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Váš prodejce:

SPORTIQUE (spor-tik) 
Nature invented, man
perfected balms, ointments,
and body care.
Essential in active athletic
activities of competitive
nature, requiring skills,
determination, tenacity 
and physical prowess.®

Cást výdelku z prodeje výrobku
SPORTIQUE je venována
na výzkum rakoviny

Prírodou vytvorena,
námi zdokonalena
zdravá péce o telo

Prírodní a rostlinné produkty
podporující zdravý životní styl



 

 

Posláním SPORTIQUE je nabídnout výrobky, vytvořené z nejčist- 
ších přírodních zdrojů, bez ropných a syntetických surovin, které 
jsou někdy zdrojem alergií, toxinů a karcinogenů. Používáme 
zásadně rostlinné a přírodní suroviny v podobě bylin, rostlinných 
olejů a tuků, nikdy tuky a suroviny živočišného původu. Použí- 
váme pouze suroviny, které bychom se nebáli dávat svým dětem, 
nebo je sami jíst.

Neprovádíme testy na zvířatech a nepoužíváme suroviny, o kte- 
rých víme, že byly na zvířatech testovány. Naše výrobky jsou 
přísně testovány a hodnoceny podle zákonů EU a mají certi- 
fikáty a potvrzení o mikrobiologické a dermatologické nezávad-
nosti.  Při vývoji nových receptur a výrobě spojujeme znalosti 
našich předků s nejnovějšími poznatky v oblasti chemie, kosme- 
tologie i farmacie. Našim cílem je zpříjemnit a usnadnit každo- 
denní pracovní i sportovní aktivity.

NEPOUŽÍVÁME látky, které 
mohou pro uživatele před- 
stavovat kosmetické nebo 
i závažné zdravotní riziko 
nebo látky, u nichž se o této 
možnosti odborně diskutuje. 
Dráždivé detergenty na bázi 
sulfátů, ke kterým patří SLES 
(Sodium Lauryl Sulfate) a ALS 
(Amonium Lauryl Sulfate). 
Toxické konzervanty a stabili- 
zátory. Vyhýbáme se Diazolidi- 
nyle Urea a Imidazolidinyle 
Urea, Phenoxyetanolu, Methyl- 
isothiazoline, DMDM hydantoi- 
nu, formaldehydu a konzervan- 
tům, které jej mohou uvolňo- 
vat a dalším, používaným ve 
většině kosmetických příprav- 
ků. V našich výrobcích nenaj- 
dete parabeny, které imitují 
estragen s vážným vlivem na 

Výrobky SPORTIQUE se vyznačují pečlivě voleným a vyváženým 
složením obsahu, jakostí a čistotou vstupních surovin a výrobou 
za přísných farmaceutických podmínek v prostředí podléhajícím 
certifikaci podle příslušných norem a předpisů (ISO, GMP a DIN). 
Všechny suroviny pocházejí z ověřených a certifikovaných zdrojů. 
Voleny nejen pro své blahodárné účinky, ale také s ohledem na 
celkové vlastnosti konečného produktu. Balení SPORTIQUE je 
především funkční a praktické, s možností jeho ekologického 
zpracování po použití. Výrobky SPORTIQUE nejsou nikdy testo- 
vány na zvířatech, ale „in vitro“ v laboratořích nebo na dobrovol-
nících dle COLIPA předpisů. 

SPORTIQUE nevnucuje žádnou novou filosofii a nenabízí žádné 
neuvěřitelně zázračné přípravky. Chce pouze nevtíravě a kvalitně 
podpořit snahu o dobrý a zdravý životní styl.

lidský organizmus. Polypropylen- 
glykol (PPG) ani Polyethyleng-
lykol (PEG) - levné petroche- 
mické suroviny, které jsou 
přidávány do krémů pro vylep- 
šení vzhledu a zvlhčení, ale 
jsou silným dráždidlem pro 
osoby se sensitivní, hypoaler-
genní nebo diabetickou 
pokožkou. MEA, DEA - zahuš- 
ťovadla v mycích přípravcích, 
která mohou uvolňovat karci- 
nogenní nitrosaminy. Talek, 
Aluminium Chlorohydrate, 
Silica, Ozokerite, Lanolin, Para- 
fín, Triclosan, EDTA, TEA nejsou 
součástí našich formulací. 
Parfemace produktů SPORTIQUE 
je dána obsaženými bylinami, 
vosky nebo čistě naturálními 
esenciálními oleji.

