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LUXUSNÉ DARČEKY NA KAŽDÝ DEŇ
WWW.VHCOSMETICS.SK

 Luxusné sprchovanie
1. Exkluzívna pena  
na sprchovanie biela ľalia  
a damascénska ruža
Delikátna zmes výťažkov z bielych 
ľalií a ruží sa premení na luxusné 
obláčiky našľahanej a krémovej peny. 
Jemne čistí, hydratuje a pokožku za-
nechá hladkú a hodvábne jemnú.
Obsah 200 ml I Kód S5361

10,90 €

domáce spa
Sanctuary SPA boli najznámejšie 
britské kúpele. V roku 1977 ich 
daroval svojej manželke baletke 
jeden americký choreograf. Dnes 
už síce neexistujú, ale položili 
základ ikonickej britskej značke. 
Môžete tak relaxovať každý deň.

Relax, Breathe and #LetGo.
Objavte aj novú kozmetickú znač-
ku Kilig Cosmetics na báze kyseli-
ny hyalurónovej a užite si príjemný 
emocionálny zážitok. 

Talianska vlasová kozmetika, luxus-
né mydlá a organické zubné pasty 
Ecodenta sú už stálice na našom 
trhu. Sme tu pre vás už 25 rokov. 
Ďakujeme.

2. Detoxikačná pena na 
sprchovanie s čiernym 
dreveným uhlím
Zahaľte vaše telo do obláčiku čis-
tiaceho závoja. Obohatená o čierne 
uhlie a mentol – zanechá pokožku 
dokonale čistú, sviežu a zbavenú od 
každodenných nečistôt či mazu.
Obsah 200 ml I Kód S3763

10,90 €

...nežná 
a romantická

1. 2.

3.

vegan
friendly

vegan
friendly

3. Pena na sprchovanie 
3-dňová hydrátácia
Zahaľte svoju pokožku do 
prepychovej peny na sprcho-
vanie pre výnimočný zážitok. 
Výživná zmes ľaničníkového 
oleja a oleja zo sladkých man-
dlí jemne čistí pokožku, ktorá 
je dokonale čistá, jemná a 
hydratovaná až po dobu 3-och 
dní, už po 1. použití. 
Obsah 200 ml I Kód S3770

10,90 €

4. Darčeková dóza  
kytica plná ruží
Darujte túto výnimočnú dózu plnú voňavých výrobkov  
s očarujúco zmyselným radom Biela Ľalia a Damascénska Ruža 
Obsahuje 5 produktov z kolekcie Biela Ľalia  
a Damascénska Ruža:
◦ Sprchovací gél, 75 ml
◦ Peelingový sprchovací gél, 50 ml 
◦ Luxusnú penu do kúpeľa, 75 ml 
◦ Zamatové telové mlieko, 75 ml 
◦ Zázračné telové mlieko Wet Skin, 200 ml
Kód S6009

21,90 € 25,50 €

NOVINKY

OBJEDNAJTE SI:
• E-SHOP
www.vhcosmetics.sk
24 hodín – 7 dní v týždni
• TELEFONICKY 
02/431 93 910 – 11 
02/431 93 915 – 16
• OSOBNE
Drieňová 1, Bratislava
• E-MAILOM
objednavky@vhc.sk
• DORUČUJEME UŽ  
  DO 24 HODÍN

krásny
darček

LIMITOVANÁ
EDÍCIA

4.
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SANCTUARY SPA – VAŠE DOMÁCE KÚPELE
WWW.VHCOSMETICS.SK

1.

 BIELA ĽALIA A DAMASCÉNSKA RUŽA Luxusné sprchovanie

Preneste svoje zmysly do nádherných kvetinových záhrad. 
Zahaľte sa touto očarujúcou ženskou vôňou...

White Lily and Damask Rose

3. delikátny sprchovací gél
Prebuďte svoje zmysly explóziou aromatického 
sprchovacieho gélu. Obohatený o hydratačné per-
ličky, extrakt z lekna a jojobový olej pre pokožku 
jemnú a voňavú.
Obsah 250 ml I Kód S3213

8,00 €

2. Zamatové telové mlieko
Zahaľte svoje telo do hodvábneho 
pocitu ľahkej hydratácie. Jemná 
zmes z ruží, lekna, lotosového 
kvetu a masla karité sa ihneď 
vstrebáva a okamžite zvláčňuje 
pokožku. Zanechá ju jemnú, vy-
hladenú a nádherne voňavú.
Obsah 250 ml I Kód S3299

8,80 €

1. Peelingový sprchovací gél
Užívajte si jemne vyhladenú pokožku 
každý deň s týmto zjemňujúcim 
sprchovacím gélom. Obohatený o 
prírodnú pemzu, ruže a lekno.  
Cíťte sa úžasne! 
Obsah 200 ml I Kód S3107

8,00 €

4. Luxusné telové maslo
Doprajte si túto voňavú maslovú dobrotu. Luxusná 
zmes masla karité, oleja z ruží a lekna sa okamžite 
vpije do pokožky a zanechá ju vyživenú, hydratova-
nú, jemnú a hladkú na dotyk. Ach tá vôňa...
Obsah 300 ml I Kód S3183

14,50 €

Hlava: červená mandarínka,
klinčeky, ylang ylang

Srdce: ruža, broskyňa, 
biela ľalia, palmarosa

Základ: jantár, vanilka, pačuli

...nežná 
a romantická

5. Darčeková kazeta
Be kind to yourself
Buďte k sebe láskavá
Uniknite do záhrad plných kvetov a darujte tento 
radostný a upokojujúci zážitok, ktorý pohladí vaše 
telo a upokojí všetky zmysly. Cíťte sa úžasne.
Obsahuje 3 výrobky z radu Biela Ľalia 
a Damascénska Ruža:
◦ Delikátny sprchovací gél, 250 ml
◦ Telové mlieko, 250 ml 
◦ Peelingový sprchovací gél, 50 ml
Kód S3428

23,50 €

2.

3.

4.

5.

Deň Matiek

12. máj
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ikonická kolekcia Sanctuary Spa... ♥

Sanctuary Spa sú oveľa viac ako len 
obyčajné prípravky krásy – sú to vaše 
vlastné Spa na každý deň! Sú odborne 
vytvorené tak, aby vás zregenerovali, 
pozdvihli a opäť nabili energiou.  
Či už máte 30 sekúnd alebo 30 minút...  
relaxujte, zhlboka sa nadýchnite  
a nájdite svoju oázu pokoja...

Luxusné SPA na každý deň

VIAC AKo

20 rokov

1. Soľný peeling na telo s olejmi
Rozmaznávajte svoje telo. Luxusné zloženie so 
soľou z mŕtveho mora a kokosovým, jojobovým  
a mandľovým olejom pre výnimočne hladkú a 
jemnú pokožku. KAŽDOROČNE ZÍSKA V BRITÁ-
NII MNOŽSTVO CIEN. 
Obsah 650 g I Kód S3077

19,90 € 21,90 € 

6. Luxusné telové maslo
24-hodinová hydratácia  
+ Dlhotrvajúca vôňa
Luxusná zmes masla karité, ka-
kaového masla, oleja zo sladkých 
mandlí a makadamových orechov 
sa rozpustí na pokožke a zanechá ju 
okamžite vyživenú, jemnú a hladkú 
na dotyk. Mňam ♥
Obsah 300 ml I Kód S3169

14,50 €

4. Hydratačný  
sprchovací gél
Osviežujúca zmes esenciálnych 
olejov a jojobových hydratačných 
perličiek sa premení na nežnú, 
voňavú penu pre hodvábne jemnú 
pokožku.  
Obsah 250 ml I Kód S3190

8,00 €

3. Hodvábne telové mlieko
Zahaľte svoje telo do hodvábneho 
závoja ľahkej hydratácie. Upokoju-
júca zmes Aloe Vera a arganového 
oleja obnovuje a lahodne zvláčňuje 
pokožku. Dlhotrvajúca vôňa až 12 h.
Obsah 250 ml I Kód S3275

8,80 €

2. Peelingový sprchovací gél
Každý deň jemne vyhladí pokožku vďaka 
prírodnej pemze a esenciálnym olejom.
Obsah 200 ml I Kód S3084

8,00 €

5. Luxusná pena do kúpeľa
Doprajte si kúpeľ plný nadýchaných 
bubliniek s prekrásnou vôňou frézie,  
hydratačným baobabom a vita-
mínom E a relaxujte. Vaša pokožka 
bude hydratovaná, hodvábne hladká 
a voňavá až 12 hodín. Zapáľte si našu 
ikonickú sviečku a užívajte si svoje 
vlastné spa...
Obsah 500 ml I Kód S3824

14,50 €

top
produkt

 Každých 10 MINÚT  
sa predá v Británii 
 6 PEELINGOV! 

vegan
friendly

5.
4.

3.
2.

1.

BRITSKÁ CENA ROKU 2017 – REVEAL SUMMER BEAUTY AWARDS4



 0% PARABÉNOV

ikonická kolekcia Sanctuary Spa... ♥

Hlava: bergamot, 
pomaranč, citrón, grep

Srdce: ruža, jazmín, 
ylang ylang, kardamón

Základ: santalové drevo,
pižmo, pačuli, vanilka 

6.

7.

8.

PRINÁŠAME REVOLÚCIU
v HYDRATÁCII pokožky. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Až 84% žien 
potvrdilo,
aké je to ľahké len
naniesť, vysušiť sa 
a vyraziť do ulíc.*

7. Zázračné telové mlieko na  
vlhkú pokožku - wet skin 
Super rýchle a účinné telové mlieko pre dvojnásobnú 
hydratáciu až 2x rýchlejšie.  
Tento revolučný produkt šetrí váš čas a ihneď poskytuje ľahučkú 
hydratáciu celého tela. Obohatené o marhuľový a avokádový olej 
sa ihneď vpije do pokožky a nemastí. Nanáša sa hneď po sprche na 
mokrú pokožku, čím uzamkne vodu v jej bunkách. 
Ľahko sa rozotiera a nádherne vonia až 12 hodín.  
Obsah 200 ml I Kód S3848

11,90 €

Každoročne získa v británii množstvo cien

• Rok 2017: Red Best of Beauty Awards 
  
• Rok 2018: CEW Beauty Awards
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rovno po sprche?

Čo keby sa  TELOVÉ MLIEKO
natieralo namokrú pokožku
Výsledok? Produkt s klinicky preukázaným 
účinkom, ktorý uzamkne do pokožky 2x viac 
hydratácie ako bežné telové mlieko.

8. Bábovka - wet skin trio
Objavte Zázračné telové mlieko Wet Skin v 3-och 
ikonických vôňach. Vyskúšajte najrýchlejší a najefek-
tívnejší spôsob hydratácie tela. SUPER NA LETO! 
Balíček obsahuje 3 druhy Zázračných telových mliek 
na vlhkú pokožku - Wet Skin: 
◦ Ikonická kolekcia, 50 ml
◦ Biela Ľalia a Damascénska Ruža, 50 ml 
◦ Zelený Citrón a Kvet Pomarančovníka, 50 ml 
Kód S6085

9,90 € 11,90 € 

LIMITOVANÁ
EDÍCIA

super
mlieko

NOVINKY
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NAŠĽAHANÝ ZÁZRAK
ľahký ako pierko...

absolútne unikátny výrobok jediný svojho druhu na trhu špeciálna výrobná  technológia "air-whipping" 

1. Našľahané krémové sufflé
24-hodinová hydratácia  
+ Dlhotrvajúca vôňa
Zahaľte svoje telo do unikátnej našľahanej textúry z 
manga, červených morských rias a výživnej jojoby. Do-
prajte si tento lahodný dezert bez kalórií pre vaše telo 
pre super hydratovanú, hladkú a voňavú pokožku. 
Obsah 475 ml I Kód S3688

15,50 €

Ikonická kolekcia s vôňou až 12 hodín...
2. Ultra výživné
telové maslo
Intenzívna 24 hodinová hydratácia, 
výživa + dlhotrvajúca vôňa. 
Zahaľte svoje telo do luxusnej a kré-
movej maslovej dobroty. Vyživujúca 
zmes oleja z pšeničných klíčkov, masla 
karité a kakaového masla okamžite 
hydratuje a hĺbkovo vyživuje pokožku. 
Obsah 300 ml I Kód S3596  
DOPREDAJ!

