
Přírodní kosmetika - OBJEDNÁVKY DO 31. 05. 2017 

Možnost přidání Kyseliny hyaluronové do stávajících výrobků – je to možno do těchto výrobků: šampony, micelární 

voda, krémové sprchové gely, vlasové kondicionéry, pleťová/tělová mléka, pleťová tonika, pleťová voda, květinové 

vody. Cena: dle objemu výrobku, do kterého se přidává. Přidání do 50 ml (např. pleťová tonika) + 10 Kč, přidání do 115 

ml (např. šampony) +20 Kč, přidání do 200 ml (např. vlasové kondicionéry) + 30 Kč. 

Možnost přidání D-Panthenolu do stávajících výrobků – je to možno do těchto výrobků: krémové sprchové 

gely, vlasové kondicionéry, pleťová/tělová mléka, pleťová tonika, pleťová voda, květinové vody. Cena: dle 

objemu výrobku, do kterého se přidává. Přidání do 50 ml (např. pleťová tonika) + 10 Kč, přidání do 115 ml 

(např. šampony) +20 Kč, přidání do 200 ml (např. vlasové kondicionéry) + 30 Kč. 

NOVINKA – čistě přírodní tuhá mýdla (ruční výroba). K výrobě jsou použity výhradně rostlinné oleje 

a másla, barveno přírodními ingrediencemi (koření, oxidy, okry), parfemace éterickými oleji či 

přírodními vonnými fragrancemi. Mýdla vytváří jemnou hustou pěnu, takže jsou velmi vhodná i na 

holení. Velikost mýdel se liší, do objednávky prosím napište, zda chcete spíše menší, či větší kus 

(většinou mají okolo 70 g). Cena: 10 g = 15 Kč.  

Momentálně v nabídce (dle vůně):  

 Skořicovo-Hřebíčkovo-Citrusové 

 Jedlovo-Cedrové s kopřivovým výtažkem 

 Mátovo-Rozmarýnové s bylinkami a vyživujícími oleji (trochu méně pění než ostatní, vhodné 

pro suchou pleť) 

 Růžové (přírodní vonná fragrance, ne EO) s ibiškovým výtažkem a oxidem zinečnatým 

(protizánětlivý) 

 Narcisovo-Gerániové s kurkumou a oxidem zinečnatým (oboje protizánětlivé) 

 Detoxikační s aktivním uhlím (bez parfemace) – speciálně na problematickou a aknózní pleť, 

obsahuje protizánětlivé a hojivé složky: dýňový olej, oxid zinečnatý, heřmánkový výtažek 

NOVINKA – Domácí tygří mast - má vlastní verze klasické tygří masti. Příjemně voní, přičemž má silný 

ulevující účinek - je vhodná na namožené svaly, bolavé klouby, při nachlazení atd. Objem: 15 ml, 

cena: 85 Kč. Složení: včelí vosk, kakaové máslo, slunečnicový olej, kafr, mentol, éterické oleje:máta 

peprná, máta kadeřavá, skořice, hřebíček, kajeput, eukalypt 

NOVINKA – Hydratační květinový sprej („body mist“). Lze použít jak na obličej, tak na celé tělo. Díky 

obsaženému rostlinnému glycerinu zvlhčuje, zjemňuje a rozjasňuje pleť, zároveň tonizuje, takže lze 

použít také pro zklidnění pokožky po holení. Vůně – dle vybrané květinové vody. Obsah: 50 ml, cena: 

80 Kč. Složení: bio květinová voda (dle Vašeho výběru), rostlinný glycerin, konzervant povolený pro 

biokosmetiku 

OBLÍBENÉ: Tělové máslo ve tvaru srdíčka. Sametově hebké, s vůní dle Vašeho přání. Hmotnost: 70 g 

(2 srdíčka), cena 100 Kč. Složení: kakaové máslo, sójový vosk (non GMO), rostlinné oleje (kokosový, 

ostropestřecový a meruňkový, nebo dle aktuální nabídky), éterický olej a/nebo vonná fragrance 

 

 



Micelární voda k čištění a odličování pleti – 75 ml (85 Kč), čistí a odličuje velmi důkladně, přičemž je 

k pleti velmi jemná je tedy vhodná i pro velmi citlivou pleť. Složení: kojenecká voda, 100% micelární 

základ, D-panthenol, konzervant povolený pro bio kosmetiku 

Pleťová voda s minerály z Mrtvého moře (79 Kč) 

Balzámy na rty v tyčince – 5,7 g (55 Kč) – na výběr z vanilka, mandarinka, grep, meduňka, skořice 

s limetkou, máta, levandule a pomeranč s hřebíčkem.  