ČERVENÁ je barva krve, barva života, která nás spojuje na cestě za našimi cíli v životě, práci 
nebo sportu.
BÍLÁ je symbolem čistoty a bílý kříž označuje ryzost a čistotu našich produktů.
Výrobky SPORTIQUE jsou vytvořeny pro sportovce a všechny aktivní lidi. Jsou určeny pro vyso- 
ce zátěžové aktivity bez ohledu o jaký sport nebo práci se jedná. Lyžař, běžec, turista, stejně 
jako dělník nebo zemědělec naleznou ve výrobku SPORTIQUE spolehlivý prostředek k péči 
o své tělo a využití svého životního potenciálu. Samozřejmě za podmínky, že jsou splněny 
ostatní předpoklady, ke kterým patří zdravá výživa, životospráva a přiměřený odpočinek.

Prírodou vytvorena, námi zdokonalena
zdravá péce o telo. Nezbytná pro kazdo-
denní aktivity a sportovní výkony vyza-
dující vytrvalost, houzevnatost a fyzickou 
zdatnost.



SHEA BUTTER HAND CREAM
Vyživující krém na ruce a tělo
25 % SHEA BUTTER / BAMBUCKÉ MÁSLO

Nenahraditelný společník a pomocník pro namáhané ruce.
Zvláčňující a protizánětlivé účinky bambuckého másla (Shea 
Butter) v unikátní kombinaci s olivovým a mandlovým olejem, 
rostlinným squalanem, glycerínem a uklidňujícím allantoinem. 
Antiocxidanty - přírodní vitamín C a E (alpha tocopherol) spolu 
s bylinnými výtažky urychlují regeneraci. Extrakt z grapefruit-
ových jader a olej z indické byliny neem působí antimikrobiálně 
a fungicidně. Krém se velmi rychle vstřebává a nezanechává 
pokožku mastnou. Je určen pro všechny, jejichž ruce jsou 
vystaveny velké sportovní i pracovní zátěži. Nejlepšího účinku 
dosáhnete pravidelnou a důslednou péčí o vaše ruce!

SKU 012 
Cena s DPH 240 Kč
Objem balení 100ml

MOTHER´s LITTLE HELPER CREAM
Vyživující nemastný krém na ruce a tělo

Krém k ošetření pokožky obličeje, rukou i celého těla pro 
šetrnou a kvalitní péči. Bambucké máslo (Shea butter) v 
kombinaci s rostlinnými oleji vyživuje a hydratuje. Pomerančový 
vosk a esenciální olej z pomerančové kůry dávají krému velmi 
jemnou a osvěžující přírodní parfemaci. Přírodní antioxidanty 
vitamin C a E (alpha tocopherol) spolu s Beta karotenem, 
alantoinem a výtažky z heřmánku, měsíčku, rozmarýnu a arniky 
uklidní pokožku i po opalování a urychlí její regeneraci. Krém se 
rychle vstřebává a zanechává pleť jemnou, matnou, bez lesku a 
s hedvábným pocitem.

SKU 016 
Cena s DPH 290 Kč
Objem balení 100ml

SHEA BUTTER
BAMBUCKÉ MÁSLO

Bambucké máslo (Karite/Shea butter) se získává z ořechů 
afrického stromu Butyrospermum Parkii. Obsahuje vysoký podíl 
nenasycených mastných kyselin, kyselinu skořicovou (chrání 
proti UV záření), léčivé vosky, kariteny, rostlinné steroly a 
vitamíny. Má protizánětlivé účinky, zmírňuje revmatické bolesti. 
Urychluje hojení ran a oděrek, zklidňuje pokožku postiženou 
ekzémy a lupénkou, má hojivý účinek na popraskanou kůži. 
Shea butter je vhodný prostředek pro pěstění pokožky celého 
těla zvláště v těhotenství, protože prostupuje hluboko do po- 
kožky, zvyšuje její pružnost a napomáhá při prevenci vzniku strií.

