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100% ČAJOVNÍKOVÝ OLEJ – TEA TREE  
CELÁ LEKÁRNIČKA V JEDINEJ FĽAŠTIČKE
Tea Tree olej je najsilnejšie prírodné antiseptikum. Rastie iba v Aus-
trálii 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 bolesť v krku, kašeľ, upchatý nos
+ na kútiky, herpesy, afty
+ na bolesti zubov, zápaly ďasien
+ na plesne, ekzémy, vyrážky atď. 
Obsah 12 ml ● Kód 143

6,99 € 8,00 €

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

Až 30 kg plodov arganovníka je potrebných na 
získanie 1 litra čistého arganového oleja, a preto je 
niekoľkonásobne drahší ako najkvalitnejší panenský 
olivový olej.

ZDRAVIE A KRÁSA
Z ČISTEJ PRÍRODY - 100% RASTLINNÉ OLEJE

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. Obnovuje pružnosť 
a vláčnosť suchej a vráskavej pokožky, podporuje tvorbu 
kolagénu a elastínu. Najúčinnejší prírodný prostriedok 
proti starnutiu pleti.

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
+ upokojuje spálenú pokožku
Obsah 30 ml ● Kód 154

11,49 €   14,00 €

TEKUTÉ TEKUTÉ 
ZLATOZLATO
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Upozornenie: 100% éterické oleje sú silné 
prírodné koncentráty. Pri použití na pokožku 
ich je preto vždy potrebné zriediť základným 
olejom alebo masťou. 

AROMATERAPIA
100% ÉTERICKÉ OLEJE

100% LEVANDUĽOVÝ OLEJ Z FRANCÚZSKA
Olej z levandule je známy už od čias starých 
Grékov a Rimanov.

Výnimočné účinky
+ pomáha pri migrénach a bolestiach hlavy
+ podporuje spánok
+ pomáha pri bolestiach kĺbov a svalov
+ odpudzuje hmyz
+ do sauny i aromalampy
Obsah 10 ml ● Kód 1064

6,49 € 

100% EUKALYPTOVÝ OLEJ Z AUSTRÁLIE
Austrálsky eukalyptus je zdrojom oleja, ktorý má 
mimoriadne príjemnú a sviežu vôňu. Austrálski do-
morodci si ho cenili pre jeho účinky pri prechladnutí 
a znižovaní horúčky.

Výnimočné účinky
+ pomáha pri liečbe chrípky, nádchy a iných respi-
račných ochorení
+ urýchľuje rozpúšťanie hlienov
+ prečisťuje dutiny
+ zmierňuje bolesť svalov a reumu 
+ do sauny i aromalampy
Obsah 10 ml ● Kód 1140

4,99 € 
100% LEMONGRASS OLEJ Z NEPÁLU 
Olej z citrónovej trávy, nazývaný tiež olej dob-
rej nálady, priaznivo vplýva na psychiku i imu-
nitu človeka.   

Výnimočné účinky
+ zmierňuje napätie, stres a úzkosť
+ podporuje koncentráciu
+ dodáva energiu
+ na mastnú a nečistú pleť 
+ do sauny i aromalampy
Obsah 10 ml ● Kód 1021

4,99 € 

TIGRÍ OLEJ – ZMES 100% ÉTERICKÝCH
OLEJOV  Z ÁZIE
Tigrí olej je v tradičnej ázijskej medicíne známy od 
nepamäti. 

Výnimočné účinky
+ rýchla úľava od bolesti hlavy, svalov, kĺbov
+ zmierňuje bolesť chrbta a krížov
+ pri prechladnutí
+ do aromalampy i na výrobu liečivých balzamov
Obsah 10 ml ● Kód 1301

6,49 € 
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BIO CERTIFIKOVANÁ
TALIANSKA KOZMETIKA

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

6,99 €  

BIO UNIVERZÁLNY UMÝVACÍ GÉL 
NA TVÁR, TELO A VLASY 3 V 1
Výborný pre celú rodinu, deti, starších 
ľudí a ležiacich pacientov.  Obsahuje 
ovos, špaldu, výživné a reparačné pro-
teíny z hodvábu a vonnú zmes olejov. 
Obsah 500 ml ● Kód C5818

10,99 €   

BIO TONIZUJÚCI A SPEVŇUJÚCI  
GÉL–KRÉM PROTI CELULITÍDE 
Prírodné riešenie proti celulitíde a pri nedo-
statku elasticity. Pokožku udržuje hydratova-
nú, viditeľne vyhladenú, pružnú a jemnú. Rých-
lo sa vstrebáva, tonizuje a redukuje viditeľné 
známky celulitídy. Bohaté prírodné zloženie 
obohatené o kofeín stimuluje mikrocirkuláciu 
a podporuje odbúravanie tukov.
Obsah 150 ml ● Kód C8265

12,49 €  

BIO DEZODORANT V SPREJI S BIO CERTIFI-
KOVANOU VODOU ZO ŠALVIE
BEZ ALUMÍNIA a hliníkových solí. Jemné, 
svieže a hydratačné zloženie z BIO pestova-
teľstva. Prirodzene chráni pred nepríjemným 
pachom a dovoľuje pokožke voľne dýchať.
Obsah 100 ml ● Kód C8531

6,99 €  

0% PARABÉNOV ▪ SILIKÓNOV ▪ FARBÍV ▪ ALKOHOLU ▪ SLS/ SLES ▪ GMO
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TELOVÉ MASLÁ
PRE INTENZÍVNU HYDRATÁCIU

REVITALIZAČNÉ TELOVÉ MASLO S VÝŤAŽKAMI 
Z ALPSKÝCH BYLÍN 
Zregenerujte svoje telo i zmysly, revitalizujte a dodaj-
te svojej pokožke poriadnu dávku energie s týmto bo-
hatým telovým maslom s alpskými bylinami – arnikou, 
tymiánom a rebríčkom. Pokožka bude hydratovaná, 
hebká a nádherne voňavá.
Obsah 200 ml ● Kód C3153

5,99 €

STIMULUJÚCE TELOVÉ MASLO S VÝŤAŽKOM 
Z GINKO BILOBY
Bohaté na prírodné zložky, toto vzácne telové maslo 
dôkladne upokojuje, vyživuje a rozmaznáva pokožku. 
Vytvorí vysoko hydratačný ochranný štít proti strate 
hydratácie, ktorý zanechá pokožku jemnú a luxusne 
prevoňanú. Ľahko sa vstrebáva. 
Obsah 200 ml ● Kód C2910