Lesky na rty - 10 g tubička (79 Kč) – malina, jahoda 

Peelingy obličejové (76 Kč) -  Jahoda a šípek 

Peelingové masky – 15 g (87 Kč) –Lotus a pomeranč, Kopřiva a Centella 

Pleťové tonika – 50 ml (79 Kč) – Levandule, Meduňka, Jitrocel s propolisem, Lípa, Sedmikráska, 

Chrpa, Růže, Květ černého bezu, Mateřídouška s propolisem, Šalvěj s propolisem, Jasmín, 

Pomerančové květy, Šeřík, Heřmánek, Měsíček, Ibišek, Nomba 

Exkluzivní růžový obličejový krém s kyselinou hyaluronovou - 30 ml (130 Kč) Pro všechny typy pleti, 

zvláště pak pro pleť zralou, pleť citlivou a pleť problematickou. Složení: Růžová květinová voda bio, 

olej z černého kmínu, kyselina hyaluronová, vonná fragrance Růže, přírodní emulgátor (vyroben z 

kokosového oleje), konzervant povolený pro bio kosmetiku. 

Pleťové krémy – 30g (87 Kč) – Santal, Ylang – ylang, Badyán, Limetka, Vanilka, Grep, Meloun, 

Meduňka, Levandule, Pomeranč a hřebíček, Jasmín, Citronová tráva, Mandarinka 

Pleťové masky – (87 Kč) – Růže a brahmi, Zelený čaj a heřmánek, Skořice a pomerančová kůra, 

Měsíček a Spirulina, Zázvor a dobromysl, Ibišek a přeslička, Bazalka a sůl z mrtvého moře 

Matující pudr „Sněhová královna“ – (93 Kč) 

Bahno z Mrtvého moře – (69 Kč) 

Květinové BIO vody (30 ml či 66 ml, sprej 79 Kč / 105 Kč, a nebo 39 ml či 75 ml, lahvička na 

šrubování 59 Kč / 89 Kč) – citron, meduňka, růže, černý rybíz, máta peprná, levandule, heřmánek, 

pomerančový květ, smil italský, verbena citronová, chrpa 

Tělové/masážní oleje – 115 ml (129 Kč), 200 ml (169 Kč), výběr viz nabídka éterických olejů a 

vonných fragrancí na konci nabídky, lze i kombinace vůní). Určené jak k masážím, tak ke 

každodennímu použití na pokožku celého těla. Složení: mandlový olej, slunečnicový olej, 

ostropestřecový olej či olej z hroznových jadérek + vůně dle přání 

Pleťové/tělové BIO mléko –200 ml (149 Kč) - výběr viz nabídka éterických olejů a vonných fragrancí 

na konci nabídky, lze i kombinace vůní). 

Cukrovo – solné tělové peelingy – 150g (121 Kč) – Levandule, citronová tráva, pomeranč a hřebíček, 

skořice, santal a mandarinka 

 

 



Deodorační balzám na nohy (87 Kč) 

Přírodní deodoranty – 30 g (87 Kč) – santal, levandule, jasmín, pomeranč a hřebíček, mandarinka, 

citron, natural, máta, grep, vanilka, ylang-ylang, skořice, meduňka, limetka, citronová tráva 

Tuhé parfémy – 10g (79 Kč) – Citrusy, Levandule a santal, Vanilka s mandarinkou a skořicí, Ylang 

s pomerančem a citronovou trávou 

Tekuté parfémy (10 ml sprej) – parfémy jsou tvořeny éterickými oleji, ovocnými extrakty a 

přírodními vonnými fragrancemi v lihovém základu. Lahvičky v barvě výběru z: bílá, světle růžová, 

sytě růžová, světle zelená, středně zelená, modrá a tyrkysová). Limetka a kosos (93 Kč), Meruňka a 