16,90 €

3. Hydratačný telový sprej 
so vzácnymi olejmi
Ultra ľahká hydratácia a výživa s 
jojobovým a mandľovým olejom + 
antioxidantom vitamínom E.  
Ľahko sa používa, ihneď sa vstre-
báva, dodáva zdravý jas a lesk. 
Super na leto či do fitka! 
Obsah 150 ml I Kód S3138

8,00 €

4. Hydratačný sprchovací olej  
2-dňová hydratácia
Doprajte si vysoko luxusný hydratačný zážitok. 
Táto bohatá, výživná kombinácia ľaničníkového 
oleja a zmesi omega 3,6,9 sa premení z výživného 
oleja na delikátnu voňavú penu. Vaše telo zanechá 
jemné, vyživené a hydratované po dobu 2-och dní, 
už po 1. použití. 
Obsah 250 ml I Kód S3619

9,90 €

5. Krémový telový olej
5-dňová hydratácia
Nežná milujúca starostlivosť pre vaše telo. 
Obohatené o ľaničníkový, mangový a mar-
huľový olej, toto luxusné telové mlieko zahalí 
vašu pokožku do hodvábneho blaha a zanechá 
ju jemnú a hydratovanú až na 5 dní.
Obsah 250 ml I Kód S3756

9,90 €

3. 4.

2.

PRE VAŠE RUKY
chceme to najlepšie... ♥

5.

top
produkt

Deň Matiek

12. máj

1.

0% PARABÉNOV - NETESTOVANÉ NA ZVIERATÁCH

dlhotrvajúca hydratácia

darčekové sety
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špeciálna výrobná  technológia "air-whipping" 

Ikonická kolekcia s vôňou až 12 hodín...

ikonická
vôňa

6.

5.

PRE VAŠE RUKY
chceme to najlepšie... ♥

3. Luxusné tekuté mydlo
na ruky
Upokojujúce a luxusné mydlo 
obohatené o Aloe Vera a mango 
pre hebké a jemné ruky.
Obsah 250 ml I Kód S3336

6,90 €

4. Krém na ruky
Nádherne vonia a hydratuje 
vaše ruky, nechty a kutikulu. 
Zamatový krém obohatený o 
maslo karité a Aloe Vera, pre 
jemnú a vyživenú pokožku.
Obsah 250 ml I Kód S3343

6,90 €

1. Zamatový krém  
na ruky
Hydratačné a nemastné zloženie 
obohatené o maslo karité a olej zo 
sladkých mandlí pre hydratované 
a vyživené ruky kdekoľvek práve 
ste... Do každej kabelky.
Obsah 30 ml I Kód S3501

3,90 €

2. Zamatový krém  
na ruky
Bohatá krémová zmes masla 
karité a oleja zo sladkých 
mandlí sa ľahko vstrebáva a 
ruky zanechá jemné, hebké 
a vyživené. S dlhotrvajúcou 
ikonickou vôňou až na 12 
hodín.
Obsah 75 ml I Kód S3497 

7,90 €  

5. Darčekový set  
Every moment matters
Každý okamih je dôležitý
Obsahuje 2 výrobky z ikonickej kolekcie:
◦ Tekuté mydlo na ruky, 250 ml
◦ Krém na ruky, 250 ml
Kód S3404

15,90 € 17,50 €

6. toaletná voda
Kvetinovo-orientálna vôňa  
Unikátna a sofistikovaná vôňa sviežich 
citrusov, bergamotu a jazmínu sa snúbi 
so zmyselnou vanilkou, pačuli a san-
talovým drevom.  
Praktické cestovné balenie.
Obsah 25 ml I Kód S1234

12,90 €

7. Darčeková taštička
spend more time being
trávte viac času bytím
Obsahuje 5 výrobkov z ikonickej kolekcie: 
◦ Hydratačný sprchovací gél, 75 ml
◦ Telové mlieko, 75 ml 
◦ Peelingový sprchovací gél, 50 ml 
◦ Luxusnú penu do kúpeľa, 75 ml 
◦ Krém na ruky, 30 ml
Kód S3411

21,50 €

4.3.

2.1.

7.

vegan
friendly

top
produkt

darčekové sety
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...JEDINEČNÁ CHLADIVÁ  kolekcia...

ROZMAZNÁVAJTE  svoje nohy ...

Našim cieľom v Sanctuary SPA je, aby ste sa cítili úžasne. Každý jeden náš produkt má 
dlhotrvajúcu vôňu, úžasné textúry a prírodné látky, ktoré pokožka miluje.  
Každý deň sa tak môžete rozmaznávať. 
Či už máte 30 sekúnd alebo 30 minút, relaxujte, dýchajte a nájdite svoje Sanctuary,  
svoju oázu pokoja #LetGo.

1. Chladivý sprchovací gél
Ponorte svoju pokožku do jemného, 
chladivého osvieženia! Obsahuje trblie-
tavý vír vločiek a esenciu z vodného 
melóna a uhorky. Tento sprchovací gél 
je perfektný nielen na čistenie, ale aj na 
prebudenie pokožky! Pre intenzívnejší zá-
žitok zakončite sprchu krátkym prúdom 
studenej vody. DOPREDAJ!
Obsah 250 ml I Kód S3749

9,90 €

skvelé
na leto

2. Chladivý telový sorbet
telové mlieko
Výnimočné telové mlieko, skvelé po opa-
ľovaní, fitku či saune. Osviežujúce spoje-
nie lekna, uhorky a Aloe Vera zanechá 
vašu pokožku sviežu, upokojenú a hydra-
tovanú, s príjemným pocitom nekonečnej 
chladivej senzácie! DOPREDAJ!
Obsah 200 ml I Kód S3572

9,90 €

3. Balzam na popraskané päty
Tento intenzívny reparačný balzam 
obsahuje maslo karité, pšeničné 
klíčky, vitamín E a šípkový olej – na 
zjemnenie, reparáciu a obnovenie aj tej 
najsuchšej pokožky nôh.
Obsah 75 ml I Kód S3367

10,90 €

4. hydratačné Maslo  
na nohy
Doprajte si esenciálne oleje, 
sladké mandle, olej z babassu, 
harmanček, Aloe Vera a Tea 
Tree olej pre hladké a vyživené 
nohy na každý deň.
Obsah 100 ml I Kód S3510

6,50 €

5. Škrabka na päty
Pre pohodlnú a efektívnu 
úpravu chodidiel. Nádherne 
vyhladí vaše päty.
Kód 8442

2,20 €

"Sanctuary Spa - vynikajúca kozmetika pre pokoj a 
harmóniu tela, pozitívne naladí vašu myseľ po dlhom  
a náročnom pracovnom dni. Odporúčam!"
Ing. Alena Škrabáková, Lehota pod Vtáčnikom

1.

2.

3.

4.

5.

NOVÝ RAD SLEEP
pre ľahké zaspávanie... ♥

vegan
friendlyunikátna technológia

0% PARABÉNOV - NETESTOVANÉ NA ZVIERATÁCH8



SVIEŽE VÔNE DO VAŠICH DOMOVOV 
MORSKÝ VÁNOK - DRIFTWOOD & SEA SPRAY
Ľahká, jemná, delikátne svieža vôňa s notami 
sviežej prímorskej šalvie, slaných morských vĺn, 
sladkých citrusov a s dotykom na slnku vy-
sušeného  dreva vyplaveného morom.

4.

4.

5.

NOVÝ RAD SLEEP
pre ľahké zaspávanie... ♥

1. telové maslo nočný relax
Lahodne snová hydratácia s obsa-
hom relaxačných polnočných kvetov, 
jazmínu a Ylang Ylang. Zabaľte sa 
do deky bohatej maslovej hydratácie, 
ktorá podporuje skrášľujúci spánok. 
Obsahuje maslo karité, mandľový olej 
a upokojujúci levanduľový olej. Telové 
maslo sa ihneď vpije do pokožky,  
upokojuje telo a myseľ a navodí 
dokonalý nočný spánok.
Obsah 300 ml I Kód S5842

15,50 €

2. pena do kúpeľa
Nechajte starosti rozplynúť a ponorte 
sa do obláčikov bubliniek s našou upo-
kojujúcou vôňou, ktorá uvoľní napätie 
a zanechá pokožku zamatovo jemnú 
a pružnú. Pomôže vám zabudnúť na 
každodenný stres a starosti. Obsahuje 
luxusné obláčiky bubliniek a polnočné 
kvety, jazmín, Ylang Ylang a levandu-
ľový olej.
Obsah 500 ml I Kód S5835

16,50 €

3. sprej na vankúš  
pre sladké sny
Pokoj vo flakóne pre relaxačný a 
pokojnejší spánok, kdekoľvek ste. Pre 
dobrý nočný spánok zľahka nastrie-
kajte náš upokojujúci sprej s obsahom 
polnočných kvetov, jazmínu, Ylang 
Ylang a levanduľovým olejom na svoj 
vankúš, odpočívajte a uložte sa na 
spánok. Spite pokojne a prebuďte sa 
zresetovaná a svieža. Ideálny na ces-
tovanie, podporu spánku a relax. 
Obsah 100 ml I Kód S5859

13,50 €

4. Exkluzívna sviečka
Obsahuje prírodný vosk z palmového oleja  
z obnoviteľných zdrojov. Horí až 45 hodín. 
Obsah 260 g I Kód S6146

16,90 €  19,90 €

5. exkluzívny difuzér
Difuzér 160 ml  
a bambusové paličky  
Kód S6177

24,90 €  29,90 €

1.

2.

3.

NOVINKY

NOVINKY

NOVINKY

NOVINKY
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VŠETKY VÝROBKY NA: WWW.VHCOSMETICS.SK 

MILÉ DARČEKY
na každú PRÍLEŽITOSŤ

LUXUSNÉ DARČEKY
pre nekonečnú radosť

3. Darčeková taštička 
radosti na cestovanie 
Podľahnite pokušeniu uniknúť, zahodiť starosti a rozmaznávať sa. 
Naše ikonické cestovné produkty v tejto nádhernej taštičke využi-
jete kdekoľvek práve ste.   
Obsahuje 6 TOP produktov z ikonickej kolekcie:
◦ Sprchovací gél, 75 ml ◦ Luxusnú penu do kúpeľa, 75 ml
◦ Zázračné telové mlieko - Wet Skin, 50 ml
◦ Peelingový sprchovací gél, 50 ml 
◦ Zamatový krém na ruky, 30 ml
◦ 5-minútovú termálnu detoxikačnú masku, 15 g
Kód S5996

19,90 € 22,50 € 

VŠETKY MINI PRODUKTY AJ SAMOSTATNE NA: WWW.VHCOSMETICS.SK

2. Darčekový set little luxuries
trocha luxusu
Obsahuje 3 sprchovacie gély:
◦ Hydratačný - ikonická kolekcia, 75 ml
◦ Delikátny - Biela Ľalia a Damascénska Ruža, 75 ml
◦ Povzbudzujúci - Zelený Citrón a Kvet Pomarančovníka, 75 ml

Kód S3381

12,50 €

1. Darčekový set let go and unwind
zahoďte starosti a relaxujte
Každý si zaslúži trochu času sám pre seba, tak  
zatvorte oči a zahaľte svoje telo do našej  
zmyselnej orientálnej a kvetinovej vône.  
Vaše telo vám poďakuje. 
Obsahuje 4 výrobky z ikonickej kolekcie:
◦ Hydratačný sprchovací gél, 75 ml
◦ Luxusné telové maslo, 50 ml
◦ Peelingový sprchovací gél, 50 ml
◦ Hubku na sprchovanie

Kód S3398

15,50 €

Aj do
 lietadla!

3.

2.

1.

NOVINKY

LIMITOVANÁ
EDÍCIA

Č. 1
v darčekových

setoch
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1. Darčeková dóza - spa vo flakóne
Objavte ikonické radosti ukryté v nádhernej sklene-
nej dóze a užívajte si ten pravý SPA zážitok vo svojej 
kúpeľni. Zhlboka sa nadýchnite, relaxujte & zahoďte 
starosti. 
Obsahuje 5 výrobkov z ikonickej kolekcie: 
◦ Telové mlieko, 75 ml 
◦ Sprchovací gél, 75 ml 
◦ Krémovú penu do kúpeľa, 75 ml 
◦ Krém na ruky, 30 ml 
◦ Hubku na sprchovanie
Kód S5958

12,90 €  14,90 € 

MILÉ DARČEKY
na každú PRÍLEŽITOSŤ

LUXUSNÉ DARČEKY
pre nekonečnú radosť

Aj do
 lietadla!

3.

4.

1.

2.

Či už na narodeniny, meniny, Deň Matiek,  
Vianoce... alebo len tak pre radosť.  
Máme pre vás darčeky na každú príležitosť!

2. Chutné maškrty pre telo 
Zahoďte starosti a doprajte si každý deň trio pôžitkov pre 
vašu pokožku. Zažite skutočne prepychové sprchovanie 
s vyhladzujúcim peelingovým sprchovacím gélom alebo 
hydratačným sprchovacím gélom. Hodvábne telové mlieko 
skvele hydratuje vašu pokožku. 
Obsahuje 3 produkty z ikonickej kolekcie: 
◦ Sprchovací gél, 250 ml
◦ Peelingový sprchovací gél, 200 ml
◦ Telové mlieko, 75 ml
Kód S5989

16,90 €  19,90 € 

IKONICKÁ KVETINOVO-ORIENTALNÁ VÔŇA
Prevoňajte svoje domovy s našou ikonickou vôňou 
plnou iskrivých sviežich citrusov, doplnenou v srdci 
elegantnými kvetinami bergamotu a jazmínu, ktoré 
nádherne kontrastujú s orientálnou bázou teplých 
tónov pižma.