5,99 €

WWW.VHCOSMETICS.SK

PRÍRODA SA O NÁS STARÁ
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BIO PERFECT
RIEŠENIE NA BOLESTI A KOŽNÉ PROBLÉMY

KRÉM NA BOLESTI KĹBOV A SVALOV
S DVOJITÝM ÚČINKOM
Uľavuje od bolesti kĺbov a stuhnutých svalov (výťa-
žok Harpago – čertov pazúr). Pri masáži upokojuje, 
podporuje cirkuláciu a uvoľňuje napätie. S obsahom 
arniky a esenciálnych olejov. Vhodný aj pre športov-
cov a starších ľudí. 
Obsah 100 ml ● Kód C1314

8,99 €  

NEUTRÁLNY MASÁŽNY GÉL  
S VÝŤAŽKOM Z ARNIKY
Kozmetické zloženie na masáž tela s čistým 
výťažkom z arniky sa ľahko absorbuje, upokojuje 
a dodáva komfort. Ľahučká svieža textúra pre tú 
najlepšiu relaxačnú masáž.   
Obsah 200 ml ● Kód C1985

7,49 €  

REGENERAČNÝ KRÉM S 25% MOČOVINOU 
A S RASTLINNÝMI VÝŤAŽKAMI 
Pomáha na veľmi suchú, stvrdnutú, popraskanú a 
namáhanú pokožku a tiež hyperkeratózu a pri dia-
betickej nohe. Výborný aj na suché lakte a všetky 
suché časti tela. Kombinácia močoviny a prírodných 
hojivých extraktov upokojuje, hydratuje a zjemňuje 
pokožku. Vhodný aj pre deti už od 3–och rokov. Bez 
parfumov a farbív.  
Obsah 150 ml ● Kód C1179

9,99 €  

JEMNÉ VYVÁŽENÉ ZLOŽENIA • PRVOTRIEDNE INGREDIENCIE • BEZ FARBÍV

Močovina, tiež známa ako urea, je hydratačná látka 
prirodzená pokožke, ktorá na seba viaže vodu, a tak 
efektívne reguluje úroveň hydratácie v pokožke. 
Špeciálne vhodná na zrohovatenú, stvrdnutú  
a extrémne suchú pokožku.
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Výťažky z 
kapustovitých 
rastlín majú 
preukázateľné 
protizápalové 
účinky.  

Ľubovník bodkovaný sa 
používa na liečbu povrchových 
rán, popálenín, štípancov a 
svrbenia. Urýchľuje hojenie rán 
i modrín. Pomáha aj pri spálení 
zo slnka.

PRÍRODA SA STARÁ
O NAŠE ZDRAVIE

OSVEDČENÉ HOJIVÉ PRODUKTY OD TALIANSKEJ RODINNEJ FIRMY

ČISTIACI GÉL NA RUKY S 70% ALKOHOLOM 
A HYDRATAČNÝM FYTOKOMPLEXOM 
Nezmývajúci sa čistiaci gél – Hand sanitizer vy-
tvorený pre bezpečné každodenné čistenie bez 
vody, vhodný na použitie na cestách i na praco-
visku. S obsahom 70% denaturovaného alkoholu 
a chlórhexidínu. Zmäkčujúci účinok: prírodný 
fytokomplex upokojuje a hydratuje pokožku. 
Obsah 100 ml ● Kód C1513

4,99 €  

HYCUM GÉL – ĽUBOVNÍKOVÝ GÉL
Výborný do každej domácej lekárničky
Obsahuje hypericín - čistý výťažok z ľubovníka bodkovaného, 
ktorý má výborné regeneračné a hojivé účinky. Pomáha na 
popáleniny, podráždenú a svrbivú pokožku, herpesy, kútiky, 
modriny i štípance. Výťažky z nechtíka a slnečnice upokojujú a 
chránia pokožku. 
Obsah 25 ml ● Kód C5250

7,49 €  

ŠPECIÁLNY UPOKOJUJÚCI KRÉM NA EKZÉMY, 
CITLIVÚ A PODRÁŽDENÚ POKOŽKU
Vysoko účinný krém zmierňuje začervenanie, dehy-
dratáciu, svrbenie a nepohodlie v dôsledku mnohých 
kožných problémov. Unikátna zmes zmäkčovadiel, 
vitamínov, fytosterolov, bisabololu a prírodných 
hydratačných výťažkov upokojuje a chráni. Na suchú, 
popraskanú a citlivú pokožku, a tiež atopický ekzém.
Obsah 50 ml ● Kód C7507

11,99 €  
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AGÁTOVÝ MED
Z TOSKÁNSKA

KONDICIONÉR NA VLASY S ČISTÝM 
PRÍRODNÝM MEDOM 
100% med z agátu vyživuje, chráni a dodáva mimo-
riadny lesk a jemnosť. S nádhernou medovou vôňou...
Obsah 250 ml ● Kód C8255

3,49 €  

OBĽÚBENÁ MEDOVÁ LÍNIA Z TOSKÁNSKA

ŠAMPÓN NA VLASY S ČISTÝM 
PRÍRODNÝM MEDOM 
Bohatý vyživujúci šampón so 100% medom z agátu 
pre posilnené a lesklé vlasy. Vhodný na všetky typy 
vlasov pre celú rodinu, špeciálne aj na kučeravé, 
nepoddajné a krepovité vlasy. 
Obsah 500 ml ● Kód C3051

4,99 €  
Obsah 250 ml ● Kód C3050

3,49 €  
Línia s agátovým medom pre dlhotrvajúcu výživu 
a ochranu vašich vlasov. Špeciálne vhodná na 
kučeravé, krepovité a suché vlasy.
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ARGANOVÝ OLEJ 
PRE VYŽIVENÉ A LESKLÉ VLASY

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

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.
Obsah 500 ml ● Kód C2276

5,99 €  

VÝŽIVNÁ MASKA NA VLASY  
S ARGANOVÝM OLEJOM 
So vzácnym arganovým olejom a výťažkom z prasličky 
bohatým na minerály. Regeneruje suché a poškode-
né vlasy a rozštiepené končeky. Vlasy sú hodvábne 
jemné, lesklé a vyživené. 
Obsah 500 ml ● Kód C2565

