženy i muže, pro všechny 
typy pleti, pro každodenní používání 

BEAUTYFOOD představuje novou kategorii 
produktů - nejedná se o krém ani gel, ale 
o SKIN ENERGY BOOSTER, který obnovuje 
výživu a vitalitu pleti. Jeho hedvábná a vy-
vážená struktura umožňuje rychlou vstře-
batelnost biologicky aktivních složek a po-
skytuje hlubokou a trvalou hydrataci. 

Nejpokrokovějším aspektem je jeho 
UNIVERZÁLNOST „all-in-one“ - v jed-
nom kroku plní několik potřeb součas-
ně. Je to dokonalý hydratační přípravek, 
osvěžující, tonizující, zklidňující, vhod-
ný i po pobytu na slunci, pod make-up 
nebo po holení. Pleť má jasnější a mlad-

ší vzhled, je viditelně hladší, sametově 
hebčí, pružnější a měkčí. 

Až 95 % ingrediencí je organicky pěstova-
ných a extrahovaných v laboratořích. Re-
spektují nejvyšší standardy udržitelnosti  
a biologické rozmanitosti. 
Složení je založeno na čtyřech životních 
prvcích: pšenice, olivový olej, víno a Aloe 
Vera. Je obohaceno o organické extrakty  
z tabáku, opuncie, kapary trnité a olivových 
listů bohatých na polysacharidy, biofeno-
ly a flavonoidy, které působí proti stárnutí  
a zklidňují pokožku. Extrakty z pomeranče 
a levandule mají relaxační a detoxikační 
vlastnosti. Jojobový olej a bambucké máslo 
poskytují pleti pružnost a zesvětlují ji. 

Složení: extrakty z Aloe Vera, z oliv i listů 
olivovníku, z květů levandule, z pomeran-
čové kůry, z kapary trnité, z opuncie, z lis-
tů tabáku virginského, jojobový olej, olej  
z pšeničných klíčků, olej z hroznových jader, 
bambucké máslo

Skin energy booster
BOOSTER pro pleť svěží a plnou energie

Booster se 
nanáší ráno  
a večer na 
tvář (lze i na 
krk, dekolt, 
tělo).

100 ml
Kód: 

801 114

300 ml
Kód: 

801 116

• jemné tekuté mýdlo pro celou rodinu s příjemnou středomořskou vůní

• ruce čistí, hydratuje, osvěžuje, zjemňuje 

• vhodné pro všechny typy pleti, i pro ruce podrážděné a citlivé

Díky vysokému podílu kyseliny hyaluronové mýdlo pokožku vyživuje, hydratuje, zanechává 
ji hedvábně lesklou. Kombinace Aloe Vera, olivového oleje a dalších složek z ekologického 
zemědělství (levandule, citron, pomeranč) pokožku dlaní čistí, zvlhčuje a zjemňuje.  

NOVINKY
2020
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• pleťová maska s omlazujícím, harmonizujícím, detoxikačním a jemně čisticím efek-
tem 

• mimořádně inovativní inteligentní složení přináší žádaný účinek podle typu pleti  
a jejích potřeb

• již během 10 minut je pleť hedvábně jemná, lépe dýchá, lépe snáší stres a vnější 
nečistoty 

Maska osvěžuje pokožku odstraněním nečistot z okolního prostředí i těch způsobených hek-
tickým životním stylem. Kromě čištění a zvlhčování působí jako přírodní antioxidant, který 
pokožce dodává vitalitu, svěžest a pružnost. 

Maska obsahuje několik středomořských bylinných výtažků, které mají velmi kladný vliv na 
pokožku: Aloe Vera pleť hydratuje a zklidňuje, bambucké máslo, jojobový a olivový olej 
mají ochranný a výživný účinek. Kyselina hyaluronová zvlhčuje, regeneruje a omlazuje. 
Mořský fenykl, granátové jablko a levandule mají ochranný a antioxidační vliv. Zelená 
hlína čistí, má antibakteriální a antiseptický efekt, udržuje rovnováhu pleti. Rýžový prášek 
má uklidňující a vyvažující účinek. Mikrokuličky z olivových listů poskytují pleti finální pee-
ling a velmi jemně odstraňují odumřelé kožní buňky. 

Mask 4 in 1 
Maska 4 v 1 s jemným peelingovým účinkem

• vyvážená péče o zuby a ústní dutinu  

• dokonalá ústní hygiena pro celou rodinu 

• dlouhodobý pocit svěžesti, ochrana zubů

Cílená kombinace Aloe Vera, zázvoru a dalších aktivních složek představuje komplexní  
a bezpečnou péči o ústní dutinu - zubní pasta čistí, dezinfikuje, zlepšuje pohodu zubů, dásní 
a ústní dutiny, poskytuje dlouhodobý pocit svěžesti a čistoty. 

Další složky podporují zdraví zubů i celé ústní dutiny - Aloe Vera a levandule mají antibak-
teriální účinky, zázvor pomáhá bojovat se záněty, hydroxyapatit minimalizuje poškození 
zubů, citron je pomáhá čistit a působí antisepticky, máta osvěžuje. 

Na rozdíl od tradičních masek má příjemnou konzistenci pleťového krému, je lehká, 
snadno vmasírovatelná - 1x týdně naneste na obličej, po cca 10 minutách opláchněte.