100% SHEA BUTTER
100% BAMBUCKÉ MÁSLO

SKU 022
Cena s DPH 380 Kč
Objem balení 150ml

LAVENDER SHEA BUTTER
100% BAMBUCKÉ MÁSLO obohacené naturálním 
levandulovým olejem

SKU 023 
Cena s DPH 380 Kč
Objem balení 150ml

PEKNÉ A ZDRAVÉ RUCE



PRÍRODNÍ PÉCE O TELO
OD HLAVY AZ K PATE

BODY SOAP
TĚLOVÉ MÝDLO

Zvlhčující mýdlo určené k denní hygieně celého těla. Odpovídá 
modernímu životnímu stylu. Velmi jemné, ale účinné, osvěžující 
mýdlo s uklidňující aloe vera a extrakty z mořských řas šetrně 
odstraňuje zbytky masážních olejů, opalovacích přípravků a 
nečistoty. Neobsahuje dráždivé detergenty, jako Lauryl Sulfate, 
proto pleť nevysušuje, ale zanechává ji svěží, čistou a vláčnou. 
Nenarušuje přirozené pH kožního filmu. Po koupeli použijte 
SPORTIQUE BODY BALM.

SKU 017 
Cena s DPH 265 Kč
Objem balení 180ml

MOISTURIZING BODY BALM
Uklidňující antioxidační balzám s vitamíny, Aloe vera
a extrakty z mořských řas

Originální směs přírodních účinných látek z mořských řas,   
aloe, kostivalu, řebříčku a heřmánku s hydratačními účinky. 
Uklidňující bylinné výtažky z měsíčku, indické rostliny neem a 
curcumin spolu s nejúčinnějším přírodním antioxidantem, 
vitaminem E (alpha tocopherol), v emulzi jojobového a man- 
dlového oleje dávají pleti jemný, hedvábný pocit a svěží vůni 
bílého čaje. Nanášejte na pokožku celého těla pravidelně po 
každé koupeli a vaše pleť bude hydratovaná, jemná a vláčná.

SKU 013
Cena s DPH 360 Kč
Objem balení 180ml

HARD DAY´S NIGHT FOOT CREAM
KRÉM NA NOHY - Deodorační, revitalizující krém s vitamíny, 
esenciálními oleji a bylinnými extrakty

Krém HARD DAY´S NIGHT FOOT CREAM je vhodné použít k 
masáži nohou před i po sportovním výkonu, po práci, před 
obutím lyžařské, běžecké, golfové či jakékoliv sportovní nebo 
pracovní obuvi. Používejte denně nejen pro úlevu při námaze, 
při pocitu chladu pro zlepšení prokrvení, ale především pro 
zdravou pokožku vašich nohou, díky působení bylin s anti- 
mikrobiálními a fungicidními účinky. Krém obsahuje bambucké 
máslo (Shea Butter), osvědčený prostředek přinášející úlevu při 
revmatických bolestech s výraznými hydratačními účinky.
Antimikrobiální a fungicidní účinky propůjčí krému výtažky z 
grapefruitových jader, šalvěje, třezalky, tymiánu, kafr a olej z 
indické byliny neem. Esenciální oleje z gerania, černého pepře 
a santalového dřeva vaše nohy účinně prokrví, prohřejí 
a přinesou úlevu. Krém má výrazný aromaterapeutický účinek. 

SKU 018
Cena s DPH 380 Kč
Objem balení 180ml

SKIN TONER - ASTRINGENT
PLEŤOVÉ TONIKUM

ASTRINGENT SPORTIQUE dodá pleti pocit čistoty, svěžesti 
a odstraní případný nežádoucí lesk. Aloe spolu s vilínem 
virginským (Hammamelis), heřmánkem, měsíčkem a šalvějí 
pokožku zklidní a omezí podráždění. SKIN TONER je účinný 
nejen pro ranní osvěžení, ale je vhodný k ošetření pleti před 
nanesením denního (nočního) krému.

SKU 043 
Cena s DPH 240 Kč
Objem balení 150ml



JEMNÁ PÉCE I PRO TVRDÉ MUZE
. . . ZKLIDNUJE, ZMÍRNUJE 
  ZARUDNUTÍ A PODRÁZDENÍ,
  SETRÍ CITLIVOU PLET

SHAVING OIL
OLEJ NA HOLENÍ

Jemný holící přípravek pro velmi citlivou pleť na bázi rostlinných 
olejů umožní dokonalé oholení bez nepříjemného pnutí a 
podráždění pokožky. Výtažky z měsíčku a třezalky, myrrha, cypřiš 
a rozmarýn napomáhají zklidňovat kůži. Olej lze použít i jako 
přípravek před holením, (při holení mýdlem nebo gelem) pro 
zvýšení klouzavosti. Vhodný pro muže i ženy. Lze použít nejen 
na obličej, ale i celé tělo. Vaše pleť bude dokonale ošetřena, 
použijete-li po holení SPORTIQUE AFTER SHAVE GEL.