6,99 €  
Obsah 200 ml ● Kód C2564

5,99 € / nie je vyobrazené 

SPRCHOVACÍ GÉL 
S arganovým olejom pre 
jemnú, hydratovanú 
a vyživenú pokožku. 
Obsah 300 ml 
● Kód C8124

3,99 €  
 

Obsah 250 ml 
● Kód C2275

3,99 €  
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JOJOBOVÝ OLEJ
PRE POSILNENÉ A LESKLÉ VLASY

OBĽÚBENÁ VLASOVÁ LÍNIA UŽ OD ROKU 1974

VÝŽIVNÝ ŠAMPÓN NA VLASY S JOJOBOVÝM 
OLEJOM A MASLOM KARITÉ 
Vynikajúci posilňujúci šampón s nádhernou vôňou 
dodáva lesk a pružnosť. Pre celú rodinu a všetky typy 
vlasov.
Obsah 500 ml ● Kód C2282

5,99 €  

VÝŽIVNÝ ŠAMPÓN NA VLASY S JOJOBOVÝM 
OLEJOM A MASLOM KARITÉ 
Vynikajúci posilňujúci šampón s nádhernou 
vôňou dodáva lesk a pružnosť. Pre celú rodinu  
a všetky typy vlasov.
Obsah 250 ml ● Kód C2281

3,99 €  

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. Odporúčame na suché 
vlasy bez objemu. 
Obsah 200 ml ● Kód C7107

5,49 €  

Jojobový olej hĺbkovo hydratuje a 
vyživuje vlasy i pokožku hlavy. Podporuje 
obnovu buniek a rast vlasov, navracia 
stratený lesk. Regeneruje pokožku hlavy, 
čím predchádza tvorbe lupín. Skvelý na 
suché, unavené a poškodené vlasy.
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REVIVEXIL
POKROKOVÁ TERAPIA PROTI VYPADÁVANIU VLASOV

ZLOŽENIE A POUŽITIE NA WWW.VHCOMESTICS.SK 

KÚRA PROTI VYPADÁVANIU VLASOV – 30 DNÍ 
INTENZÍVNE – POKROKOVÉ ZLOŽENIE 
Vyvinutá ako rýchla pomoc proti vypadávaniu vlasov. Sti-
muluje rast vlasov a je určená 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 
a vitamíny A a E. Už za krátku dobu spozorujete viditeľný 
výsledok. Klinicky testované.
• Posilňuje korienky vlasov 
• Stimuluje rast vlasov
• Posilňuje vlasy a spevňuje vlasové cibuľky
• Zvyšuje anagénnu (rastovú) fázu vlasov 
• Zlepšuje syntézu mRNA (matrix) v bunkách
Obsah 3 ampulky x 10 ml ● Kód C0101

29,99 €  

POSILŇUJÚCI ŠAMPÓN PROTI 
VYPADÁVANIU VLASOV  
Špeciálne vytvorený na slabé, rednúce či pada-
júce vlasy pre ženy i mužov. Ploštičník hroznatý 
a prírodný fytokomplex proti vypadávaniu vla-
sov, 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, rozmaríno-
vý olej pomáha pri probléme plešatosti. Naj-
lepší výsledok dosiahnete v kombinácii s 30 
dňovou kúrou Revivexil. 
Obsah 200 ml ● Kód C9526

10,99 €  

● KLINICKY TESTOVANÉ
● PRE MUŽOV I ŽENY

Prevratné riešenie proti rednutiu  
a vypadávaniu vlasov.
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PRÍRODNÉ MYDLÁ
Z TALIANSKA

TUHÝ ŠAMPÓN NA VLASY A TELO
99% PRÍRODNÝCH ZLOŽIEK
Inovatívny produkt – ECO-friendly alternatíva k tekutým šampónom:
• Šetrí vodu
• Fyziologické pH
• BEZ PLASTU
• BEZ PARABÉNOV, SILIKÓNOV, PETROLÁTOV, SLS/SLES, EDTA
Univerzálny produkt obohatený o amarantový proteín, ktorý hydratuje 
a pôsobí ako kondicionér, výťažok z ovsených otrúb, ktorý upokojuje 
a olivový olej, ktorý vyživuje. Pokožku zanechá hydratovanú, jemnú, 
sviežu a zamatovo hladkú. Vlasy sú hladké, hebké a ľahko sa rozčesá-
vajú.
Obsah 85 g ● Kód 682

5,99 €  

DETOXIKAČNÉ 100% RASTLINNÉ 
MYDLO S ČIERNYM UHLÍM 
Extra jemné mydlo s aktívnym čiernym uhlím 
absorbuje nečistoty, detoxikuje a regeneruje 
pokožku. 
Obsah 100 g ● Kód 867

2,99 €  
UPOKOJUJÚCE 100% RASTLINNÉ 
MYDLO SO ŠŤAVOU Z ALOE VERA 
Extra jemné mydlo s Aloe Vera,  
ktoré upokojuje a hydratuje. 
Obsah 100 g ● Kód 869

2,79 €  
ZJEMŇUJÚCE 100% RASTLINNÉ MYDLO 
S MANDĽOVÝM OLEJOM
Extra jemné mydlo s olejom zo sladkých  
mandlí vyživuje a zjemňuje pokožku. 
Obsah 100 g ● Kód 868

2,79 €  

EDTA FREE - 100% RASTLINNÉ MYDLÁ 
BEZ KONZERVANTOV
 

• BEZ PARABÉNOV
• BEZ EDTA
• BEZ SILIKÓNOV
• BEZ PETROLÁTOV

100% PRÍRODNÉ MYDLO 
S ANTIBAKTERIÁLNYM ÚČINKOM
Inovatívne mydlo s výťažkom z propolisu, ktorý 
má antibakteriálne, čistiace a zvláčňujúce účinky. 
Krémová pena jemné čistí tvár i telo a zanecháva 
pokožku prirodzene jemnú, žiarivú a voňavú.
Obsah 100 g ● Kód 603