3. Exkluzívna sviečka
Obsahuje prírodný vosk z palmového oleja  
z obnoviteľných zdrojov. Horí až 45 hodín.  
Obsah 260 g I Kód S6108

16,90 €  19,90 €

4. exkluzívny difuzér
Difuzér 160 ml  
a bambusové paličky  
Kód S6214

24,90 €  29,90 €

vegan
friendly

NOVINKY

NOVINKY

NOVINKY

NOVINKY

LIMITOVANÁ
EDÍCIA

PRÍRODNÝ VOSK Z PALMOVÉHO OLEJA Z OBNOVITEĽNÝCH ZDROJOV 11



To najlepšie od Sanctuary Spa... ♥

1. darčeková taška 
Because every day is a sanctuary
aby každý deň bol dňom pokoja 
Naším cieľom v Sanctuary SPA je, aby ste sa cítili 
užasne. Či už máte 30 sekúnd alebo 30 minút, re-
laxujte, dýchajte a nájdite svoju oázu pokoja. #LetGo
Obsahuje 3 exkluzívne výrobky z ikonickej kolekcie 
s nádhernou 12 hodinovou vôňou:
◦ Hydratačný sprchovací gél, 250 ml  
◦ Peelingový sprchovací gél, 200 ml 
◦ Hodvábne telové mlieko, 250 ml

Kód S3459

28,50 €

2. exkluzívna darčeková kazeta
finest fancies
to najlepšie od sanctuary spa
Doprajte svojej pokožke „crème de la crème“ medzi 
rozmaznávajúcimi maškrtami a nájdite všetko, čo po-
trebujete, aby ste si mohli vytvoriť vlastnú oázu pokoja. 
Potešte svoju pokožku obláčikmi voňavých bubliniek, 
štedrou dávkou výživnej maslovej dobroty a vašim ru-
kám doprajte dávku prepychovej zamatovej hydratácie. 
Obsahuje TOP produkty z ikonickej kolekcie:
◦ Luxusnú penu do kúpeľa, 250 ml 
◦ Luxusné telové maslo, 300 ml 
◦ Hydratačný sprchovací gél, 250 ml 
◦ Zamatový krém na ruky, 75 ml
Kód S6023

35,50 €
2.

1.

vegan
friendly

LIMITOVANÁ
EDÍCIA

Č. 1
v darčekových

setoch

VIAC DARČEKOVÝCH SETOV NA WWW.VHCOSMETICS.SK

NOVINKA

Výnimočné darčeky pre výnimočné okamihy...
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To najlepšie od Sanctuary Spa... ♥
1.

3.2.

 zelený citrón a kvet pomarančovníka

Povzbudzujúci svieži citrusový rad pre energiu na každý deň

Green Lemon and Orange Blossom 

1. Hodvábne telové mlieko
Zahaľte svoje telo do hodvábneho pocitu ľahkej 
hydratácie. Osviežujúca zmes vody z poma-
rančov, citrónového oleja a masla karité vás 
dobije energiou, ľahko sa vstrebáva a pokožku 
zanechá jemnú a voňavú.
Obsah 250 ml I Kód S3282

7,90 € 

2. Povzbudzujúci sprchovací gél
Výnimočný sprchovací gél s esenciálnymi olejmi 
a praskajúcimi jojobovými perličkami vás ihneď os-
vieži. Olej zo zrniečok citrónov a osviežujúca voda  
z pomaranča zanechá pokožku jemnú a hebkú.
Obsah 250 ml I Kód S3206

7,90 €  

3. Peelingový sprchovací gél
Povzbudzujúci delikátny gél s olejom z citróna, s 
prírodnými exfoliačnými čiastočkami a vodou z kve-
tov pomarančovníka pre hladké telo každý deň.
Obsah 200 ml I Kód S3091

7,90 €

4. Luxusné telové maslo
Výťažok z masla karité okamžite hydratuje pokožku a 
zahalí ju do závoja iskrivej sviežosti a hebkosti. S obsa-
hom vody z pomaranča, olejom zo zrniečok citróna a 
Aloe Vera. Luxusná starostlivosť na každý deň.
Obsah 300 ml I Kód S3176

14,50 €

SVIEŽOSŤ
A ENERGIA

Hlava: bergamot, pomaranč, citrón, neroli

Srdce: levanduľa, tymián, rozmarín

Základ: kvet pomarančovníka, pižmo 

5. Darčeková kazeta 
More of what makes you happy
Robte viac toho, čo vás robí šťastnou
Prebuďte svoje zmysly týmto sviežim citrusovým zážit-
kom. Povzbudzujúci príval, ktorý vás oživí a odfúkne 
vaše starosti. 
Obsahuje 3 výrobky z radu Zelený Citrón a Kvet Poma-
rančovníka:
◦ Povzbudzujúci sprchovací gél, 250 ml
◦ Telové mlieko, 250 ml 
◦ Peelingový sprchovací gél, 50 ml
Kód S3435

23,50 €

DARČEK PRE
ŠŤASTIE

Viete, že...?
Až 2 milióny žien v Británii 

si každý rok nájde ako darček 
balíček od  Sanctuary Spa.

vegan
friendly

5.

4.

Č. 1
v darčekových

setoch
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ČISTENIE JE ZÁKLAD

čistiaca penová
micelárna voda
všetky typy pleti

Upokojujúca voda z ruží a výživný arganový 
olej sú skombinované s micelami, ktoré ako 
magnet zbavujú pleť make-upu a nečistôt.
1. Obsah 200 ml I Kód S9759

12,50 € 13,90 €

2. Obsah 50 ml I Kód S1134

4,90 €  5,50 €

Až 91% žien 
potvrdilo,
že je vysoko účinná 
už pri 1. použití.*

100% 
PRÍRODNÁ 

VÔŇA
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3. detoxikačný čistiaci gél  
z čierneho uhlia
všetky typy pleti
Intenzívne čistiaci a jemne zahrievajúci gél otvára póry, 
zatiaľ čo čierne drevené uhlie vytiahne z pokožky všetky 
nečistoty. Pokožku zanechá perfektne sviežu a upokojenú. 
Nevysušuje. DETOXIKUJTE SVOJU PLEŤ!
Obsah 100 ml I Kód S0601

12,50 € 13,90 €

4. jedinečný odličovací olej
všetky typy pleti
Hodvábne zloženie sa v spojení s vodou zmení na jemné mlie-
ko a v okamihu odstráni make-up a nečistoty. Obsahuje vzác-
ne oleje: avokádový, jojobový, arganový, sójový, levanduľový 
a harmančekový. Jemne odlíči tvár i oči.
Obsah 150 ml I Kód S9735

14,90 €  16,70 €

5. Termálna mikrodermabrázia 
- mikropeeling
všetky typy pleti
Zjemňuje a okamžite vyhladzuje pleť, zahrieva, čistí do hĺb-
ky. Omladzuje s viditeľným účinkom. Obsahuje extra jemné 
čiastočky z morských mušlí, prírodnú hlinu kaolín, včelí 
vosk, jojobu, olej z pšeničných klíčkov, maslo karité,  
tapioku a prášok z bambusu. 
Obsah 100 ml I Kód S9889

14,90 €  16,60 €

Až 91% žien 
potvrdilo,
že ich pokožka bola  
vyhladená už po  
2 týždňoch používania.*

Naším cieľom v SANCTUARY SPA je, 
 aby ste sa cítili a vyzerali úžasne. 
nájdite oázu pokoja pre svoju pleť.

1.

2.

3.

4.

5.

NOVINKY

krásnej pleti

0% PARABÉNOV - NETESTOVANÉ NA ZVIERATÁCH

VIDITEĽNE
OMLADZUJE
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ČISTENIE JE ZÁKLAD

VÝNIMOČNÉ MASKY 

1. 1-minútová  
rozjasňujúca maska  
na každý deň
všetky typy pleti
• Slivka kakadu - rozžiaruje
• Vitamín C - rozjasňuje
• Rozmarín - vyživuje
Okamžite rozžiaruje, zlepšuje 
textúru a zjednocuje tón pleti. 
Ideálna pred rannou sprchou 
pre jasnejšiu, žiarivú pleť so 
sviežim a zdravým vzhľadom.
Obsah 75 ml I Kód S1486

16,90 €  19,60 €

2. Hydratačná
maska s vodou
z ľadovca
všetky typy pleti
Nezmývajúca sa hydratačná 
maska obsahuje:
• Vodu z ľadovca - hydratuje
• Vitamín B3 - rozjasňuje
• Alpské minerály - dopĺňajú 
minerály
Svieža a chladivá maska navra-
cia hydratáciu a stratené mine-
rály. Pre upokojenú, vyplnenú 
a prebudenú pleť každý deň. 
Obsah 75 ml I Kód S4883

14,50 €  16,90 €

3. Energizujúca maska
zelené smoothie
všetky typy pleti
Energizujúca a výživná super-
potravina pre pleť obsahuje:
• Spirulinu, kel a špenát
• Artičoky, avokádo a uhorky
• Rozjasňujúci vitamín C
Doprajte svojej pleti zdravé na-
kopnutie s touto revitalizačnou 
zmesou výživných superpo-
travín. Nechajte pôsobiť do 15 
minút a zmyte teplou vodou. 
Pokožka bude žiariť zdravím 
ako po poriadnej dávke vita-
mínov.  
Obsah 75 ml I Kód S4876

14,50 €  16,90 €

4. Omladzujúca pleťová
maska spiaca krásavica
všetky typy pleti
Zjemňuje, vyhladzuje, regeneru-
je a omladzuje pleť, zatiaľ čo vy 
spíte. Obsahuje:
• Omladzujúce tetrapeptidy
• Upokojujúci olej z poma-
rančových kvetov
• Relaxačnú levanduľu
Vmasírujte pred spaním a ne-
chajte pôsobiť celú noc. Vďaka 
levanduľovému oleju navodí 
lepší spánok. Po prebudení 
je pleť obnovená, revitalizovaná 
a omladená. 
Obsah 75 ml I Kód S9957

16,90 €  19,60 €

5-minútová termálna
detoxikačná maska
všetky typy pleti
Výnimočná samo-hrejivá maska vďaka teplu otvára 
póry a čistí až do hĺbky. 
• Čistiace čierne uhlie - detoxikuje
• Zmatňujúca hlina kaolín - vytiahne nečistoty
• Esenciálny olej z myrhy, olej zo sladkých mandlí 
a včelí vosk - upokojujú
Používajte 2 až 3 krát do týždňa pre čistú a hodvábne 
hladkú pleť zbavenú toxínov. Ideálna na jar!
5. Obsah 75 ml I Kód S5354

12,50 €  13,90 €

6. Obsah 15 g I Kód S0410

3,90 €

100% 
PRÍRODNÁ 

VÔŇA

VIAC NA WWW.VHCOSMETICS.SK

3. 4.2.1.

5.

6.

masky sú in

NOVINKY

ROZJASNÍ HYDRATUJE ENERGIZUJE OMLADZUJE

DETOXIKUJE

...krása na počkanie

NOVINKY
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exkluzívne hydrogélové a sheet masky...

NAJVÄČŠÍ HIT KOZMETIKY!
Hydrogél je schopný zadržiavať veľké množstvo 
vody, vďaka čomu umožní pokožke vstrebávať 
viac živín a tiež zvýšiť okamžitú hladinu hy-
dratácie. 
Výsledok: hladká a omladená pokožka ihneď!

1. Uhorková hydrogélová maska
pod unavené oči
všetky typy pleti
Okamžitá a účinná úľava pre unavené, opuch-
nuté a dehydrované okolie očí.
• Uhorky - účinné proti opuchom
• Centella ázijská - spevňuje a vyhladzuje
• Aloe Vera a kvety pivoniek - upokojujú
Účinné prírodné zloženie revitalizuje a vyhla-
dzuje okolie očí, zároveň redukuje tmavé kruhy, 
vačky a opuchy. 
Obsah 3 g, 2 časti I Kód S4913

5,90 €  6,90 € 2. Výživná hydrogélová maska
s lupienkami ruží
všetky typy pleti
Okamžite vyhladzujúca a upokojujúca pleťová mas-
ka hydratuje, redukuje začervenanie a chráni pleť 
pred každodenným znečistením.  
• Výťažky z ruží – upokojujú pleť
• Výťažky z granátového jablka  
- bohaté na antioxidanty
• Reparačné aminokyseliny 
Obsahuje účinnú a vzácnu zmes prírodných 
výťažkov s množstvom vitamínov, minerálov a an-
tioxidantov: centella ázijská, pivonka, olej a voda 
z ruží, betaín, harmanček, olivový olej, gardénia, 
levanduľa, granátové jablko, rozmarínový a tea 
tree olej, olej z muškátovej ruže a iné. 
Obsah 30 g I Kód S4906

8,90 €  10,50 €

15 
MINÚT

3. Čistiaca bublinková sheet maska
s čiernym dreveným uhlím
všetky typy pleti
Hĺbkovo čistiaca detoxikačná maska zbavuje pleť 
nečistôt, nadmerného mazu a znečistenia z ovzdušia.
Obsahuje mnohé prírodné výťažky:
• Čistý kyslík – čistí do hĺbky
• Čierne drevené uhlie - detoxikuje
• Grepfruit, limetka, citrón, jablko, pomaranč  
a hrozno – bohaté na vitamíny 
• Harmanček, oregano, vŕba, škorica, cypruštek,  
pivonka a iné
Hneď po umiestnení masky na tvár pocítite, že sa 
sama napení a vytvorí úžasné mikrobublinky, ktoré 
uvoľňujú nečistoty, maz a iné toxíny. Pleť je hĺbkovo 
vyčistená a jemná už po 1. použití. 
Obsah 22 g I Kód S3961

7,50 €  8,50 €

10 
MINÚT

10 
MINÚT

2.