SKU 031 
Cena s DPH 340 Kč
Objem balení 100ml

SHAVING CREAM
KRÉM NA HOLENÍ - Nedráždivý, nevysušující na bázi 
rostlinných olejů

Holíci krém připravený pouze z naturálních olejů a vosků. 
Olivový olej, Shea Butter a přírodní stearín vytvoří jemnou, 
smetanovou pěnu, která umožní hladké oholení bez 
podráždění kůže. Esenciální oleje s antimikrobiálními účinky 
(rozmarýn, hřebíček) a bylinné výtažky (měsíček, arnika a 
kostival) napomáhají zklidnění pleti. Lze použít nejen na obličej, 
ale i celé tělo. Vhodný pro muže i ženy.

SKU 030 
Cena s DPH 320 Kč
Objem balení 180ml - TUBA

SKU 044 
Cena s DPH 340 Kč
Objem balení 150ml - HLINÍKOVÝ KELÍMEK

AFTER SHAVE BALM
BALZÁM PO HOLENÍ

Nepříjemné pocity po holení tváře i těla odstraňuje jedinečná 
kombinace čistě přírodních zklidňujících účinných látek z 
mořských řas, aloe, kostivalu, heřmánku a měsíčku. Jemná 
emulze zabezpečí regeneraci, hydrataci a uklidnění podrážděné 
pokožky. Balzám se velmi rychle vstřebává a zanechává na 
kůži jemný, nemastný, chladivý film, který vyvolává při doteku 
pocit jemného hedvábí. Ideální pro velmi citlivou pokožku 
obličeje i těla.

SKU 032
Cena s DPH 280 Kč
Objem balení 150ml

AFTER SHAVE GEL
GEL PO HOLENÍ

Gel na čistě přírodní bázi Konjack mannnanu a extraktu ze 
semen kdoule dodá pokožce potřebnou vlhkost a osvěží. Léčivá 
Aloe vera spolu s extrakty z vilínu virginského ( Hammamelis), 
arniky, měsíčku a chlorophyl omezí její podráždění po holení. 
Jemná vůně cypřiše a citrusu podtrhne pocit čistoty a svěžesti. 
Gel se velmi rychle vstřebává a příjemně chladí. Pleť je jemná, 
vláčná, bez lesku.

SKU 053 
Cena s DPH 280 Kč
Objem balení 180ml



MASSAGE SHEA BUTTER
MASÁŽNÍ BAMBUCKÉ MÁSLO
Masážní balzám s unikátním účinkem 
díky kombinaci bambuckého másla 
(Shea butter), ozonizovaného olivového 
oleje s antimikrobiálními účinky a 
esenciálních olejů (eukalypt, borovice, 
cajeput, kafr, rozmarýn). Je vhodný pro 
prokrvení před sportovní zátěží i pro 
úlevu namožených svalů po sportovním 
výkonu či fyzické námaze. Idealni pro 
všechny sportovní aktivity za každého 
počasí. Zmírňuje revmatické bolesti a 
urychluje hojení zhmožděnin a zlomenin.

SKU 024 
Cena s DPH 380 Kč
Objem balení 150ml

MASSAGE OIL
MASÁŽNÍ OLEJ - 100% Jojoba

Jojobový olej je lisován ze semen 
stálezeleného divoce rostoucího keře  
původem z jihozápadní části USA a 
Mexika. Je nesmírně příznivý pro pokož- 
ku, kterou chrání v nepříznivém počasí, 
proti UV záření, mírní zánětlivé potíže 
při artritidě. Ideální k ošetření  rozpras- 
kané pokožky, mírní kožní obtíže - ekzé- 
my, tvorbu lupů, akné, protože brání 
nadměrné produkci kožního mazu. Čistý 
neparfemovaný jojobový olej je vhodný i 
pro kosmetické masáže obličeje a dekol- 
tu. Doporučujeme pro masáže 
v těhotenství.