2,49 €  
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BIOLOGICO
ORGANICKÉ MYDLÁ S CERTIFIKÁTOM ICEA

MARSEILLSKÉ
MYDLÁ

OVOCNÉ MYDLÁ
HROZNO
S olivovým olejom z Toskánska a hroznovým olejom, kto-
rý má antioxidačné a anti-age účinky. Výborné na suchú 
aj zrelú pokožku. 
Obsah 150 g ● Kód 702

3,89 €  
GAŠTAN
S olivovým olejom a výťažkom z gaštanov bohatým na 
vitamíny B1, B2 a C. Vypína a tonizuje pokožku, dokonale 
čistí od mazu a nečistôt. Obľúbené u mužov. 
Obsah 150 g ● Kód 700

3,89 €  

Obsahujú až 98% ingrediencií z organického pes-
tovateľstva. Extra jemné mydlá sú 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.
AŽ DO 98% PRÍRODNÝCH INGREDIENCIÍ 
 
BIO Mandle - jemne peelingové ● Kód 170 
BIO Olivový olej ● Kód 172
BIO Arganový olej ● Kód 173

2,99 €  

Vyrobené unikátnou metódou z Marseille, s BIO 
arganovým a BIO olivovým olejom z Toskánska, 
ktoré sú 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.
S BIO arganovým olejom ● Kód 694
S BIO olivovým olejom ● Kód 695

3,39 €  
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VÔNE, KTORÉ
SI ZAMILUJETE

TALIANSKE RASTLINNÉ MYDLO
Extra jemné, 3x mleté rastlinné mydlo s obsahom 
olivového oleja a oleja zo sladkých mandlí, ktoré 
bohato vyživuje a zvláčňuje. 
Obsah 200 g.

LESNÉ PLODY
Ovocná a svieža vôňa   
● Kód 931 

TROPICKÉ KVETY 
Intenzívna, kvetinová a hodvábna vôňa  
● Kód 932

4,49 €  

KVETINOVÁ SYMFÓNIA
98% ZLOŽIEK PRÍRODNÉHO PÔVODU
Nádherná symfónia voňavých kvetín. Extra 
jemné prírodné mydlá s BIO olivovým olejom 
a BIO maslom karité, ktoré vyživujú, hydra-
tujú a upokojujú pokožku. Na všetky typy 
pokožky.
Obsah 200 g.

FIALKA A ORGOVÁN ● Kód 984 
JAZMÍN A LEKNO ●  Kód 985 
LEVANDUĽA A RUŽOVÉ KORENIE 
● Kód 986

4,49 €  

Obaly sú ozdobené elegantným vzorom, ktoré 
pripomína textúru látok, vďaka čomu sú tieto 
obaly jedinečné. Navyše sú mydlá zabalené v FSC 
Certifikovanom papieri potlačenom atramentmi  
z prírodných olejov (Green Printing).

Milý darček na každú príležitosť

• BEZ PARABÉNOV
• BEZ SILIKÓNOV
• BEZ PETROLÁTOV
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ZÁPLAVA KVETOV
VYBERTE SI TEN SVOJ

KVETINOVÉ MYDLÁ
98% ZLOŽIEK PRÍRODNÉHO PÔVODU
3x mleté prírodné mydlá s nádhernou vôňou 
kvetov. S olivovým olejom a nechtíkom, ktoré 
vyživujú, hydratujú a zjemňujú pokožku. 
Na všetky typy pokožky. 
Obsah 200 g.

ĽALIA Z AMALFI ● Kód 980 
LEVANDUĽA ● Kód 977

4,49 €  

LUXUSNÉ DARČEKOVÉ KAZETY 
KVETINOVÝCH MYDIEL
Nádherné darčekové kazety ukrývajú 3 voňa-
vé kvetinové mydlá s olivovým olejom, ktorý 
vyživuje, hydratuje a upokojuje. Z dielne 
talianskej rodinnej firmy s viac ako 60 ročnou 
tradíciou.   

10,49 €  

JAZMÍN  ●  Kód 7739 
MODRÝ KOSATEC  ●  Kód 7743

Radosť sa ukrýva v maličkostiach...
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KRÁSNE SETY
PRE RADOSŤ A POTEŠENIE

DARČEKOVÉ SETY TALIANSKYCH  
MYDIEL - KYTICA KVETOV
Darujte kyticu kvetov na každý deň.  
S olivovým a mandľovým olejom, ktoré 
vyživujú a zjemňujú pokožku. 
Obsah 3 x 100 g

VLČÍ MAK A NEVÄDZA ●  Kód 6606
VISTÉRIA A BUGANVILEA ● Kód 6607 

8,49 €  

DARČEKOVÝ SET OVOCNÝCH MYDIEL 
Zahaľte sa do ovocnej sviežosti. Mydlá obohatené o 
olivový a mandľový olej vyživujú a zvláčňujú pokožku 
tváre i tela. 
Obsah 3 x 100 g

GRANÁTOVÉ JABLKO A KYSLÁ ČEREŠŇA 
● Kód 6604

8,49 €  

FARBÍV
PARABÉNOV
SLS/SLES0% 

 WWW.VHCOSMETICS.SK
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Darujte extra jemné, 3x mleté prírodné mydlá zabalené do krásnych darčekových setov. Či už 
ovocné alebo kvetinové, každý si nájde to svoje. Z dielne talianskej rodinnej firmy s viac ako 
60-ročnou tradíciou.

DARČEKOVÝ SET 
OVOCNÝCH MYDIEL 
Výnimočná sviežosť citrónov 
doplnená o pikantné tóny korenia 
zlepší náladu pri každom umývaní. 
Olivový a mandľový olej zvláčňujú 
a vyživujú.  
Obsah 3 x 100 g

CITRÓN A KORENIE ● Kód 6603 

8,49 €  

DARČEKOVÉ SETY KVETINOVÝCH MYDIEL
Vznášajte sa na vlnách kvetinovej čistoty. 
Prírodné mydlá s olivovým olejom, ktorý 
vyživuje a zjemňuje pokožku. 
Obsah 3 x 100 g
RUŽOVÁ ĽALIA ● Kód 6609 
LEVANDUĽA ●  Kód 6610