1.

3.

0% PARABÉNOV - NETESTOVANÉ NA ZVIERATÁCH

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA
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exkluzívne hydrogélové a sheet masky...

10 
MINÚT

10 V 1 - SUPER TAJOMSTVO KRÁSY  
1. OMLADZUJÚCI PLEŤOVÝ OLEJ
všetky typy pleti - na deň i noc
Nové lepšie prírodné zloženie, ktoré omladzuje pleť. Obsahuje zmes luxusných 
olejov: sójový, jojobový, broskyňový, olej z pšeničných klíčkov, makadamový, 
vzácny olej z čiernych ruží, olej z damascénskych ruží, ktoré sú bohaté na vita-
míny a esenciálne mastné kyseliny. Obnovuje, regeneruje a chráni bunky, hydratu-
je a omladzuje pleť, vyhladzuje jemné vrásky. Pleť je jemná a žiari ako hodváb. 
Vmasírujte pár kvapiek do suchej, čistej pokožky alebo pridajte do krému od 
Sanctuary Spa.

UŽITE SI 10 VÝHOD:
+Chráni pred starnutím  + Redukuje vrásky
+Regeneruje    + Zlepšuje vzhľad pleti
+Zlepšuje štruktúru pleti   + Vyživuje
+Vypĺňa pokožku zvnútra   + Dopĺňa vitamíny
+Upokojuje, zjemňuje a vyhladzuje
+Účinne bojuje proti viditeľným účinkom znečistenia z ovzdušia
Obsah 30 ml I Kód S5767

28,00 €

2. Zázračné hyalurónové sérum 2 v 1
všetky typy pleti 
Objavte 24-hodinovú hydratáciu oleja a ľahučký dotyk séra, 
ktoré zdokonalí pleť. Hydratačné dvojfázové zloženie s:
• BIO červenou ryžou – omladzuje, spevňuje a obnovuje
• Kyselinou hyalurónovou – vypĺňa, hydratuje, vyhladzuje
• Olejom zo zrniečok granátového jablka - silný antioxidant
Toto účinné sérum hydratuje, regeneruje a zároveň chráni 
pred viditeľnými vplyvmi znečisteného ovzdušia. Redukuje 
jemné vrásky, zlepšuje elasticitu a dodáva mladistvý vzhľad.
Obsah 30 ml I Kód S9926

28,00 €

3. Očné sérum so silou peptidov  
na prebudenie pleti
všetky typy pleti 
Toto zamatové sérum obsahuje exkluzívne látky:   
• Vyplňujúce a omladzujúce peptidy Matrixyl Synthe 6 ™ 
• Extrakt z perzského hodvábneho stromu – vyhladzuje
• Kyselina hyalurónová – hydratuje
• Kofeín – stimuluje a redukuje tmavé kruhy a opuchy
Obsah 15 ml I Kód S9940

21,90 €  23,00 €

100% 
PRÍRODNÁ 

VÔŇA

Tip terapeutiek na omladzujúcu masáž: 
Pozrite si video známej britskej terapeutky 
Caroliny Hirons.

to najlepšie na pleť od Sanctuary Spa1.

2.

3.

4.

NOVINKA

NOVINKA

• Kyselina hyalurónová • Omladzujúce peptidy Matrixyl Synthe 6 ™ 

5. Obsah 10 ml I Kód S0496

3,90 € 4,20 €

100% 
PRÍRODNÁ 

VÔŇA

NOVINKA

• Výživné maslo karité

Super povzbudzujúci hyalurónový  
denný a nočný krém - na tvár a krk
všetky typy pleti
V okamihu hydratuje a obnovuje ochrannú bariéru pleti.
Pokožka je omladená, pevnejšia, hydratovaná, vyplnená  
a žiari zdravím. Už od 20+. 
4. Obsah 50 ml I Kód S0403

22,90 €
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Môžete byť prekvapená, zamilovaná, uchvátená 
či spokojná. My tento vzrušujúci pocit nazývame 
kilig. Všetky tieto okamihy vás robia krásnymi. 
Prírodná kozmetika /kili∙g/ verí, že by sme si 
mali byť viac vedomí týchto nežných, radostných 
okamihov. Vážme si ich!

príjemný emocionálny zážitok

1. JEMNÝ DVOJFÁZOVÝ ODLIČOVAČ  
NA OČI S VITAMÍNOM E 
VŠETKY TYPY PLETI
Doprajte svojim očiam kilig okamih 
a svieži žiarivý vzhľad. S vitamínom 
E a alantoínom jemne odstraňuje aj 
vodeodolný make-up. 

150 ml | Kód 0229 

6,90 €

4. OČNÝ KRÉM S DVOJITOU SILOU 
HYALURÓNOVÝCH KYSELÍN
Obsahuje 2x kyselinu hyalurónovú, 
broskyňový a hroznový olej, hamamelis, 
brečtan, arniku, pagaštan, ľubovník, 
pantenol a vitamín E. Efektívne hydratuje 
citlivé očné okolie, podporuje vitalitu 
buniek a syntézu kolagénu.

15 ml | Kód 0175 

8,50 €

5. PLEŤOVÝ KRÉM S DVOJITOU DÁVKOU 
HYDRATÁCIE A DVOJITOU SILOU 
HYALURÓNOVÝCH KYSELÍN 
ZMIEŠANÁ, MASTNÁ PLEŤ
Intenzívne hydratuje, podporuje vitalitu buniek 
a syntézu kolagénu. Zároveň vytvorí ochranný 
film, ktorý chráni pleť pred dehydratáciou.

50 ml | Kód 0199 

8,90 €

7. EXTRA HYDRATAČNÝ NOČNÝ 
KRÉM/MASKA S DVOJITOU SILOU 
HYALURÓNOVÝCH KYSELÍN 
A VITAMÍNOM A, E A B5
VŠETKY TYPY PLETI
Kým spíte, 2 silné hyalurónové kyseliny 
v kombinácii s vitamínmi A, E a B5 
pripravia vašu pleť na nástrahy nového 
dňa. Nechajte pôsobiť počas celej noci 
a užite si ráno s krásnou pleťou.

50 ml | Kód 0274

9,50 €

3. PEELING NA PLEŤ 
S MIKROGRANULAMI Z RYŽE 
A VITAMÍNOM E
VŠETKY TYPY PLETI
Odstraňuje odumreté bunky, vyhladzuje 
pleť a čistí do hĺbky. Pleť je čistá, 
obnovená, rozjasnená a pripravená na 
pleťový krém kilig.

75 ml | Kód 0250 

5,90 €

NOVINKY

NOVINKY

spiaca krásavica

KYSELINAHYALURÓNOVÁ

3.

1.

4.

5.
6.

7.

2.

6. PLEŤOVÝ KRÉM S DVOJITOU DÁVKOU 
HYDRATÁCIE A DVOJITOU SILOU 
HYALURÓNOVÝCH KYSELÍN 
SUCHÁ, NORMÁLNA PLEŤ
Pleťový krém s dvojitým hydratačným účinkom 
a broskyňovým olejom sa postará o vašu normálnu 
až extrémne suchú pleť. Vyhladzuje, podporuje 
syntézu kolagénu a dodáva mladistvý vzhľad. 

50 ml | Kód 0182 

8,90 €
NOVINKY

2. OSVIEŽUJÚCI ČISTIACI GÉL 
S KYSELINOU HYALURÓNOVOU 
A ZELENÝM ČAJOM
VŠETKY TYPY PLETI
Tento osviežujúci čistiaci gél - to je 
čajová párty pre vašu pleť. Účinne 
čistí pleť, zatiaľ čo sa vzácne zložky 
zeleného čaju absorbujú do pokožky. 
Kyselina hyalurónová je jemná 
a výborná pre všetky typy pleti. 

250 ml | Kód 0243 

6,90 €
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NOVINKY

3.

2. SPEVŇUJÚCA PENA NA SPRCHOVANIE 
S KYSELINOU HYALURÓNOVOU, KOFEÍNOM 
A VÝŤAŽKOM Z MORSKÝCH RIAS
Užívajte si príjemnú vôňu kávy už v sprche. Táto 
pena na sprchovanie sa stane neoddeliteľnou 
súčasťou vášho ranného rituálu, ktorý vám dodá 
energiu a správny rytmus do nového dňa.

200 ml | Kód 7752 

6,90 €

1. SPEVŇUJÚCI TELOVÝ KRÉM  
S KYSELINOU HYALURÓNOVOU,  
KOFEÍNOM A VÝŤAŽKOM  
Z MORSKÝCH RIAS
Prebuďte svoju pokožku, doprajte jej výživu 
a spevnenie. Pri vytváraní tohto krému sme 
nešetrili 100% prírodným kofeínom, ktorého 
nádherná vôňa spríjemní vaše rána.

200 ml | Kód 7707 

6,90 €

3. HYDRATAČNÝ TELOVÝ KRÉM 
S KYSELINOU HYALURÓNOVOU,  
ALOE VERA A MOČOVINOU
Snívanie, spievanie, plánovanie – kúpeľňa je na 
to najlepším miestom! Telové mlieko s kyselinou 
hyalurónovou obsahuje super ingrediencie – 
močovinu a výťažok z Aloe Vera, ktoré vám dodajú 
výbornú náladu.

200 ml | Kód 7721 

6,90 €

4. HYDRATAČNÁ PENA NA SPRCHOVANIE 
S KYSELINOU HYALURÓNOVOU, ALOE VERA 
A MOČOVINOU
Spievanie vašej obľúbenej piesne v sprche je ten 
najlepší spôsob ako začať deň. Naše tajomstvo 
sviežosti, o ktoré sa s vami radi podelíme, je 
kyselina hyalurónová. Pridali sme tiež provitamín 
B5 a výťažok z Aloe Vera pre príjemný zážitok.

200 ml | Kód 7745 

6,90 €

5. HYDRATAČNÝ ŠAMPÓN NA VLASY  
S KYSELINOU HYALURÓNOVOU A LIPIDMI
NA SUCHÉ VLASY A POKOŽKU HLAVY
Intenzívny hydratačný šampón poteší a osvieži suché vlasy 
a pokožku hlavy. Obsahuje silnú kyselinu hyalurónovú 
a lipidový komplex, ktoré hydratujú a vyživia vaše vlasy od 
korienkov až ku končekom.

500 ml | Kód 0311 

10,50 €
6. HYDRATAČNÝ KONDICIONÉR NA VLASY 
S KYSELINOU HYALURÓNOVOU A LIPIDMI
NA SUCHÉ VLASY
Pridajte tento vynikajúci, intenzívne hydratačný kondicionér 
do vášho každodenného rituálu krásy a nechajte sa prekvapiť 
vitalitou, ktorú dodá vašim vlasom. Inovatívny lipidový 
komplex a prírodná kyselina hyalurónová hydratujú do hĺbky, 
uľahčujú rozčesávanie a vlasom navrátia zdravý vzhľad. 
V predaji od mája.
250 ml | Kód 0328 

6,20 €

NOVINKY

NOVINKY

AŽ 500 ML

6.5.

3.

4.

1.

2.

kyselina hyalurónová
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1.REGENERAČNÝ KRÉM S VITAMÍNOM C, 
KYSELINOU HYALURÓNOVOU A VITAMÍNOM E
VŠETKY TYPY PLETI
Tak ako vaša imunita, aj vaša pleť si vyžaduje dávku 
vitamínu C. Tento krém obohatený o kyselinu 
hyalurónovú vypĺňa jemné vrásky, rozjasňuje, 
zjednocuje tón pleti a dodáva mladistvý vzhľad. 
Zaslúžite si zažiariť.