Mandarinka (99 Kč), Ananas a hřebíček (117 Kč), Růže a vanilka (105 Kč)  

Šalvějovo-mátový prášek na zuby – 30 g (89 Kč), alternativa k zubní pastě, má antibakteriální a 

protizánětlivé účinky, dodává zubům minerály a posiluje dásně. Prášek má neutrální chuť, díky 

xanthalové gumě se v ústech přemění na pěnu, která zuby krásně vyčistí. Složení: šalvěj, máta, bílý jíl, 

jedlá soda, xanthanová guma, éterické oleje: hřebíček, skořice, grep.  

Přírodní bělící pasta na zuby (89 Kč) 

Krémové sprchové BIO gely – 200 ml (159 Kč), v případě přidání peelingové složky (179 Kč), jsou 

v hodné k mytí jak pokožky, tak i vlasů. 100% personalizovatelné – vůni vybíráte z éterických olejů a 

vonných fragrancí na konci nabídky, lze i kombinace vůní. Na přání je také možné přidat peelingovou 

složku (jemně drcená šípková semínka). 

Sprchové gely BIO – 250 ml (159 Kč), (výjimečně se nejedná o můj výrobek, ale výrobek francouzské firmy, od 

které nakupuji přírodní suroviny k výrobě. Připadal mi tak zajímavý, že jsem se ho rozhodla zařadit do 

nabídky). Gel je v nabídce ve 3 vůních: Kokos a zelený citron, Verbena (vůně podobná citrónové trávě), Yuzu 

(citrus, jeho vůně je něco mezi mandarinkou a bergamotem). 

Heřmánkový šampon (pro všechny typy vlasů) – 115 ml (149 Kč) Pro nádherně hebké a lesklé vlasy. 

Složení: bio základ pro výrobu šamponu, heřmánkový extrakt, D-Panthenol, kyselina citronová, 

konzervant povolený pro bio kosmetiku. 

BIO Šampon – 115 ml (149 Kč) – Levandule, máta, ylang-ylang, rozmarýn, tea – tree, cedr, grep, citron 

Vlasová kúra z devatera bylin (60 Kč) 

Vlasové BIO kondicionéry – 200ml (149 Kč), v nabídce vůně: Citron, Bergamot, Grep, Máta, Cedr, 

Rozmarýn, Tea tree, Levandule, Ylang – Ylang, Eukalyptus, Citronová tráva, Heřmánek modrý, Tymián 

Levandulovo-růžová vlasová voda pro hebkost, lesk a vyživení vlasů – 66 ml (129 Kč) – složení: 

květinová voda levandule bio, květinová voda růže bio, D-Panthenol, kyselina hyaluronová, vitamín C, 

vitamín E, konzervat povolený pro bio kosmetiku 

Holící krém, pro muže i ženy – 30g (87 Kč) – levandule nebo grep 

Koupelnové soli – 220 g (83 Kč), v nabídce citron – máta, heřmánek – santal, růže-ylang, levandule – 

pomeranč, dobromysl – meduňka, ibišek – skořice 

 



Aloe vera gel (72 Kč) 

Bambucké máslo (55 Kč) 

Regenerační olej na nehty (53 Kč) 

Repelentní olejíček proti klíšťatům a hmyzu s éterickými oleji (59 Kč) 

Vlaštovičníkový repelentní olejíček proti klíšťatům a hmyzu (49 Kč) 

Balzám na ruce a na suchou kůži s včelím voskem – 30g (69 Kč), složení: včelí vosk, kokosový olej, 

olej z hroznových jadérek, ostropestřecový olej 

Veganský balzám na ruce – 30 ml (69 Kč) Zanechá ruce krásně hebké, není příliš mastný. Složení: 

sójový vosk (non GMO), rostlinné oleje (konopný a z jadérek vinné révy, nebo dle aktuální nabídky) 