8,49 €  

FARBÍV
PARABÉNOV
SLS/SLES

VÔNE, KTORÉ POHLADIA NA DUŠI. . .
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BLAHODÁRNY KÚPEĽ
PRE TELO I DUŠU

KÚPEĽOVÉ KONCENTRÁTY TETESEPT
● Bez parafínov, silikónov, minerálnych olejov 
 ● Bez alkalického mydla a mikroplastov
● Patentovaný Balnosome®
● 100% recyklovateľná sklenená fľaštička 
● 97 % respondentov potvrdzuje upokojujúci účinok  
po kúpaní
● Znášanlivosť s pokožkou je dermatologicky testovaná 
● Netestované na zvieratách

ANTISTRESOVÝ KÚPEĽOVÝ KONCENTRÁT
Kombinuje výťažky z konope, mučenky a éterické 
oleje z cédrového dreva, pomaranča, vavrínu a eu-
kalyptu. Podporuje vnútornú rovnováhu a znateľne 
odbúrava silný stres a napätie. Zvláčňujúce látky sa 
starajú o vašu pokožku, éterické oleje o vašu myseľ. 
Obsah 100 ml ● Kód MET130202

7,99 €  

VEČERNÝ KÚPEĽOVÝ KONCENTRÁT
S prírodnými éterickými olejmi z levandule, 
santalového dreva, pačuli a hodnotným extrak-
tom z gardénie. Poskytuje hlbokú relaxáciu a 
pripravuje vás na pokojnú noc.  
Obsah 100 ml ● Kód MET130196

7,99 €  

OSVEDČENÉ RASTLINNÉ ZLOŽENIA

Tetesept prináša účinné produkty pre 
zdravie a pohodu. Inovatívne zloženia 
produktov sú založené na najnovších 
vedeckých poznatkoch. Pri ich výrobe 
dbáme na aspekty udržateľnosti.
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100% MORSKÉ SOLI DO KÚPEĽA
SO 4 ESENCIÁLNYMI OLEJMI

● VEGAN
● Bez konzervačných látok, parafínov, silikónov,  
minerálnych olejov a alkalických mydiel
● Vyvinuté podľa najnovších vedeckých poznatkov
● Dermatologicky potvrdená kompatibilita s pokožkou

HLBOKÉ UVOĽNENIE
Zlepšuje náladu, regeneruje telo a myseľ od stresu a den-
nej záťaže. Obsahuje jazmín, medovku indickú, bergamot 
a pomaranč.
Obsah 600 g ● Kód MET128483 6,99 €  
Obsah 80 g ● Kód MET488679 1,99 € 

ANTISTRESS
Uvoľňuje telo a myseľ pri strese, veľkej námahe a napätí. 
Obsahuje éterické oleje z citrusov, medovky, levandule a 
rozmarínu.
Obsah 80 g ● Kód MET480741 1,99 €  
 

CHRBÁT A RAMENÁ
Poskytuje uvoľnenie svalov chrbta,  
ramien a krku. Obsahuje koreň zázvo-
ru, jalovec, olej z gaultérie a rozmarín.
Obsah 600 g 
 ● Kód MET128490   6,99 €  
Obsah 80 g  
● Kód MET431071 1,99 €  
 

NACHLADNUTIE
Pre zvrátenie nachladnutia a 
zmiernenie symptómov. Obsahuje 
eukalyptus, rozmarín, tymian a 
gáfor.
Obsah 600 g  
● Kód MET128476 6,99 €  
Obsah 80 g 
 ● Kód MET480420 1,99 €  
 

SVALY A KĹBY
Uvoľňuje svaly a kĺby, zmierňuje 
bolesť. Vhodná pre namáhané 
a natiahnuté svaly. Obsahuje 
borovicu lesnú, rozmarín, arniku 
a kostihoj. 
Obsah 600 g  
● Kód MET128469 6,99 €  
Obsah 80 g  
● Kód MET480444 1,99 €  

19
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ZDRAVÝ A ZÁBAVNÝ
KÚPEĽ PRE VŠETKY DETI

KÚPEĽOVÁ SOĽ - SOPKA
Má prskajúci a bublajúci efekt. 
Obsahuje kakaové maslo a ošetrujúce 
oleje. Červeno-oranžová voda pripo-
mína lávu a vonia po ovocí.
Obsah 50 g ● Kód MET207676

1,99 €  

KÚPEĽOVÁ SOĽ - LÚPEŽNÍCI
Prskajúci efekt, zloženie obohatené 
o močovinu a ošetrujúce oleje. Vodu 
zafarbí dozelena. 
Obsah 50 g ● Kód MET210720

1,99 €  

ŠUMIVÁ BOMBA DO KÚPEĽA  
LOVCI POKLADOV
Extra veľká šumivá guľa ukrýva jedno 
zo šiestich veselých morských zviera-
tiek! Zafarbí vodu domodra ako šíre 
more a má ovocnú vôňu.
Obsah 140 g ● Kód MET211307

3,99 €  

ŠUMIVÁ BOMBA DO KÚPEĽA  
MALÁ MORSKÁ VÍLA 
Zábavný, farebný a zdravý kúpeľ pre 
deti s prekvapením. Objavte všetkých 
6 hračiek. Jemne čistí a vyživuje, vodu 
zafarbí doružova a vonia ako šťavnaté 
bobule. 
Obsah 140 g ● Kód MET214681

3,99 €  
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• BEZ SILIKÓNOV 
• BEZ PARAFÍNOV 
• BEZ MINERÁLNYCH OLEJOV

PENA DO KÚPEĽA 
HRDINOVIA DO KAŽDÉHO POČASIA
Špeciálna receptúra s mandľovými proteínmi 
a príjemnou vôňou eukalyptu a tymianu pre 
citlivú pokožku detí. Super pri prechladnutí. 
Bezpečné potravinárske farbivo sfarbí vodu 
dozelena a pena vás vtiahne do hry.
Obsah 40 ml ● Kód MET116084

1,99 €  

PENA DO KÚPEĽA - JEDNOROŽEC
S jahodovou vôňou a hravým tvarom jedno-
rožca – obal sa dá použiť ako maňuška. Zlo-
ženie s ošetrujúcimi mandľovými proteínmi je 
špeciálne navrhnuté pre citlivú pokožku detí.
Obsah 40 ml ● Kód MET126878

1,99 €  

PENA DO KÚPEĽA - PANDA
Doprajte deťom zábavný kúpeľ s dlhotrva-
júcou penou, ktorý sfarbí vodu na oranžo-
vo a má pomarančovú vôňu. Odstrihnite 
na označenom mieste a použite vrchnú 
časť pri hre ako bábku na ruku. 
Obsah 40 ml ● Kód MET128834

1,99 €  
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NEDAJTE ŠANCU
JAZVÁM A STRIÁM

HYPOALERGÉNNY • VHODNÝ AJ NA CITLIVÚ POKOŽKU

NAJPREDÁVANEJŠÍ VÝROBOK NA JAZVY 
A STRIE V 25 KRAJINÁCH SVETA.