50 ml | Kód 0106 

9,50 €

2.KRÉM S DVOJITÝM VÝŽIVNÝM 
ÚČINKOM S ARGANOVÝM  
A MANDĽOVÝM OLEJOM
VŠETKY TYPY PLETI
Vaša pokožka nepotrebuje diéty! Zapojte 
tento výživný krém bohatý na esenciálne oleje 
do svojho každodenného rituálu! Prelomový 
produkt v starostlivosti o pleť obsahuje vzácny 
arganový olej a mandľový olej, nevyhnutné pre 
efektívnu výživu pleti. Toto jedinečné spojenie 
je doplnené o fosfolipidy a kakaové maslo.

50 ml | Kód 0205 

8,90 €

6.HYDRATAČNÝ KRÉM NA RUKY 
S KOFEÍNOM, MANDĽOVÝM OLEJOM  
A KERATÍNOM
Vôňa kávy je jednou z najlepších častí 
vášho ranného rituálu. Preto sme sa 
rozhodli prevoňať kávou celý váš deň. 
Krém s extrémne jemnou konzistenciou je 
obohatený o kofeín a luxusný mandľový olej.

75 ml | Kód 7684 

4,50 €

4.VÝŽIVNÝ TELOVÝ KRÉM S MAKADAMOVÝM 
A ARGANOVÝM OLEJOM A VITAMÍNOM E
Dovoľte svojej pokožke relaxovať a užívať si tento 
okamih. Makadamový a arganový olej – to je lahodný 
dezert pre vašu pokožku, vitamín E jej dodá všetko, 
čo potrebuje. Žite šťastne až na veky!

200 ml | Kód 7714 

6,90 €

5.VÝŽIVNÁ PENA NA SPRCHOVANIE 
S MAKADAMOVÝM A ARGANOVÝM OLEJOM 
A KOMPLEXOM VITAMÍNOV
Láska k sebe samej je jemná, voňavá a starostlivá. Nikdy 
jej nebudete mať dosť... a navyše sa z lásky nepriberá. 
Táto pena na sprchovanie je obohatená  o makadamový 
a arganový olej a komplex vitamínov, ktoré vaša pokožka 
potrebuje každý deň.

200 ml | Kód 7738 

6,90 €

7.VÝŽIVNÝ KRÉM NA RUKY 
S AVOKÁDOVÝM OLEJOM A MASLOM 
KARITÉ - S VÔŇOU MANDARÍNOK
Je ako dezert ale bez kalórií. Dokonale sa 
zmestí do vašej kabelky. Vôňa mandarínok 
výborne dopĺňa avokádový olej a maslo 
karité – dodá rukám jemnosť a prinesie 
sviatočnú náladu každý deň.

75 ml | Kód 7677

4,50 €

3.VÝŽIVNÝ KRÉM NA RUKY 
S MAKADAMOVÝM A ARGANOVÝM OLEJOM 
A VITAMÍNOM E
Nerozlučná dvojica makadamového a arganového 
oleja obohatená o vitamín E. Tento krém je ako 
dobrý priateľ – vždy pripravený vám ponúknuť 
nejakú lahôdku.

75 ml | Kód 7691 

4,50 €

98% prírodných
ingrediencíí

NOVINKY

NOVINKY

NOVINKY

1.

2.

4.
3.

5.

6. 7.

príjemný emocionálny zážitok
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1. SPRCHOVACÍ GÉL ANTI-STRESS 
S VÝŤAŽKOM ZO ZELENÉHO ČAJU
Tento anti-stresový sprchovací gél je 
obohatený o výťažky zo zeleného čaju, 
ktoré chránia pokožku a dokonale z vás 
zmyjú stres. Jeho osviežujúca vôňa 
vám prinesie radosť do života. Pre 
dobrý začiatok každého dňa.

250 ml | Kód 7615

4,70 €

3. ŠAMPÓN PROTI VYPADÁVANIU 
VLASOV S MENTOLOM A 
FOLLICUSANOM™
Sily prírody sa spojili. Bioaktívna 
zložka Follicusan™ posilňuje vlasové 
folikuly a obnovuje cyklus rastu 
vlasov, mentol dodáva sviežosť 
a pokožke hlavy pocit komfortu.

250 ml | Kód 7646

4,90 €

5. PLEŤOVÝ KRÉM PRE MUŽOV 
S KYSELINOU HYALURÓNOVOU 
A AVOKÁDOVÝM OLEJOM
VŠETKY TYPY PLETI
Osviežujúci krém na každý 
deň. Kyselina hyalurónová zaisťuje 
intenzívnu hydratáciu a pokroková 
zložka Amisol Trio – BIO-lipidový 
komplex posilňuje ochrannú bariéru 
pleti. Vďaka jemnej textúre sa krém 
ľahko rozotiera a dobre sa vstrebáva. 
Výborný aj po holení.

50 ml | Kód 7516

9,90 €

4. PENA NA HOLENIE 
S D-PANTHENOLOM
Táto ľahučká pena pomáha 
čepieľkam sa ľahko kĺzať po pokožke. 
Panthenol vyhladzuje a hydratuje, 
pokožka je hladko oholená, jemná na 
dotyk a chránená pred podráždením.

250 ml | Kód 7530

6,90 €

2. SPRCHOVACÍ GÉL, ŠAMPÓN 
NA VLASY A KONDICIONÉR 3 V 1 
S ALOE VERA
Pocit dokonalosti v jedinej fľaši. 
Výťažok z Aloe Vera hydratuje 
a revitalizuje pokožku tela a hlavy, 
vlasový kondicionér vlasom 
navracia lesk. Muži - budete voňať 
nádherne! Tento jediný produkt vám 
vystačí na výlet, do fitka či na doma.

250 ml | Kód 7585

5,10 €

NOVINKY

NOVINKY

Kilig – to je príjemný okamih. Či už je krátky, dlhý, uvoľnený alebo 
výnimočný, jediné, na čom záleží je, že si ho užijete. Staráme sa o mužov, 
ktorí vyhľadávajú príjemné zážitky, preto v /kili∙g/ man produktoch o nič 
neprídu. Spojili sme čistú prírodu s modernými technológiami, aby ste 
mali pocit sviežosti každý deň.

PRE
MUŽOV

98% prírodných
ingrediencíí

1. 2. 3.

4.

5.

príjemný emocionálny zážitok
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Svieža Margarita 

0% PARABÉNOV - DERMATOLOGICKY TESTOVANÉ

1. OBRÚSKY NA INTÍMNU HYGIENU
s rastlinnými výťažkami
Ideálne na cestovanie, do fitka i do kabelky. 
Rastlinné výťažky z Aloe Vera a slezu osviežujú 
a upokojujú pokožku. 
20 ks │ Kód 2634

3,40 €

2. GÉL NA INTÍMNU HYGIENU
s výťažkom z Aloe Vera
Nenaruší pH a prináša pocit  
zdravia a sviežosti.  
Gynekologicky testované.
Obsah 400 ml │ Kód 4812

4,70 €  
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6. KRÉMOVÝ DEZODORANT 
ANTIPERSPIRANT
s Aloe Vera – 48 H
Náš najpredávanejší dezodorant zaručí sviežu 
vôňu a účinnú ochranu po celý deň. 
Obsah 50 ml │ Kód 5222

3,90 €  

5. KRÉMOVÝ DEZODORANT  
ANTIPERSPIRANT
so šalviou - 48 H
Výťažok zo šalvie účinne chráni pred potením 
a pôsobí antibakteriálne. Pre svieži pocit od 
rána do večera.
Obsah 50 ml │ Kód 5246

3,90 €

3. HYDRATAČNÉ TELOVÉ MLIEKO
s výťažkom z uhoriek a harmančeka
Výťažok z uhoriek hydratuje a zjemňuje 
pokožku, harmanček upokojuje. 
DOPREDAJ! 
Obsah 200 ml │ Kód 5543

4,90 €  5,30 €

4. KRÉMOVÝ DEZODORANT 
ANTIPERSPIRANT
s harmančekom - 48 H
Chráni pred potením po celý deň,  
harmanček upokojuje pokožku. 
Obsah 50 ml │ Kód 5239

3,90 €
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7. ZELENÝ SET  
NA MANIKÚRU A PEDIKÚRU
Obsahuje: 2 penové separátory na 
lakovanie nechtov, kefku na nechty, 
clipper na nechty a pilník v tvare 
srdiečka.
Kód TK-9

1,00 €  2,50 €

8. CLIPPER NA NECHTY
Malý - Kód N-1A

0,50 €

Veľký - Kód 2719

0,70 €

9. PEMZA S KEFKOU
Kód PP-13
Nádherne vyhladí  
vaše chodidlá.
V 2 farbách.

0,60 €  

Ceny kozmetických doplnkov  
sú konečné, už po zľave.

2.

1.

3.

6.

4.
5.

8.

7.
9.

NA KAŽDÝ DEŇ
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100 % baltská kozmetika
INŠPIROVANÁ PRÍRODOU

SPRCHOVACIE GÉLY MARGARITA

NOVINKY

1. JAHODY A ALOE VERA
Aloe Vera hydratuje a osviežuje 
a sladká vôňa jahôd navodí pocit 
leta. Mňam. 
Obsah 500 ml │ Kód 1837

4,70 €
3. BRUSNICE A ALOE VERA
Svieži sprchovací gél s výťažkom 
z brusníc a Aloe Vera jemne čistí 
a vyživuje pokožku. Brusnice majú 
antioxidačné účinky. 
Obsah 500 ml │ Kód 1332

4,70 €

2. ČIERNE RÍBEZLE 
A KORIANDROVÝ OLEJ
Čierne ríbezle a koriandrový 
olej - jedinečné spojenie pre vaše 
každodenné sprchovanie. Doprajte 
si antioxidanty a vitamín C pre 
výživu pokožky celého tela. 
Obsah 500 ml │ Kód 1844

4,70 €

4. 7 BYLÍN
Tento voňavý sprchovací gél 
s výťažkami zo 7 bylín – rozmarín, 
žihľava, šalvia, lipa, myší chvost, 
praslička a breza – má hydratačné 
účinky. Jeho vôňa obklopí celú vašu 
kúpeľňu prírodou. 
Obsah 500 ml │ Kód 1318

4,70 €

5. RAKYTNÍKOVÝ OLEJ
Príjemne voňavý sprchovací gél 
s rakytníkovým olejom jemne 
čistí, hydratuje a vyživuje pokožku. 
Rakytníkový olej je bohatý zdroj 
vitamínu C, E a P. 
Obsah 500 ml │ Kód 1295

4,70 €

6. DULA
Osviežujúce sprchovanie pre celú 
rodinu. Výťažok z duly je známy 
zdroj antioxidantov a vitamínov. 
Obsah 500 ml │ Kód 1349

4,70 €

7. UHORKY A HARMANČEK
Svieži sprchovací gél jemne čistí 
a vyživuje vašu pokožku. Po 
sprchovaní si doprajte hydratačný 
telový krém Margarita s výťažkom 
z uhoriek a harmančeka.
Obsah 500 ml │ Kód 1325

4,70 €

9. KRÉMOVÝ - MED A MLIEČNE 
PROTEÍNY
Kombinácia medu a mliečnych proteínov 
sa používa pri kozmetických procedúrach 
už od nepamäti pre svoje výživné účinky. 
Vhodný aj ako pena do kúpeľa.
Obsah 500 ml │ Kód 1302

4,70 €

8. KRÉMOVÝ - LESNÉ OVOCIE
Krémový sprchovací gél s lesným 
ovocím jemne čistí, vyživuje a má 
nádhernú vôňu bobúľ – ako najlepší 
ovocný jogurt. Výťažky z čučoriedok 
a malín sú prírodnými zdrojmi 
antioxidantov.
Obsah 500 ml │ Kód 1363

4,70 €

PARABÉNOV
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Až 500 ml!
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Tekuté mydlá
A KRÉMY NA RUKY

NOVINKY

NOVINKY

1. KRÉM NA RUKY
s rakytníkovým olejom 
Rakytníkový olej sa používal už oddávna 
pri kozmetických procedúrach, pretože dodáva 
pokožke vzácne vitamíny C, E, P a karotén. 
Odporúčame na suchú, šupinatú, podráždenú 
pokožku aj na pokožku vystavovanú slnku, vetru 
a chladu.
Obsah 75 ml │ Kód 0265

2,90 €
2. HYDRATAČNÉ TEKUTÉ MYDLO  
NA RUKY
s rakytníkovým olejom 
Toto hydratačné mydlo s rakytníkovým 
olejom jemne čistí a vyživuje vaše ruky.
Obsah 400 ml │ Kód 4751

4,30 €

INŠPIROVANÁ PRÍRODOU

3. KRÉMOVÉ  
TEKUTÉ MYDLO 
s výťažkom z harmančeka a mandlí
Chráni pred vysúšaním a zabraňuje  
podráždeniu pokožky rúk.
Obsah 400 ml │ Kód 4843

3,90 €  

4. NÁHRADNÁ NÁPLŇ
Šetrite planétu i svoju peňaženku. 
Obsah 400 ml │ Kód 4904

2,90 €  
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5. VÝŽIVNÉ TEKUTÉ MYDLO NA RUKY 
s výťažkom z medu a mlieka
Obsah 400 ml │ Kód 4850