SKU 019 
Cena s DPH 380 Kč
Objem balení 150ml

MASSAGE OIL
MASÁŽNÍ OLEJ - Jojobový olej s 
olejem z meruňkových jader, 
pupalkovým olejem a arnikou

Pupalkový olej, který je bohatým 
zdrojem gama-linolenové kyseliny, zvy- 
šuje pružnost pokožky, protože  působí 
na složky  buněčných membrán, vrací 
tedy při pravidelném používání suché 
pokožce pružnost a vláčnost. Olej z 
meruňkových jader je velmi lehký olej, 
který kromě vícenenasycených kyselin 
poskytuje pokožce vysokou dávku 
provitamínu A a výrazně urychluje její 
regeneraci, zároveň působí jako anti- 
revmatikum. Olej je vhodný pro všechny 
druhy relaxačních a rehabilitačních 
masáží.

SKU 020 
Cena s DPH 380 Kč
Objem balení 150ml

MASSAGE OIL
MASÁŽNÍ OLEJ - Jojobový olej s 
olivovým olejem, pupalkovým olejem, 
arnikou a citrusovým extraktem

Jojobový olej je svým složením velice 
blízký lipidické vrstvě pokožky, zabezpečí 
spolu s olivovým a pupalkovým olejem 
výživu nejen unavené, ale i suché a zralé 
pleti a urychluje její regeneraci. Alpha 
tocopherol a kličkový olej jsou účinnými 
přírodními antioxidanty. Obsažené rost- 
linné výtažky mají uklidňující účinky 
(arnika, heřmánek, řebříček, kostival). 
Olej je vhodný k masáži před i po spor- 
tovním výkonu k celkové relaxaci. Lze jej 
využít i jako přísadu do koupele a pěstící 
tělový olej.

SKU 021 
Cena s DPH 380 Kč
Objem balení 150ml

COOLING CREAM
CHLADIVÝ KRÉM -  
Chladivý, stimulující masážní krém po 
sportovní aktivitě

Čistě přírodní chladivá emulze pro úlevu 
po sportovní zátěži. Bambucké máslo 
(Shea butter) s protizánětlivým a 
hydratačním účinkem v kombinaci s 
jojobovým, meruňkovým a sojovým 
olejem spolu s chladivými a stimulujícími 
účinky peprmintového oleje, eukalyptu, 
kafru, mentolu, borovice a Wintergreenu 
vytváří jemnou emulzi, která vás osvěží, 
povzbudí a omezí únavu a bolestivost 
namožených svalů a kloubů. Nanášejte 
na unavené svaly a vmasírujte.

SKU 027 
Cena s DPH 380 Kč
Objem balení 180ml

WARMING UP CREAM
HŘEJIVÝ MASÁŽNÍ KRÉM - 
Povzbuzující hřejivý masážní krém 
s vitamíny, esenciálními oleji 
a bylinnými extrakty 

Povzbuzující masážní krém s vitamíny, 
esenciálními oleji a bylinnými extrakty. 
Bambucké máslo (Shea butter) s 
uklidňujícím a zvlhčujícím účinkem ve 
směsi s jojobovým, meruňkovým a 
sojovým olejem. Capsicum, cajeput a 
kafr vás výrazně povzbudí. Emulze 
jemně a dlouhodobě prohřívá a 
povzbuzuje díky lokálnímu urychlení 
krevního oběhu. SPORTIQUE MASSAGE 
CREAM je výborným prostředkem pro 
potlačení únavy a povzbuzení před i 
během sportovního výkonu.

SKU 025 
Cena s DPH 380 Kč
Objem balení 180ml

GET GOING CREAM
EXTRÉMNĚ HŘEJIVÝ MASÁŽNÍ KRÉM 
Intenzívní rychle působící přípravný hřeji- 
vý krém s vitamíny, esenciálními oleji a 
bylinnými extrakty do extrémních 
podminek

Velmi účinný přípravný masážní krém 
pro povzbuzení svalů,zlepšení krevního 
oběhu a přípravu svalů před nadcházející 
zátěží. Poskytuje dlouhodobé prohřátí a 
stimulaci svalů při místní aplikaci vzhle- 
dem ke zvýšení lokálního prokrvení. 
SPORTIQUE MASSAGE CREAM je velmi 
účinný masážní prostředek pro použití 
před, během i po fyzické zátěži. Potlačuje 
únavu a urychluje regeneraci namože- 
ných svalů a kloubů.