BI-OIL ŠPECIÁLNY TELOVÝ OLEJ

Jedinečná kombinácia rastlinných olejov a 
vitamínov A a E. Rýchlo sa vstrebáva, neza-
necháva mastný film a je hypoalergénny. 

JAZVY A STRIE
Bráni vzniku strií počas tehotenstva, prud-
kého rastu v dospievaní a období rýchlych 
váhových prírastkov. Pomáha znižovať vidi-
teľnosť starých aj nových jaziev a strií.

ZJEDNOTENIE ODTIEŇA POKOŽKY
Pomáha zlepšovať vzhľad pokožky, ktorá má 
nerovnaký odtieň. 

STARNÚCA A DEHYDROVANÁ POKOŽKA
Pomáha vyhladiť pokožku, zladiť tón star-
núcej a vráskavej pokožky na tvári i tele 
a udržať ju hydratovanú. 

Obsah 60 ml ● Kód B113096

11,95 € 
Obsah 125 ml ● Kód B113102

19,95 €
Obsah 200 ml ● Kód B113119

27,95 € 
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BI-OIL GÉL NA SUCHÚ POKOŽKU 

Unikátny produkt tvorený z 87% rastlinnými olejmi predstavuje nový spôsob 
ošetrenia suchej pokožky. 
● Jedinečné zloženie na suchú pokožku, ktoré obsahuje len 3% vody. 
● Vďaka obsahu známeho Bi-Oil oleja, masla karité a ďalších olejov hydratuje 
pokožku, bráni pred dehydratáciou a zanechá ju krásne hladkú na dotyk. 
● Zlepšuje vzhľad jaziev a strií, je vhodný aj na citlivú pokožku. 

BI-OIL OŠETRUJÚCI OLEJ 
(PRÍRODNÝ)

100% prírodný špeciálny olej, obsahuje 
vitamíny A a E a prírodné rastlinné oleje 
z nechtíka, levandule, rozmarínu a har-
mančeka. Ľahko sa rozotiera a rýchlo sa 
vstrebáva. Je vhodný na citlivú pokož-
ku, nekomedogénny.
● Pomáha znižovať viditeľnosť nových 
i starých jaziev 
● Predchádza vzniku strií 
● Zlepšuje vzhľad pigmentových škvŕn 
a znamienok 
● Zjednocuje tón pokožky tváre i tela
● Udržiava pokožku hydratovanú
● Vyhladzuje 

Obsah 60 ml ● Kód B124535

13,95 € 
Obsah 125 ml ● Kód B124542

22,95 €
Obsah 200 ml ● Kód B124559

32,95 € 

Obsah 50 ml ● Kód B120711

6,95 € 

Obsah 100 ml ● Kód B120728

11,95 € 

Obsah 200 ml ● Kód B120735

19,95 € 
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PRINESTE SI DO ŽIVOTA
FARBY A SVIEŽE VÔNE

SPRCHOVACIE GÉLY:
● sú vegánske
● sú bez silikónov a parabénov
● obsahujú 100% prírodných extraktov
● sú z 92% bio-rozložiteľné 

OBALY SÚ:
● 100% recyklovateľné
● z 25% vyrobené z recyklovaného plastu 

SPRCHOVACÍ GÉL - WILD CHERRY MAGIC
Zasnívajte si s čarovnou vôňou divokých 
čerešní a vyčarujte si kúzelný sprchovací rituál 
– ako mávnutím čarovného prútika.
Obsah 500 ml ● Kód TRM635435

3,99 €  
SPRCHOVACÍ GÉL - RASPBERRY KISS
Zamilujte sa do zvodne ovocnej vône  
a nechajte sa objať týmto malinovým  
sprchovacím gélom.  
Obsah 500 ml ● Kód TRM820005

3,99 €  

SPRCHOVACÍ GÉL 
HER MANGO THOUGHTS  
Lahodná vôňa sviežeho manga vás v myš-
lienkach prenesie na tropické miesto plné 
sviežosti a romantiky.   
Obsah 500 ml ● Kód TRM822931

3,99 €  

SPRCHOVACÍ GÉL 
GINGER MORNING
Vôňa sviežeho zázvoru vytiahne  
aj toho najväčšieho spachtoša z postele.  
Pre radostný a energický štart dňa.
Obsah 500 ml ● Kód TRM820029

3,99 €  

NETESTUJEME NA ZVIERATÁCH
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MISIA UDRŽATEĽNOSTI ZNAČKY TREACLEMOON
● dôraz na recykláciu
● dôraz na lokálnosť pri výrobe
● žiadna zbytočná chémia
● znižovanie CO2 pri výrobe

SPRCHOVACÍ GÉL 
COCONUT ISLAND
Poďte s nami relaxovať na exotickom ostrove 
plnom kokosov. K dokonalému kokosovému 
zážitku už chýba iba piňakoláda. 
Obsah 500 ml ● Kód TRM820623

3,99 €  

SPRCHOVACÍ GÉL 
BRAZILIAN LOVE
Teplá, exotická a rozmanitá – presne taká je 
Brazília. Vôňa mandlí, vanilky a dotyk kokosu 
vás vnesú do živých rytmov a žiarivých farieb 
ulíc Ria.
Obsah 500 ml ● Kód TRM826304

3,99 €  

KRÉM NA RUKY - RASPBERRY KISS
Ruky bozkávame! Výťažky z dračieho ovocia 
a mandľový olej chránia vaše ruky a vôňa malín 
pohladí na srdci. 
Obsah 75 ml ● Kód TRM343318

2,99 €  

KRÉM NA RUKY - COCONUT ISLAND
Krém s makadamovým olejom, výťažkom z čerešní 
a exotickou kokosovou vôňou chráni a zjemňuje 
pokožku rúk.
Obsah 75 ml ● Kód TRM343301