3,90 €
 

6. NÁHRADNÁ NÁPLŇ  
Jednoducho vymeňte 
vrchnák alebo prelejte...
Obsah 400 ml │ Kód 4881

2,90 €   

7. TEKUTÉ MYDLO DO KUCHYNE 
s Aloe Vera
Efektívne zbaví vaše ruky pachov z prípravy jedla  
a vďaka Aloe Vera ich zanechá svieže a hydratované.
Obsah 400 ml │ Kód 4782

3,90 €

9. VYŽIVUJÚCI KRÉM  
NA RUKY 
s výťažkom z medu a mlieka
Tento krém vyživuje a vyhladzuje 
suchú a popraskanú pokožku rúk.
Obsah 75 ml │ Kód 0098

2,90 €
8. KRÉM NA RUKY  
s výťažkom z brusníc
Chráni pred škodlivými vplyvmi 
prostredia, hydratuje a upokojuje.
Obsah 75 ml │ Kód 6472

2,90 €  3,30 €

10. LEŠTIČKA NA NECHTY
Kód NB-123

0,40 €
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1. ŠAMPÓN NA VLASY
s rakytníkovým olejom
Vaše vlasy sú každý deň vystavené mnohým škodlivým 
vplyvom: fén, slnko či znečistený vzduch. Šampón 
s rakytníkovým olejom je plný vitamínu C a postará sa o ne 
každý deň.
Obsah 250 ml │ Kód 3921

3,90 €
2. ŠAMPÓN A KONDICIONÉR 2V1
s ovseným mliekom a nechtíkom
Jemne čistí a zjemňuje vlasy, upokojuje pokožku hlavy 
a zlepšuje kvalitu vlasov. S príjemnou vôňou, praktický na 
každodenné použitie pre celú rodinu.
Obsah 250 ml │ Kód 1615

5,50 € 5,90 €

3. SUCHÝ ŠAMPÓN
s výťažkami z brusníc
Poskytuje rýchle riešenie, keď nemáte čas si umývať vlasy 
klasickým šampónom s vodou. V okamihu premení sklesnuté 
vlasy na svieže a plné objemu. Ideálny pre ľudí, ktorí cestujú, 
športujú, kempujú, ako aj počas choroby.
Obsah 150 ml │ Kód 4270

5,90 € 6,50 €

100 % baltská kozmetika
INŠPIROVANÁ PRÍRODOU

4. NÁHRADNÁ NÁPLŇ
Šetrite planétu i svoju peňaženku. 
Obsah 400 ml │ Kód 4904

2,90 €  

6. NÁHRADNÁ NÁPLŇ  
Jednoducho vymeňte 
vrchnák alebo prelejte...
Obsah 400 ml │ Kód 4881

2,90 €   

NOVINKY

8. NATÁČKY SUCHOZIPSOVÉ
Priemer 25 mm.
6 ks │ Kód 11507

1,00 €

6. NA NORMÁLNE A MASTNÉ VLASY
so žihľavovým extraktom
Obsah 250 ml │ Kód 4102

3,90 €

7. PROTI VYPADÁVANIU 
VLASOV
s extraktom z puškvorca
Obsah 250 ml │ Kód 3945

3,90 €

4. PROTI LUPINÁM
s extraktom zo šalvie
Obsah 250 ml │ Kód 3938

3,90 €

5. NA OBJEM A JEMNÉ VLASY
s extraktom z pivných kvasníc
Obsah 250 ml │ Kód 4126

3,90 €

ŠAMPÓNY NA VLASY MARGARITA

PARABÉNOV
JEMNÉ, PRÍRODNÉ
ZLOŽENIE0% 
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7.

NOVINKY
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Prírodné talianske
MYDLÁ A KAZETY

 

1. ĽALIA Z AMALFI │ Kód 980
2. KOSATEC Z TOSKÁNSKA │ Kód 981 
3. RUŽA │ Kód 978
4. PIVONKA Z CAPRI │ Kód 982  
5. LEVANDUĽA │ Kód 977

4,40 €

KVETINOVÉ MYDLÁ
EXTRA jemné 3x mleté rastlinné
mydlá, s nádhernou vôňou kvetov. 
S olivovým olejom a nechtíkom, ktoré 
vyživujú, hydratujú a zjemňujú. Jemne 
čistia a zanechávajú hladkú a zamatovú 
pokožku. Na všetky typy pokožky.
Obsah 200 g

LUXUSNÉ DARČEKOVÉ KAZETY
KYTICA KVETOV
Voňavé kazety luxusných talianskych mydiel 
sú jedinečný darček na každú príležitosť. Extra 
jemné, 3-krát mleté, s olivovým olejom, ktorý 
vyživuje a hydratuje a nechtíkom, ktorý chráni 
a upokojuje pokožku. Na všetky typy pokožky 
aj suchú a jemnú. 
Obsah 3x100 g 

6. RUŽA │ Kód 7748
7. ĽALIA Z TOSKÁNSKA │ Kód 7744

10,50 €

Viete, že ...?
Všetky naše mydlá pochádzajú z 
talianskej rodinnej firmy s viac ako 60 
ročnou tradíciou. Sú vyrobené podľa 
tradície starých mydlárskych majstrov 
a každoročne sa ich predá viac ako 20 
miliónov kusov na celom svete.

NOVINKA

NOVINKA

EXTRA JEMNÉ LUXUSNÉ  3x MLETÉ

VŠETKY MYDLÁ NA: WWW.VHCOSMETICS.SK

Malé darčeky
pre veľkú radosť

2.

1.

3.

5.

4.

6.

7.

DEŇ MATIEK
12.  MÁJ
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OVOCNÉ MYDLÁ 
UNIKÁTNE PRÍRODNÉ MYDLÁ S PRAVÝMI 
VÝŤAŽKAMI Z OVOCIA 

S olivovým olejom z Toskánska. Vyrobené 
v talianskej rodinnej firme s viac ako  
60 ročnou tradíciou.  
Obsah 150 g

1. HROZNO │ Kód 702
S olivovým olejom z Toskánska a hroznovým olejom, 
ktorý pôsobí ako antioxidant a má anti-age účinok. 
Výborné na suchú a zrelú pokožku.

2. GAŠTAN │ Kód 700
S výťažkom z gaštanov – bohaté na vitamíny B1, B2 a C. 
Vypína a tonizuje pokožku, dokonale čistí od mazu či 
nečistôt. Výborné aj pre mužov.

3. FIGA│ Kód 701
Obohatené o výťažok z fíg – bohaté na vitamín A  
a minerálne soli. Špeciálne určené na suchú a jemnú 
pokožku, ktorú vyživí a zjemní.

3,80 €TALIANSKE MYDLÁ
KVETINOVÁ SYMFÓNIA
Tieto vône si zamilujete! EXTRA jemné 3-krát mleté rastlinné mydlá 
s BIO olivovým olejom a BIO maslom karité, ktoré vyživuje, hydratuje 
a upokojuje pokožku. Na všetky typy pokožky.
Obsah 200 g
 
4. JASMÍN A LEKNO │ Kód 985
5. LEVANDUĽA A RUŽOVÉ KORENIE │ Kód 986 
6. FIALKY A ORGOVÁN │ Kód 984

4,40 €

RUČNE BALENÉ
LUXUSNÉ KVETINOVÉ MYDLÁ 
Skutočný skvost medzi mydlami, s organickým olivovým olejom. 
Dve exkluzívne kvetinové vône sa spojili v týchto nádherných, 
voňavých ručne zabalených mydlách v FSC certifikovanom 
papieri. DOPREDAJ!
Obsah 200 g

7. VERBENA A HYACINT │ Kód 1801
8. TUBERÓZA A ORCHIDEA │ Kód 1800

4,90 €
LUXUSNÁ DARČEKOVÁ KAZETA
9. LEVANDUĽA A RUŽOVÉ KORENIE
Krásny darček na každú príležitosť! Kazeta 
3 x mletých extra jemných rastlinných mydiel s 
čistým olivovým olejom, zabalených v luxusnej 
krabičke s motívom čarovného Toskánska. 
Obsah 3x100 g │ Kód 7726

10,90 €

EXTRA JEMNÉ LUXUSNÉ  3x MLETÉ

RUČNE
BALENÉ

FARBÍV
PARABÉNOV
SLS/SLES0% 
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Voňavé talianske mydlá
PRE RADOSŤ I POTEŠENIE

DARČEKOVÝ SET
3X MLETÝCH OVOCNÝCH MYDIEL 
MERCATINO DELLA FRUTTA

Extra svieže 3x mleté luxusné talianske mydlá 
s nádhernou ovocnou vôňou. Obohatené o 
olivový a mandľový olej, vyživujú a zvláčňujú 
pokožku tváre i tela.
Obsah 3x100 g  

5. GRANÁTOVÉ JABLKO A KYSLÁ ČEREŠŇA │ Kód 6604
6. OPUNCIA A MIŠPUĽA│ Kód 6605
7. CITRÓN A KORENIE │ Kód 6603

8,50 €  

BIOLOGICO 
BIO ORGANICKÉ MYDLÁ S CERTIFIKÁTOM ICEA 

Extra jemné, s vysokým obsahom ingrediencií z 
organického pestovateľstva – až do 98 %. Vhodné 
pre celú rodinu na tvár aj telo a všetky typy 
pokožky, vrátane suchej a citlivej. Zabalené v FSC 
certifikovanom recyklovanom papieri, prírodná 
potlač. 
Obsah 100 g 

1. BIO MANDLE  
- jemne peelingové │ Kód 170
2. BIO VANILKA │ Kód 171
3. BIO OLIVOVÝ OLEJ │ Kód 172
4. BIO ARGANOVÝ OLEJ │ Kód 173

3,00 € Až do 98% prírodných ingrediencií 

MARSEILLSKÉ MYDLÁ
S BIO ARGANOVÝM A BIO OLIVOVÝM OLEJOM

Vyrobené unikátnou metódou z Marseille, s BIO 
arganovým a BIO olivovým olejom z Toskánska, ktoré sú 
od nepamäti známe pre svoje zjemňujúce, vyživujúce 
a anti-age účinky. Vhodné na tvár aj telo pre celú rodinu, 
na suchú aj starnúcu pokožku. 
Obsah 125 g

8. BIO ARGAN │ Kód 694
9. BIO OLIVA │ Kód 695

3,30 €
 

FARBÍV
PARABÉNOV
SLS/SLES0% 

VŠETKY MYDLÁ NA: WWW.VHCOSMETICS.SK
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EXTRA JEMNÉ LUXUSNÉ  3x MLETÉ
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Arganový olej
PRE VYŽIVENÉ A LESKLÉ VLASY

FARBÍV
PARABÉNOV
SLS/SLES

PRÍRODNÁ VLASOVÁ KOZMETIKA ZO SRDCA TOSKÁNSKA

2.

3.

4.

5.

6.

6. 100% ARGANOVÝ OLEJ - EKO 
z Maroka 
Viete že? Tento vzácny olej vyhladzuje nielen 
pokožku a vrásky, ale zlepšuje a regeneruje aj vlasy 
a nechty. Jednoducho votrite olej do končekov 
vlasov, alebo si urobte zábal. Viac na str. 33.
Obsah 30 ml │ Kód 154

11,50 €  

VÝŽIVNÝ ŠAMPÓN NA VLASY
s arganovým olejom
Náš najpredávanejší šampón pre vyživené, silné 
a lesklé vlasy. Arganový olej sa nazýva aj tekuté 
zlato z Maroka a je známy pre svoje regeneračné 
účinky, výťažok z prasličky dodáva minerály a 
posilňuje. Výborný pre celú rodinu.
3. Obsah 250 ml │ Kód C2275

3,90 € 
4. Obsah 500 ml │ Kód C2276

6,00 €

VÝŽIVNÁ MASKA NA VLASY
s arganovým olejom
Obsahuje vzácny arganový olej z Maroka a výťažok 
z prasličky, bohatý na minerály. Regeneruje suché 
a poškodené vlasy a rozštiepené končeky. Vlasy sú 
hodvábne jemné, lesklé a vyživené.
1. Obsah 200 ml │ Kód C2564

5,50 €  6,90 €
2. Obsah 500 ml │ Kód C2565

6,90 €  8,90 €

5. SPRCHOVACÍ GÉL  
Argan z Maroka 
Vyživte a hydratujte vašu pokožku už pri 
umývaní. Tento neodolateľne výživný sprchovací 
gél, ktorý dokonale hydratuje, zanecháva 
pokožku hodvábne jemnú na dotyk a krásne 
prevoňanú. Jeho príjemná vôňa zrelaxuje vaše 
telo i myseľ.
Obsah 300 ml │ Kód C8124

3,90 €  4,90 €

Talianska rodinná firma Cosmofarma vyrába 
a distribuuje vlasové prípravky už od roku 1974. 
Ich produkty sú vysoko kvalitné a bohaté na 
výživné prírodné ingrediencie. Používajú ich 
zákazníci nielen v Taliansku a Európe, ale aj v 
USA, Rusku, na Arabskom polostrove a vo viac 
ako 35 krajinách sveta.