SKU 026 
Cena s DPH 380 Kč
Objem balení 180ml

ROSTLINNÁ BÁZE S POVZBUZUJÍCÍMI
A REGENERACNÍMI ÚCINKY
. . .OZIVUJÍCÍ SÍLA PRÍRODY



BUDTE PÁNEM SVÉHO AKTIVNÍHO CASU
. . . NEBOJTE SE CELIT PRÍRODNÍM VLIVUM

CENTURY RIDING CREAM
OCHRANNÝ KRÉM PRO CYKLISTY - 
s ozonizovaným olivovým olejem s antimikrobiálním 
a fungicidním účinkem

Proč CENTURY®? Ve Spojených Státech cyklistické kluby 
zpravidla o víkendu jezdi 100 mílovou trasu, označovanou ve 
slangu jako Century, tedy sto. Samozřejmě, že ti méně zdatní 
nechtějí zůstat pozadu. Ujedou "jen" okolo 66 mil / 100 
kilometrů a je z toho metrické Century.

K ochraně míst silně namáhaných třením (pod oděvem, obuví 
apod.) při všech sportovních aktivitách je určen SPORTIQUE 
CENTURY RIDING CREAM. Obsažená směs přírodních 
účinných látek pomůže zklidnit po podráždění, ale především 
omezí riziko jeho vzniku na minimum. Emulze má vysoký 
obsah bambuckého másla (Shea butter) a přírodních olejů, 
které vytvoří na pokožce hladký a jemný ochranný film. 
Minimální obsah silikonů zaručí dokonalou kluznost. Pro 
zvýšení ochrany pokožky vystavené tření pod oděvem nebo v 
obuvi jsou použity vysoce účinné přírodní látky s antimikrobiál-
ním, antivirálním a fungicidním účinkem - olej z indické byliny 
neem a ozonizovaný olivový olej. CENTURY RIDING CREAM  je 
vhodný pro všechny druhy sportovních aktivit, především ale 
pro cyklisty, jízdu na koni či motorce. Chrání namáhaná místa 
při potápění, jízdě na kajaku či surfování. Krém lehce vetřete do 
pokožky na exponovaných místech. Lze aplikovat přímo pod 
speciální sportovní oděv i pod ponožky do sportovní obuvi. 
Nenarušuje  neoprenové oděvy ani přírodní a polypropylenová 
vlákna sportovních oděvů. Po sportovní aktivitě použijte 
SPORTIQUE BODY SOAP A BODY BALM!

SKU 028 
Cena s DPH 440 Kč
Objem balení 180ml

ROAD RASH BALM
Balm s antimikrobiálním ozonizovaným olivovým olejem

Účinky balzámu oceníte na dovolené, na cestách i při sportu. 
Směs přírodních látek známých po staletí svými zklidňujícími 
a protizánětlivými účinky, vytvořená pro dnešní aktivní životní 
styl, napomáhá zklidnění ran a oděrek, drobných popálenin, 
popraskaných rtů i pokožky po opálení. ROAD RASH BALM 
obsahuje vyváženou kombinaci bambuckého másla (Shea 
butter), světlicového, brutnákového, ricinového, klíčkového 
oleje a oleje z indické byliny neem, myrrhu, heřmánek, 
řebříčkový olej a antioxidanty - vitamíny C a E (alpha toco- 
pherol). Extrakt z Boswellie omezuje bolestivost a zarudnutí 
pokožky, olivový olej obohacený ozonem má prokázané 
výrazné antimikrobiální, antivirové a fungicidní účinky.

SKU 011 
Cena s DPH 260 Kč
Objem balení 20ml 

ELEMENTS CREAM
Pleťový krém s unikátní Durvilleou Antarctica pro ochranu 
před výkyvy počasí

Slunce, vítr, déšť, mráz - extrémní klimatické podmínky Vás 
nemusí omezovat ve Vašich aktivitách. Díky unikátnímu 
ELEMENTS CREAM s rostlinnými oleji, bylinami a vitamíny bude 
vaše pleť vždy účinně chráněna před poškozením v chladu i v 
horku. Když teplota klesá, vlhkost, která proniká do pokožky 
obličeje, mrzne a krystalky ledu v pleti mají za následek tvorbu 
drobných trhlinek, prasklinek, rozšířených žilek. ELEMENTS 
CREAM obsahuje výtažek z arktické mořské řasy Durvillea 
Antarctica, která je schopna vytvářet proteiny bránící zmrznutí 
vody a chrání tak i vaši pleť. Speciální kombinace olejů, aloe 
vera a vitamínů napomáhá výživě a hydrataci pleti. ELEMENTS 
CREAM poskytuje ochranu za každého počasí! Účinný jako 
regenerační krém pro ošetření suché a zralé pleti. Nanášejte 
pravidelně na namáhanou pleť.