2,99 €  

KRÉM NA RUKY 
MARSHMALLOW HEARTS 
Na sladkých obláčikoch nadýchaných penových 
cukríkov sa budete cítiť ako v siedmom nebi.  
S vitamínom E a marhuľovým olejom pre  
intenzívnu hydratáciu a výživu.
Obsah 75 ml ● Kód TRM161906

2,99 €  

KRÉMY NA RUKY
● majú ľahkú a zamatovú textúru
● udržiavajú pokožku hydratovanú
● napomáhajú hojeniu popraskanej pokožky
● zmes olejov a vitamínov
● Bez silikónov a parabénov

NETESTUJEME NA ZVIERATÁCH
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REAL TECHNIQUES
PROFESIONÁLNE ŠTETCE NA MAKE-UP

CELOSVETOVO NAJPREDÁVANEJŠIA ZNAČKA KOZMETICKÝCH ŠTETCOV. 
● Kombinácia high-tech materiálov s inovatívnymi tvarmi ● Vyrobené z teklónu – umelé vlákno ●

1. ZÁZRAČNÁ HUBKA 
NA MAKE-UP 3V1  
3 strany – nekonečné možnosti! 
Vhodná na tekutý make-up. 
Plochá hrana: kontúrovanie okolo 
očí a nosa
Strany: na väčšie plochy tváre
Špička: zakrytie nedokonalostí
● Kód RT915662

6,99 €  

4. ŠTETEC NA LÍCA 
Štetec má tulipánový tvar, tekló-
nové štetiny a je veľmi jemný. Pre 
presné definovanie a kontúrovanie 
líčok.
● Kód RT014075

12,99 €  

/1 /2 /3 /4 /5 /6

5. DUO ŠTETCOV  
NA OČNÉ TIENE 
Obsahuje štetec na nanášanie 
tieňov na celú plochu viečka a 
štetec na zapracovanie a rozotrenie 
tieňov.
● Kód RT915297

12,99 €  

2. ŠTETEC NA MAKE-UP EXPERT
Jeden z najobľúbenejších štetcov 
medzi zákazníkmi. Má okrúhlu hlavi-
cu, husté a skosené štetiny. Vhodný 
na tekutý i krémový make-up. 
● Kód RT014112

12,99 € 

3. ŠTETEC NA PÚDER  
Ikonický produkt na jednoduchú 
aplikáciu púdru a bronzeru. Vďaka 
veľkej hlavici pokryje väčšiu plochu a 
pár ťahmi docielite matný finiš. 
● Kód RT014013

12,99 €  

6. OČNÝ ROLL-ON + PLÁTKY      
Nerezový očný roll-on ľahko kĺže pod 
očami a pomáha redukovať opuchy. 
Plátky podporujú absorpciu krému 
alebo séra do pleti – jednoducho 
umiestnite pod oči po nanesení 
očného séra alebo krému. 
Na opakované použitie.
● Kód RT040661

9,99 €  
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7. ŠTETEC NA MAKE-UP 3V1    
Majte pod kontrolou nanášanie make-upu so štetcom 3v1! 
3 veľkosti hlavice štetca:
MIN – rozotrenie a finálne zapracovanie make-upu
MID – nanášanie make-upu
MAX – zapracovanie korektoru na ťažko dostupných 
miestach (nos, oči)
Nakoniec môžete jednoducho hlavicu štetca zatiahnuť 
a mať ho pri sebe vždy na cestách. Ideálny na nanášanie 
tekutých podkladov, make-upu a korektoru.
● Kód RT018998

13,99 €  

8. SADA ŠTETCOV EVERYDAY ESSENTIALS
Revolučná sada, ktorá obsahuje všetko potrebné na vytvo-
renie každodenného líčenia. 
Obsahuje:
• Štetec na púder 
• Hubku na make up 
• Štetec na očné tiene 
• Dokončovací štetec 
• Štetec na make up Expert
● Kód RT017861

24,99 €  

9. GÉL NA ČISTENIE ŠTETCOV 
Ideálny na hĺbkové čistenie so silou 
koncentrátu, rýchle a čisté umytie – pre 
všetky štetce a hubky Real Techniques. 
Bez obsahu alkoholu, ftalátov.
● Kód RT040685

9,99 €  
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KRÁSNE VLASY
ZA PÁR SEKÚND

NASTRIEKAJTE – VMASÍRUJTE – UPRAVTE AKO OBVYKLE

SUCHÝ ŠAMPÓN S FAREBNÝM 
NÁDYCHOM NA BLOND VLASY
Báječné blondínky! Dodajte svoj-
im vlasom objem a krásu s naším 
tónovaným suchým šampónom, 
navrhnutým špeciálne pre vaše 
svetlé kadere. 
Obsah 200 ml ● Kód BA527467

4,99 €  

SUCHÝ ŠAMPÓN S FAREBNÝM 
NÁDYCHOM NA SVETLOHNEDÉ 
VLASY
Krásne brunetky! Zachovajte vášeň 
a silu vašich vlasov bez bielych stôp 
s naším povzbudzujúcim hnedým 
mixom. 
Obsah 200 ml ● Kód BA527474

4,99 €  

SUCHÝ ŠAMPÓN S FAREBNÝM 
NÁDYCHOM NA TMAVÉ VLASY
Odvážna tmavá! Ľahký dotyk farby 
dodá vlasom intenzitu a zamaskuje 
odrastené korienky i jemné šedivé 
vlasy. Bielych škvŕn sa báť nemusíte!
Obsah 200 ml ● Kód BA527443

4,99 €  

Suché šampóny Batiste sú ideálne na použitie medzi jednotlivými umytiami. Účesu poskytnú rýchle oživenie, 
odstránia nadbytočnú mastnotu a dodajú textúru a objem. S Batiste získate pocit čistých a sviežich vlasov 
okamžite, bez použitia vody.
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SUCHÝ ŠAMPÓN FRESH
Ženy i muži ocenia modernú, lákavú, chladnú a 
jemnú vôňu. Nezabudnite sa podeliť so svojou 
drahou polovičkou!
Obsah 200 ml ● Kód BA527450

3,99 €  

SUCHÝ ŠAMPÓN CHERRY
Pre všetkých milovníkov sladkej, jemnej a 
zvodnej retro vône šťavnatých čerešní. Navyše 
sa bude úžasne vynímať v každej kúpeľni.
Obsah 200 ml ● Kód BA526798