VÝBORNÉPRE CELÚ
RODINU

Č. 1
V PREDAJI
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Talianska vlasová kozmetika
SILA PRÍRODY PRE KRÁSNE VLASY

VÝŽIVNÝ ŠAMPÓN NA VLASY
s jojobovým olejom a maslom karité 
Doprajte svojim vlasom silu jojobového oleja, ktorý 
vyhladzuje, dodáva lesk a pružnosť. Pre celú rodinu  
a všetky typy vlasov.
1. Obsah 500 ml │ Kód C2282

6,00 € 
2. Obsah 250 ml │ Kód C2281

3,90 €
3. VÝŽIVNÁ JOJOBOVÁ MASKA
so vzácnymi olejmi a rastlinnými výťažkami 
Extra vyživujúca a zjemňujúca maska obsahuje vzácne 
oleje z jojoby a sóje, čisté maslo karité a výťažok 
z prasličky. S nádhernou vôňou, na všetky typy vlasov.
Obsah 200 ml │ Kód C7107

5,50 €

4. PUMPIČKA NA ŠAMPÓN 
Vhodná na šampóny aj 
sprchovacie gély od talianskej 
firmy Cosmofarma – argan 
a jojoba.
Kód C123

0,80 €

JOJOBOVÝ OLEJ

5. ŠAMPÓN NA VLASY
s pravým prírodným keratínom
Tento šampón preukázateľne zlepšuje 
kvalitu vlasov, vyživuje, regeneruje 
a uhladzuje a dodáva lesk. Vlasy sú 
hydratované, ľahšie sa rozčesávajú 
a držia svoj tvar bez pocitu ťažkosti.  
Bez SLS/SLES.
Obsah 250 ml │ Kód C0981

7,30 €

6. KONDICIONÉR NA VLASY
s pravým prírodným keratínom
Obnovuje prirodzenú krásu vlasov 
a posilňuje farbené, zosvetlené, 
suché či poškodené vlasy. Nechajte 
pôsobiť 3 minúty a opláchnite. 
Používajte spolu so šampónom.
Obsah 250 ml │ Kód C0998

7,30 €  

7. VLASOVÝ SPREJ  
BEZ OPLACHOVANIA
s prírodným keratínom
Vysoko koncentrované zloženie s 
pravým keratínom a Panthenolom pre 
krásne vlasy na počkanie. Vhodný na 
mokré aj suché vlasy, neoplachuje sa. 
Nastriekajte a upravte.
Obsah 75 ml │ Kód C0899

6,90 €

PRÍRODNÝ KERATÍN

1.

2.

POSILNENÉA LESKLÉ 
VLASY

6.

5.

7.

STAROSTLIVOSŤ AKO V SALÓNE
Doprajte si výnimočnú keratínovú 
terapiu, ktorá sa používa aj 
v profesionálnych salónoch. 
Regeneruje, uhladzuje, dodáva lesk.

REGENERÁCIAUHLADENIE
LESK

TALIANSKA FIRMA COSMOFARMA – EXPERT NA VLASY UŽ VIAC AKO 40 ROKOV

3.
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VÝSLEDKY:
• Posilňuje korienky vlasov 
• Stimuluje rast vlasov
• Posilňuje vlasy a spevňuje vlasové cibuľky
• Zvyšuje anagénnu (rastovú) fázu vlasov 
• Zlepšuje syntézu mRNA (matrix) v bunkách

AGÁTOVÝ MED Z TOSKÁNSKA!
Obľúbená medová línia z Toskánska je 
na trhu už viac ako 40 rokov. Obsahuje 
pravý agátový med, ktorý vyživuje, 
lahodne vonia a dodáva lesk.

KLINICKY TESTOVANÉ PROTI VYPADÁVANIU VLASOV

OBĽÚBENÁ MEDOVÁ LÍNIA Z TOSKÁNSKA  
UŽ VIAC AKO 40 ROKOV!

ŠAMPÓN NA VLASY
s čistým prírodným medom
Vhodný na všetky typy vlasov 
pre celú rodinu, špeciálne aj na 
kučeravé a nepoddajné vlasy.
1. Obsah 250 ml │ Kód C3050

3,50 €  
2. Obsah 500 ml │ Kód C3051

4,90 €

KONDICIONÉR NA VLASY
s čistým prírodným medom
100% med z agátu vyživuje, chráni 
a dodáva mimoriadny lesk a 
jemnosť. Vašim vlasom dodá 
nádhernú medovú vôňu...
3. Obsah 250 ml │ Kód C8255

3,50 € 

AGÁTOVÝ MED

REVIVEXIL

Zloženie a použitie na  
www.vhcosmetics.sk

1.

4.

6.

5.

3.

4. POSILŇUJÚCI ŠAMPÓN
proti vypadávaniu vlasov
Špeciálne vytvorený na slabé, rednúce či 
padajúce vlasy pre ženy i mužov. Ploštičník 
hroznatý a prírodný fytokomplex proti 
vypadávaniu vlasov, v spojení s látkou 
REVIVEXIL - aktívnou molekulou na rast vlasov 
efektívne posilňuje vlasy, obnovuje rovnováhu 
a zároveň reguluje tvorbu kožného mazu na 
pokožke hlavy až ku korienkom. Hydrolyzovaný 
hodváb a pšeničné proteíny reparujú poškodené 
vlasy, rozmarínový olej pomáha pri probléme 
plešatosti. Najlepší výsledok dosiahnete 
v kombinácii s 30 dňovou kúrou Revivexil. 
Obsah 200 ml │ Kód C9526

10,90 €
5. POSILŇUJÚCI KONDICIONÉR
proti vypadávaniu vlasov
Výnimočné zloženie pre slabé, rednúce 
či padajúce vlasy, ktorým dodá silu 
a život. Obsahuje prírodný fytokomplex 
proti vypadávaniu vlasov, registrovanú 
látku Revivexil na rast vlasov, hodvábny 
proteín, výťažky z chmeľu, šalvie 
a rozmarínový olej. Ozdravuje a chráni vlasy. 
Používajte so šampónom Revivexil pre silné 
a zdravé vlasy. 
Obsah 200 ml │ Kód C9522

9,90 €  10,90 €

6. KÚRA PROTI VYPADÁVANIU VLASOV  
 - 30 DNÍ
Intenzívne – pokrokové zloženie
Účinne vyvinutá ako rýchla pomoc proti vypadávaniu vlasov. 
Stimuluje rast vlasov a je určená pre mužov aj ženy na všetky typy 
vypadávania vlasov: hormonálne zmeny, zmeny v stravovaní, plešatosť, 
stres, zmeny ročného obdobia a iné. Obsahuje aktívnu molekulu 
REVIVEXIL, ktorá obnovuje rast vlasov a pôsobí proti vypadávaniu, 
rozmarínový olej, výťažok z gaultérie, vitamíny A a E. Už za krátku dobu 
spozorujete viditeľný výsledok. Klinicky testované.
Obsah 3 ampulky x 10 ml │ Kód C0101

29,90 €  34,90 €

KLINICKY
TESTOVANÉ

PROTI VYPADÁVANIU VLASOV
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Bio certifikovaná
TALIANSKA KOZMETIKA

0% PARABÉNOV ▪ S IL IKÓNOV ▪ FARBÍV ▪ ALKOHOLU ▪ SLS/ SLES ▪ GMO

BIOVERA - CERTIFIKOVANÁ BIO ECO KOZMETIKA Z TOSKÁNSKA 
• Bezpečná organická kozmetika vyrobená len z prírodných surovín

• Bezpečná starostlivosť pre celú rodinu, dokonca aj pre bábätká, tehotné a dojčiace ženy

• Dermatologicky a mikrobiologicky testovaná, vhodná i na citlivú pleť

• Bez parabénov, silikónov, farbív, parfumov, SLS, SLES, GMO

• Netestovaná na zvieratách, bezpečná pre planétu, šetrná voči životnému prostrediu

1. BIO DELIKÁTNY GÉL
pre ženy na intímnu hygienu
Jemný a bezpečný gél na intímnu hygienu 
s antibakteriálnym a ozdravným účinkom. 
Obsahuje výťažky z Aloe Vera, špaldy, ovsa, 
tymiánu a 100 % Tea Tree olej. 
Obsah 250 ml │ Kód C5825

6,90 €  7,90 €

2. BIO UNIVERZÁLNY  
UMÝVACÍ GÉL
na tvár, telo a vlasy 3 v 1
Výborný pre celú rodinu, deti, starších 
ľudí, ležiacich a onkologických pacientov.  
Obsahuje ovos, špaldu, výživné 
a reparačné proteíny z hodvábu a vonnú 
zmes olejov. Nedráždi pokožku. 
Obsah 500 ml │ Kód C5818

10,70 €  11,90 €

3. BIO KRÉM 4 ROČNÉ OBDOBIA 
na tvár aj telo 
Univerzálny prírodný krém na všetky 
obdobia roka. 
JAR: Zjemňuje a upokojuje
LETO: Hydratuje a chráni
JESEŇ: Revitalizuje a vyhladzuje
ZIMA: Chráni a vyživuje
Výnimočná výživa a hydratácia na 
tvar i telo s jojobovým, arganovým, 
sójovým, rakytníkovým olejom a maslom 
karité. Aj pre deti už od 3 rokov.
Obsah 150 ml │ Kód C8548

9,50 €  10,50 €

5. BIO DEZODORANT  
V SPREJI
s BIO certifikovanou vodou 
zo šalvie
BEZ ALUMÍNIA a hliníkových 
solí. Prirodzene chráni pred 
nepríjemným pachom a dovoľuje 
pokožke voľne dýchať.
Obsah 100 ml │ Kód C8531

6,90 €  7,50 €

4. BIO REPARAČNÝ KRÉM
40-50+ rokov   
Reparácia, výživa a omladenie
Vysoko koncentrované BIO zloženie 
redukuje vrásky a viditeľne vyhladzuje 
pokožku. S makadamovým a arganovým 
olejom, maslom karité, rastlinným 
kolagénom, Omega-3 mastnými 
kyselinami a vitamínmi B5 a E. Výborný 
denný a nočný krém proti starnutiu pre 
všetky vegánky a milovníčky BIO.
Obsah 30 ml │ Kód C8111

11,90 €  12,90 €

BEZ 
ALUMÍNIA
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Zdravie a krása
Z ČISTEJ PRÍRODY - 100% RASTLINNÉ OLEJE

100% ÉTERICKÉ OLEJE - AROMATERAPIA

4. 100% LEMONGRASS  
OLEJ Z NEPÁLU  
Olej z citrónovej trávy povzbudzuje 
myseľ, dodáva energiu, pomáha pri 
koncentrácii. Výborný do sauny i 
aromalampy.
Obsah 10 ml │ Kód 1021

4,90 €

5. TIGRÍ OLEJ - ZMES 100%  
ÉTERICKÝCH OLEJOV  Z ÁZIE
Tigrí olej je v tradičnej ázijskej medicíne 
známy od nepamäti. Poskytuje rýchlu 
a účinnú úľavu od bolesti hlavy, svalov, 
krížov, kĺbov a pri prechladnutí. 
Obsah 10 ml │ Kód 1301

6,50 €  

6. 100% LEVANDUĽOVÝ 
OLEJ Z FRANCÚZSKA 
Je známy už od čias starých Grékov 
a Rimanov. Výborný do kúpeľa, na 
masáž nôh, pri bolestiach hlavy, 
migrénach, poruchách spánku i do 
aromalampy.
Obsah 10 ml │ Kód 1064

6,50 €

7. 100% EUKALYPTOVÝ  
OLEJ Z AUSTRÁLIE  
Austrálsky eukalyptus je zdrojom 
oleja, ktorý je účinný pri 
prechladnutí, chrípke, zlepšuje 
dýchanie, prečisťuje dutiny. 
Výborný aj na masáž svalov, do 
sauny i aromalampy.
Obsah 10 ml │ Kód 1140

4,90 €
4.

1.

2.

3.

5. 6. 7.

1. 100% ČAJOVNÍKOVÝ OLEJ – 100% TEA TREE
Celá lekárnička v jedinej fľaštičke
Tea Tree olej je najsilnejšie prírodné antiseptikum. Rastie 
iba v Austrálii a má dokázané protizápalové, protiplesňové, 
antibakteriálne a hojivé účinky. Výborný do každej domácej 
lekárničky či na dovolenku.