Rostlinné oleje (13 či 39 ml): Sezamový (29 Kč / 57 Kč) , Kokosový (panenský) (36 Kč/ 63 Kč) ,z 

Melounových jadérek (31 Kč / 67 Kč) ,Makadamiový (38 Kč / 83 Kč) , Avokádový (23 Kč / 44 Kč), 

Ricinový (19 Kč/ 35 Kč), Mandlový (18 Kč/ 34 Kč), Nimbový (29 Kč/ 59 Kč), z Meruňkových jader (31 

Kč/ 63 Kč), Konopný (34 Kč/ 72 Kč), z jadérek Vinné révy (25 Kč / 49 Kč), Olivový (17 Kč / 29 Kč) , 

Jojobový, z Černého kmínu (25 Kč/ 47 Kč), Ostropestřecový (18 Kč/ 32 Kč).  

Bylinný olej majoránkový na problematickou pleť – 33ml – 82 Kč 

Kafrovo-mentolová tinktura (mazání) na namožené a bolavé svaly a klouby -  50 ml (79 Kč). Složení: 

kafr, mentol, éterický olej skořice, líh. 

Minerální make-upy (pudrové sypké) - 9 g (165 Kč). Jsou mírně krycí, mají velmi přirozené tóny, pleť zjemní, 

zmatní, sjednotí a zakryjí mírné nedostatky. Pleť s nimi vypadá naprosto přirozeně. Díky oxidu zinečnatému chrání 

do určité míry proti UV paprskům.  

K dispozici jsou tyto odstíny (od nejsvětlejšího po nejtmavší): 

 Rusalka – světlý neutrální odstín (typu „Ivory“) pro bledší pleť (letní a zimní typ) 

 Malá mořská víla – světlý narůžovělý odstín (typu „Beige rose“) (pro jarní, letní, příp. i zimní typ) 

 Sněhurka – jemně broskvový odstín (typu „Peach“) (pro jarní a podzimní typ, příp. lehce opálenou pleť) 

 Sluneční královna – béžový odstín (typu „Sand“) (pro podzimní typ a opálenou pleť) 

Dodáváno ve šroubovací dózičce se sítkem a labutěnkou. Výrobek je tvořen přírodním pudrovým základem, 

oxidem zinečnatým a minerálními oxidy (= přírodní pigmenty). Je možno objednat též náhradní náplně (135 Kč). 

Tvářenky (pudrové sypké) – 3 g (87 Kč): Popelka (starorůžová), Šípková Růženka (decentní růžová), Maková 

panenka (jemně broskvová), Karkulka (oranžová). Dodáváno ve šroubovací dózičce se sítkem. Výrobek je tvořen 

přírodním pudrovým základem a minerálními oxidy (= přírodní pigmenty). 

Produkty k vytváření vůní některých produktů – lze koupit i samostatně 

Éterické oleje (10 ml) Ylang-Ylang (66 Kč),Tymián (69 Kč), Máta peprná (68 Kč), Rozmarýn (77 Kč), 

Citronová tráva (67Kč), Levandule (59 Kč), Máta kadeřavá (73 Kč), Tea tree (79 Kč), Citron (54 Kč), 

Mandarinka ( 64 Kč), Skořice (56 Kč), Bergamot (72 Kč), Pomeranč (48 Kč), Hřebíček (77 Kč), Jedle (77 

Kč), Eukalyptus (51 Kč), Grep (79 Kč). 



Přírodní aromatické extrakty (ceny na vyžádání): Ananas, Meloun (oranžový), Kokos, Borůvka, 

Hruška, Broskev, Meruňka, Jahoda, Lesní jahůdka, Malina, Třešňová pecka (voní jako hořká mandle), 

Nugát, Karamel, Perník. 

Obsah: 3 ml nebo 10 ml, dodáváno s odměřovací pipetkou / kapátkem. 

 

Přírodní vonné fragrance (ceny na vyžádání): Vanilkový květ, Růže,  Monoï (= vonný olej z Tahiti – 

omamně sladká vůně), Zelené jablko, Ostružina, Jahodová charlotta. Obsah: 3 ml nebo 10 ml, 

dodáváno s odměřovací pipetkou / kapátkem. 

 

 