SKU 015
Cena s DPH 480 Kč
Objem balení 180ml

SPORTMEN’S FRIEND
Všestranný balzám pro namáhané ruce.
Obsahuje 50 % SHEA BUTTER / BAMBUCKÉ MÁSLO

Balzám je určen k ošetření silně namáhané pokožky rukou při 
práci i sportu. Protizánětlivé a zvlhčující účinky bambuckého 
másla (Shea Butter) se zde snoubí s pěstícími účinky rostlinných 
olejů (mandlový olej, olej z hroznových jader, kakaové máslo). 
Regenerační a antioxidační účinky zaručuje přírodní vitamín E 
(alpha tocopherol ) a vitamin C. Balzám obsahuje výtažek z 
břízy, bohatý na kyselinu salicylovou, která má silné protizánět- 
livé účinky. Masáž přípravkem přinese úlevu i při revmatických 
bolestech kloubů.

SKU 029 
Cena s DPH 390 Kč
Objem balení 150ml



POCIT SPOKOJENOSTI A POHODLÍ
ZACÍNÁ PRÍRODNÍ PÉCI O TELO  
    . . . BEZ STRESU A POTU

DEO SPRAY
Přírodní deodoranty s dlouhodobým účinkem.
Neobsahuje Aluminium Chlorohydrate.

Účinná deo přísada spolu s bylinnými extrakty (měsíček, šalvěj, 
heřmánek, tymián) pohlcuje tělesný pach a poskytuje dlou- 
hodobý pocit svěžesti. Nedráždí pokožku a je vhodný nejen 
pro sportovní aktivity. Nepostradatelný doplněk kompletní 
péče o tělo.

DEO SPRAY - UNISEX 
Přírodní deodorant s dlouhodobým účinkem

SKU 036 
Cena s DPH 250 Kč
Objem balení 120ml

DEO SPRAY - CYPRESS CITRON  
Přírodní deodorant s dlouhodobým účinkem

SKU 037 
Cena s DPH 250 Kč
Objem balení 120ml

DEO SPRAY - POWDER FRESH 
Přírodní deodorant s dlouhodobým účinkem

SKU 038 
Cena s DPH 250 Kč
Objem balení 120ml

BODY POWDER
TĚLOVÉ ZÁSYPY - Uklidňující a chladivé zásypy

Kukuřičný škrob a amarantový prášek velmi rychle absorbují pot, 
pomáhají uklidnit pokožku podrážděnou nadměrným pocením 
a udržují ji v suchu. Spolu s účinkem bylin s výraznými protizá- 
nětlivými a regeneračními účinky (Aloe, proskurník, indická bylina 
neem s antimikrobiálními účinky, kostival) vám dodají příjemný 
pocit komfortu. Tělový pudr se nanáší na celé tělo. Použití zásypu 
před sportovní nebo fyzickou aktivitou za chladného i horkého 
počasí přinese dlouhotrvající svěžest, která umocní radost z 
pohybu.

BODY POWDER - UNISEX
SKU 033 
Cena s DPH 230 Kč
Objem balení 100g

BODY POWDER - POWDER FRESH
SKU 034 
Cena s DPH 230 Kč
Objem balení 100g

FOOT POWDER
ZÁSYP NA NOHY - Deo zásyp na nohy s antimikrobiálními 
přísadami a levandulí

Kukuřičný škrob a prášek z amarantu příjemně chladí, pohlcují 
pot a udržují pokožku nohou suchou. Zásyp napomáhá uklidnit 
pokožku podrážděnou nadměrným pocením. Obsahuje účinnou  
deodorační látku, prášek z proskurníku, tymiánu a peppermintu 
s uklidňujícími účinky a z indické byliny neem s výraznými anti- 
mikrobiálními účinky. Jemná vůně levandulového oleje vám 
poskytne  pocit svěžesti. Použijte před i po sportovní aktivitě. 
Ideální je aplikovat rovněž do obuvi a ponožek.

SKU 035
Cena s DPH 250 Kč
Objem balení 100g
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