100 ml
Kód: 

801 115

Oral care 
Zubní pasta s Aloe Vera, zázvorem a hydroxyapatitem

100 ml
Kód: 

801 104

NOVINKa 
2020
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Hydroxyapatit je přírodní minerál, který 
se běžně vyskytuje na povrchu zubů, ale 
denně ho ztrácíme kvůli užívání alkoho-
lických nápojů, kávy, léků atd. nebo špat-
nou ústní hygienou. Tato tekutá zubní 
sklovina zlepšuje barvu a lesk zubů, při-
spívá k jejich remineralizaci. 
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Pět novinek = Pět zážitků pro vaše smysly
Přírodní kosmetické novinky jsou plné emocí

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 Pure Perfume
Parfém v krému

• Koncentrovaný krémový parfém 
s jemnou, ale trvalou středomořskou 
vůní. Praktický, kdykoliv po ruce. 

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

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

• Nanášejte na čistou pokožku jako par-
fém, na místa, která se dobře prokrvu-
jí - 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 
dobrou náladu. 

Parfém není jen způsob, jak představit svoji osobnost ostatním, přináší pozitivní 
emoce, zlepšuje vnitřní rovnováhu - evokuje čistotu přírody, navozuje relax. Kon-
cept 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 - tělo-
vá mlha a vůně. Speciální parfémovaný 
sprej na bázi vody s úžasnou osvěžující 
středomořskou vůní. 

• Má propracovaný systém rozprašování 
- umožňuje zmenšit velikost parfémo-
vaných částic a vytvořit jemnou mlhu 
plnou přírodních extraktů. 

• Neobsahuje alkohol. Skleněná nádo-
ba je recyklovatelná.

• Obsahuje pomeranč, eukalyptus, levan-
duli, mátu, fíky, granátové jablko, měsí-
ček, Aloe Vera, olivy a kyselinu hyalu-
ronovou. 

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

100 ml
Kód: 

801 111

15 ml
Kód: 

801 112
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the RemedY cReAm a the Reme-
dY dRoPs pečují o tvář, příp. i krk  

a dekolt. Jejich vzájemná kombinace 
a pravidelné používání ukázaly  

v testech tyto vÝsledkY:  

the Remedy Cream
Pro matný vzhled pleti

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

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

• Naneste tenkou vrstvu krému na vyčiš-
těné problematické partie (T-zóna obli-
čeje, krk, dekolt). Je vhodný ke každo-
dennímu používání. 

Jak působí obsažené složky? 
Aloe vera má antibakteriální účinky, oreláník barvířský redukuje kožní nedokonalosti způsobe-
né nečistotami a nadměrnou tvorbou mazu, bakuchiol má antibakteriální a matující efekt, mo-
ringa 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. 

• 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

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

• Působí proti lokálním nedokonalos-
tem, pupínkům, kožním skvrnám. Při-
náší viditelné a rychlé výsledky. 

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

THE SCRUB - multifunkční kosmetický rituál 4 v 1 pro domácí spa ošetře-
ní. Nabízí peeling, detox, revitalizaci a okamžitý silný zvlhčující a vyhlazují-
cí účinek. Vytříbená, noblesní vůně evokuje středomořskou oblast a vytváří 
aromaterapeutický emoční zážitek, který pokožce přináší příjemný pocit svě-
žesti, 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, extrakt 
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 mikronizovaných 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. 

50 ml
Kód: 

801 106

15 ml
Kód: 

801 125
200 ml
Kód: 

801 126
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 Aloe Vera gel drink
100% organický gel z Aloe Vera Barbadensis

Aloe Vera gel drink je velmi kvalitní produkt z Itálie, který obsahuje 99,8 % organic-
kého gelu z listů Aloe Vera Barbadensis. Je nepasterizovaný, bez aromat, chemických 
přísad, stabilizátorů, sladidel či barviv, v praktickém balení - vhodném i jako dárek. 

Výrobce při pěstování Aloe Vera nepoužívá žádné chemikálie, pesticidy či fungicidy. Orga-
nické pěstování je certifikované ECOGRUPPO ITALIA, veškeré procesy dodržují tzv. GREEN 
CONCEPT a splňují certifikát HALAL. NEOBSAHUJE deriváty HAD, které EFSA označila za  
zdraví škodlivé.

Informace o produktech, službách nebo o podnikání 
s Finclubem Vám zajistí naši obchodní partneři

Aloe Vera
• působí jako antioxidant
• je zdrojem látek, které udržují 

tělo v kondici
• pozitivně ovlivňuje činnost 

střev, trávení i vyprazdňování
• napomáhá očistě těla,  

podporuje detoxikaci
• pečuje o imunitní systém
• pomáhá udržet normální  

hladinu cukru v krvi
• příznivě působí při napětí  

a únavě 
• je užitečné pro udržení  

normálního stavu pokožky

Balení: 2x 520 ml 
Doporučené dávkování: 25 ml 2x denně, ráno a v poledne, cca hodinu před jídlem, samostatně 
nebo s vodou či džusem. Před upotřebením protřepat. Po otevření uchovávat v lednici a spotřebovat 
do 30 dní.
Složení: 100% organický gel drink z čerstvých listů Aloe Vera Barbadensis (99,8 %), přírodní antioxi-
dant: kyselina citronová z citrusových plodů (0,15 %), přírodní konzervanty: sorban draselný z jeřabin 
(0,025 %), benzoan sodný z ostružin a jablek (0,025 %). Výrobek není určen dětem do 3 let.