3,99 €  

SUCHÝ ŠAMPÓN HEAVENLY VOLUME
Poskytne božský objem príjemný na dotyk, plný 
prirodzeného pohybu. Nezanechá vaše vlasy lepkavé 
ani tvrdé.
Obsah 200 ml ● Kód BA528938

4,99 €  

SUCHÝ ŠAMPÓN ORIGINAL
Hľadáte toho pravého? Ak áno, neváhajte a siahnite 
po Batiste Original. Je milovaný tvorcami i inovátormi 
vďaka svojej jednoduchosti. Okamžite dodá pocit 
čistoty a sviežosti.
Obsah 200 ml ● Kód BA527481

3,99 €  
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COMPEED®
1. POMOC NA PĽUZGIERE, MOZOLE A KURIE OKÁ

Hydrokoloidná technológia je ideálna pre liečbu pľuzgierov, ktoré sú spôsobené behom, novou obuvou,  
opätovným nosením topánok po dlhšej dobe alebo celodennou chôdzou. 

NÁPLASTI NA PĽUZGIERE
OKAMŽITÁ ÚĽAVA OD BOLESTI - široká tlmiaca vrstva uľavuje od 
tlaku a chráni pred bolestivým trením 
RÝCHLE HOJENIE - technológia hydrokoloidného gélu vytvára 
optimálne prostredie pre hojenie 
DRŽIA NIEKOĽKO DNÍ - ultra priľnavé, zúžené konce umožňujú 
Compeedu prispôsobiť sa pohybu, na rozdiel od konkurenčných 
produktov sa neodliepajú
VODEODOLNÉ - udržujú prirodzenú vlhkosť vo vnútri a baktérie 
vonku 
DISKRÉTNE - priehľadné rohy náplasti splývajú s pokožkou

NÁPLASTI NA PLUZGIERE NA PÄTY 
Unikátny design v tvare motýľa s priehľadnými 
okrajmi skvelo padne pod Achillovu pätu. Po-
skytuje pohodlie bez ohľadu na výšku podpät-
kov. Vhodná do lodičiek a spoločenskej obuvi.
Obsah 5 ks ● Kód HRAC47546

6,79 €

STREDNÁ VEĽKOSŤ 
Vhodná na väčšie pľuzgiere na pätách. 
Obsah 5 ks ● Kód HRAC23771

4,89 €

MALÁ VEĽKOSŤ 
Vhodná na menšie pľuzgiere na stranách chodidiel a na prstoch. 
Obsah 6 ks ● Kód HRAC23801

4,89 €
MIX VEĽKOSTÍ
Kompletné riešenie na rôzne veľkosti pľuzgierov. Vhodné na 
cesty. Obsahuje: 2x Náplasť na pľuzgiere malá, 2x Náplasť na 
pľuzgiere stredná, 1x Náplasť na pľuzgiere na prsty
Obsah 5 ks ● Kód HRAC46106

6,79 €

Obsah 10 ks ● Kód HRAC03017

8,99 €
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NÁPLASTI NA PĽUZGIERE 
ŠPORTOVÁ PÄTA 
Špeciálny design na bolestivé pľuzgie-
re, o 20% tlmiacej vrstvy navyše pre 
okamžitú úľavu od bolesti spôsobenej 
tlakom a trením pri športovej záťaži.
Obsah 5 ks ● Kód HRAC02379

6,79 €

NÁPLASTI NA KURIE OKÁ MOIST
Technológia hydrokoloidného gélu 
vytvára optimálne vlhké prostredie. 
Vhodné na všetky typy kurích ôk, s pet-
rolejovým gélom pre cielené zvláčnenie.  
Obsah 6 ks ● Kód HRAC96431

6,59 €

NÁPLASTI NA PĽUZGIERE 
NA CHODIDLO   
S hrubšou tlmiacou vrstvou, unikátne 
tvarované tak, aby efektívne kryli 
spodnú časť chodidla. Unikátny pro-
dukt - neexistuje ekvivalent! 
Obsah 5 ks ● Kód HRAC03284

6,79 €

NÁPLASTI NA KURIE OKÁ   
Hydrokoloidný gél okamžite uľavuje 
od bolesti a pomáha odstrániť neprí-
jemné kurie oko. 
Ekonomické balenie.
Obsah 10 ks ● Kód HRAC61813

5,95 €

TYČINKA PROTI PĽUZGIEROM
Tyčinka proti pľuzgierom sa nanáša 
na päty, chodidlá či iné časti tela pred 
aktivitou, ktorá môže spôsobiť vznik 
pľuzgiera.
Super prevencia!
Obsah 8 ml  ● Kód HRAC95129

5,99 €

NÁPLASTI NA MOZOLE
Poskytujú okamžitú úľavu od tlaku a 
bolesti. Hydrokoloidná technológia 
mozoľ hĺbkovo zvlhčuje, čím zaisťuje 
najlepšie podmienky na hojenie. 
Obsah 6 ks  ● Kód HRAC61189

4,99 €



32

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

COMPEED®
DISKRÉTNA A RÝCHLA POMOC PRI OPAROCH

NÁPLASTI NA OPARY

RÝCHLE HOJENIE 
- technológia hydrokoloidného gélu vytvára 
optimálne prostredie pre najlepšie hojenie, 
minimalizuje vznik strupu

REDUKUJE ZANESENIE NEČISTÔT  
-  funguje ako ochranná bariéra pred vonkajší-
mi nečistotami

ZOSTÁVA NA MIESTE AŽ 12 HODÍN  
- ultra priľnavé

DISKRÉTNA  
- priehľadné rohy náplasti splývajú s pokožkou

ANTIVÍRUSOVÝ ŠTÍT  
– bráni vniknutiu infekcie do rany a zároveň 
chráni vaše okolie pred prenosom infekcie
Obsah 15 ks ● Kód HRAC02157

11,99 €

VIAC NA WWW.VHCOSMETCS.SK

POSKYTUJE ÚĽAVU OD 
VŠETKÝCH 7 PRÍZNAKOV OPARU:

● Brnenie

● Svrbenie

● Pálenie

● Začervenanie

● Opuch

● Pľuzgier

● Strup

●