Výnimočné účinky:
• na čistenie a hojenie rán
• pri uštipnutí hmyzom: komáre, kliešte
• na odreniny, škrabance, popáleniny
• na kútiky, herpesy, afty
• na bolesti zubov, zápaly ďasien
• na plesne, ekzémy, vyrážky atď. 
• na bolesť v krku, kašeľ, upchatý nos 
Obsah 12 ml │ Kód 143

6,90 €  8,00 €

2. 100 % ARGANOVÝ OLEJ - EKO
Elixír krásy a mladosti z Maroka
Tento vzácny olej sa získava z plodov stromu Argana 
Spinosa, ktorý rastie iba v Maroku. Je známy vďaka 
svojim blahodarným účinkom na pokožku, nechty a vlasy. 
Obsahuje nenasýtené mastné kyseliny, prírodné fenoly, 
karotén, squalén a vitamíny A, E a F. Výborný pre celú 
rodinu.

Výnimočné účinky:
• hydratuje, vyhladzuje pokožku a vrásky
• hojí jazvy a stopy po akné
• zjemňuje, tonizuje a regeneruje pokožku
• zlepšuje kvalitu vlasov a nechtov
• pomáha pri psoriáze a ekzémoch 
Obsah 30 ml │ Kód 154

11,50 €  14,00 €

3. HYCUM GÉL – ĽUBOVNÍKOVÝ GÉL
Výborný do každej domácej lekárničky 
Obsahuje hypericín - čistý výťažok z ľubovníka 
bodkovaného a nechtík, ktoré majú výborné regeneračné 
a hojivé účinky. Pomáha na popáleniny, podráždenú 
a svrbivú pokožku, herpesy, kútiky, modriny i pri uštipnutí 
hmyzom.
Obsah 25 ml │ Kód C5250

7,50 €  

GARANCIA:Všetky naše oleje sú 100% prírodného pôvodu, v BIO kvalite. Levanduľový olej aj s certifikátom EcoCert.

FĽAŠTIČKA  
1. POMOCI

100 % Tea Tree olej - je 100 % 
originál - čistý, pravý prírodný olej z 
Melaleuca Alternifolia. Je zapísaný 
v Britskom farmaceutickom kódexe 
z roku 1949 a Zozname liečiv Veľkej 
Británie a USA.

Objavte
liečivú silu prírody...

VÝBORNÝ
NA POPÁLENINY
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ZDRAVÉ A KRÁSNE ZUBY  
PRE CELÚ RODINU
1. DETSKÁ ZUBNÁ PASTA
s príchuťou lesná jahoda  
s extraktom z mrkvy a Kalidentom
Špeciálne vytvorená na prvé zúbky a pre malé deti 
do 3 rokov. Jemne čistí, chráni pred zubným kazom 
a posilňuje zubnú sklovinu. BEZ FLUORIDOV. 
Obsah 75 ml │ Kód 331743

4,20 €

2. EXTRA JEMNÁ ZUBNÁ KEFKA
bez Bisfenolu A
Špeciálne navrhnutá na citlivé zuby. Má extra 
jemné a tenké štetinky, ktoré nepoškodzujú ďasná 
ani odhalené krčky. Vďaka dvojitej dĺžke štetiniek 
efektívne odstraňuje zubný povlak a usadeniny aj 
z ťažko dostupných miest. 
Kód 6083

4,40 €

3. BIELIACA ZUBNÁ PASTA
s mätovým olejom, šalviou 
a Kalidentom
Čistí a bieli zuby, nepoškodzuje sklovinu 
a chráni pred zubným kameňom. Kalident 
dodáva minerály, extrakt zo šalvie chráni 
ďasná, mätový olej osviežuje. 
Obsah 100 ml │ Kód 333808

4,20 €

4. OSVIEŽUJÚCA ZUBNÁ PASTA 2 V 1 PROTI 
ZUBNÉMU KAMEŇU
s extraktom z brusníc a Kalidentom
Výťažok z brusníc chráni pred baktériami, 
usadeninami a pred vznikom zubného kameňa. 
Kalident posilňuje zubnú sklovinu a obnovuje 
minerály. 
Obsah 100 ml │ Kód 333815

4,20 €

5. MULTIFUNKČNÁ ZUBNÁ PASTA
s extraktom zo 7 rastlín a Kalidentom
Extrakty z lipy, prasličky, brezy, rebríčka, 
rozmarínu, šalvie a žihľavy chránia pred 
zubným kazom, ďasná pred zápalom 
a osviežujú ústnu dutinu. 
Obsah 100 ml │ Kód 335314

4,20 €

6. ZUBNÁ PASTA NA CITLIVÉ ZUBY
s extraktom z harmančeka, s klinčekmi 
a Kalidentom
Dvojitý efekt na citlivé zuby: výťažok 
z harmančeka a klinčeka znižuje citlivosť, 
zatiaľ čo Kalident posilňuje zubnú sklovinu, 
vypĺňa mikroprasklinky a škrabance. 
Obsah 100 ml │ Kód 333884

4,20 €
7.  MULTIFUNKČNÁ ÚSTNA VODA
s extraktom zo šalvie, Aloe Vera 
a s mätovým olejom
Čistí ťažko dostupné miesta v ústnej dutine, 
mätový olej dodáva dlhotrvajúcu sviežosť, 
šalvia a Aloe Vera upokojujú a chránia ďasná. 
S praktickým dávkovačom. Bez alkoholu. 
Obsah 500 ml │ Kód 0557

6,50 €

0%  PARABÉNOV ▪ SLS ▪ TRICLOSANU ▪ PEROXIDOV

NOVINKY

NOVINKA

NOVINKA NOVINKA
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ANTI COFFEE A ANTI TOBACCO 
2. BIELIACA ZUBNÁ PASTA 
s olejom z bergamotu, citróna 
a Kalidentom 
Unikátna zubná pasta ihneď osviežuje dych, zbaví 
zuby zažltnutia z cigariet a odstraňuje škvrny a 
povlak z kávy, čaju a červeného vína. Kalident – 
prírodný zdroj kalcia, obnovuje minerály.  
Špeciálne vyvinutá pre fajčiarov a 
milovníkov kávy, čaju a červeného vína!
Obsah 100 ml │ Kód 337103

5,50 €  

3. EXTRA ZUBNÁ PASTA  
S TROJITOU SILOU
s bielym ílom, propolisom a TeavigoTM

Skutočne výnimočná pasta - aj na citlivé zuby. Biely íl 
obnovuje minerály, propolis znižuje krvácanie ďasien 
a citlivosť zubov a predchádza paradentóze. TeavigoTM 

pôsobí antibakteriálne a prináša dlhotrvajúci pocit 
sviežosti. BEZ FLUORIDOV. 
Obsah 100 ml │ Kód 331903

5,20 €

6. SET 2 ZUBNÝCH PÁST  
ANANÁSOVÉ RÁNO • ČUČORIEDKOVÝ VEČER 
Viete, že naše zuby potrebujú inú starostlivosť ráno a inú večer? 
Preto sme vytvorili 2 nové prírodné pasty s unikátnym zložením.
1. ANANÁSOVÉ RÁNO – s ananásovými enzýmami a Kalidentom. 
Pripraví vaše zuby na celý deň, chráni pred povlakom a spevňuje 
zubnú sklovinu. Prírodne bieli zuby a zanechá ich dlhodobo čisté. 
BEZ FLUORIDOV. 
2. ČUČORIEDKOVÝ VEČER – s čučoriedkovým extraktom a 
minerálmi. Po celom dni upokojuje zuby a ďasná a predchádza ich 
citlivosti. Vaše zuby ju budú milovať!  
S OCHRANNÝMI FLUORIDMI.
Obsah 2x100 ml │ Kód 0762

11,90 €  12,50 € 

4. ŠKORICOVÁ ZUBNÁ PASTA 
PROTI ZUBNÉMU KAZU
s extraktom z rozmarínu a TeavigoTM

Extrakty z rozmarínu a škorice zaručujú svieži dych, 
aktívna látka zo zeleného čaju – TeavigoTM ničí baktérie 
spôsobujúce zubný kaz a povlak. DOPREDAJ! 
Obsah 100 ml │ Kód 333877

5,20 €

1. OSVIEŽUJÚCA ÚSTNA PENA
s mentolom
Jedinečná, skutočne osviežujúca a hydratačná 
pena s prírodným betaínom, mätovým 
olejom a šalviou.  Zabezpečí okamžitú a 
dlhotrvajúcu sviežosť, odstraňuje zubný 
povlak. Majte ju vždy po ruke, doma či na 
cestách. BEZ ALKOHOLU. BEZ FLUORIDOV. 
Obsah 50 ml │ Kód 337011

5,90 €  

5. EXTRA SVIEŽA ZUBNÁ PASTA
posilňujúca zubnú sklovinu  
s príchuťou melónu a Kalidentom
Dvojitý zdroj vápnika pre vaše zuby. Prírodné minerálne  
soli posilňujú a remineralizujú zubnú sklovinu. 
Obsah 100 ml │ Kód 336465

6,60 €  

NOVINKA

NOVINKA

TESTOVANÉ ODONTOLÓGMI A ZUBNÝMI LEKÁRMI

NOVINKA
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v
Naše výrobky si môžete objednať e-mailom, telefonicky, osobne alebo cez náš e-shop www.vhcosmetics.sk

E-mailom
objednavky@vhc.sk
info@vhc.sk

Telefonicky 
02/431 93 910 - 11
02/431 93 915 - 16

Poštou a osobne
VH Cosmetics, s.r.o.
Drieňová 1, 821 01, Bratislava VH Cosmetics Slovensko

vhcosmetics.sk

5. ORGANICKÁ  
BIELIACA ZUBNÁ PASTA
s výťažkom z papáje 
Bieli zuby bez poškodenia zubnej skloviny, 
efektívne odstraňuje zubný povlak a 
predchádza tvorbe kameňa. Xylitol chráni 
pred zubným kazom a remineralizuje.
Obsah 100 ml │ Kód 336779

8,90 € 9,40 €  

6. ORGANICKÁ  
ZUBNÁ PASTA NA CITLIVÉ ZUBY
s prírodnou horskou soľou  
Chráni citlivé zuby, upokojuje 
a zmierňuje diskomfort. Aloe Vera 
upokojuje citlivé a podráždené ďasná, 
prírodná soľ posilňuje ústnu dutinu 
a mäta osviežuje. BEZ FLUORIDOV.
Obsah 100 ml │ Kód 336786

8,90 € 9,40 €  

7. ORGANICKÁ  
ZUBNÁ PASTA PROTI ZUBNÉMU 
POVLAKU
s kokosovým olejom  
Zinočnatá soľ ničí baktérie a redukuje 
tvorbu povlaku. Kokosový olej bieli, 
osviežuje dych a odstraňuje zubný 
povlak. Xylitol remineralizuje a chráni 
pred zubným kazom. BEZ FLUORIDOV.
Obsah 100 ml │ Kód 336762

8,90 € 9,40 €  

4. ORGANICKÁ DETSKÁ PASTA
s príchuťou šťavnatého ovocia 
Deti ju budú milovať. Organická pasta s 
Aloe Vera a xylitolom zabraňuje tvorbe 
zubného kazu, kameňa, hydratuje 
ústnu dutinu a ďasná. Chutí ako ovocná 
žuvačka. Vhodná aj na 1. zúbky.  
BEZ FLUORIDOV. 
Obsah 75 ml │ Kód 1400

8,50 € 8. ORGANICKÁ 
ÚSTNA VODA
s kokosom, Aloe Vera  
a mätovým olejom 
Chráni pred zubným povlakom, 
vyčistí ťažko dostupné miesta, má 
pozitívne účinky na zuby a ďasná.  
A naviac osviežuje dych.  
BEZ FLUORIDOV. BEZ AKOHOLU. 
Obsah 500 ml │ Kód 1394

12,90 € 13,50 €

1. ZUBNÁ KEFKA 
S ČIERNYM UHLÍM 
S JEMNÝMI DVOJITÝMI 
ŠTETINKAMI
Bieli zuby, ozdravuje ďasná, 
odstraňuje zubný povlak 
i kameň. Patentované 
zloženie. 
Kód 2061

4,20 €  

TOP PRODUKTY Z ČIERNEHO UHLIA

CERTIFIKOVANÉ ZUBNÉ PASTY

2. EXTRA ČIERNA ZUBNÁ PASTA  
NA BIELENIE ZUBOV
s čiernym dreveným uhlím a TeavigoTM 
Bieli zuby a má antibakteriálny účinok. Chráni 
pred zubným kameňom a dodáva pocit čistoty 
a sviežosti. BEZ FLUORIDOV, BEZ PEROXIDOV, 
AJ PRE DETI. 
Obsah 100 ml │ Kód 336991

4,90 € 5,50 €  

3. EXTRA BIELIACA  
ÚSTNA VODA
s čiernym dreveným uhlím  
Inovatívna ústna voda s čiernym 
uhlím z dubového dreva na 
každodenné čistenie a účinný 
bieliaci efekt. Odstraňuje zubný 
povlak, mätový olej osviežuje 
a fluorid sodný chráni pred 
zubným kazom. BEZ ALKOHOLU. 
Obsah 500 ml │ Kód 337264

9,90 € 11,00 €  
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