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4. 100% EUKALYPTOVÝ  
OLEJ
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 €  6,90 €

3. 100% LEVANDUĽOVÝ 
OLEJ – EKO
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

6,90 €  9,90 €

1. 100% LEMONGRASS 
OLEJ
Olej z citrónovej trávy 
povzbudzuje myseľ, dodáva 
energiu, upokojuje nervový 
systém, pomáha pri 
koncentrácii. Výborný do 
sauny i aromalampy.
Obsah 10 ml │ Kód 1021

4,90 €  7,50 €

2 - 3   100% RASTLINNÉ OLEJE
4 - 8  TALIANSKA STAROSTLIVOSŤ   
  O VLASY: Argan, Jojoba, Med    
  z agátu, Revivexil, Laminaktiva
9  TO NAJLEPŠIE Z TOSKÁNSKA   
  PRE CELÚ RODINU
10 - 12  BIOVERA: ECO – BIO  
  kozmetika z Toskánska
13  MARGARITA ECO     
  s certifikátom Cosmos Natural
14 - 20  MARGARITA: Sprchovacie gély,   
  telové mlieka, dezodoranty,   
  starostlivosť o vlasy a iné

21   MARGARITA: Starostlivosť o  pleť

22  RASA: Starostlivosť o pleť a ruky

23  RASA: Starostlivosť o vlasy

24 - 29  TALIANSKE PRÍRODNÉ MYDLÁ

30 - 31  ARAS: Voňavá starostlivosť pre   

  vašich mužov

32 - 35  ECODENTA: Krásne a zdravé   

  zuby pre celú rodinu

36  TOP PRODUKTY  

  S ČIERNYM UHLÍM

2. TIGRÍ OLEJ  
ZMES 100% ÉTERICKÝCH 
OLEJOV
Tigrí olej je v tradičnej 
ázijskej medicíne známy od 
nepamäti. Poskytuje rýchlu 
a účinnú úľavu od bolesti 
hlavy, svalov, krížov, kĺbov 
a pri prechladnutí. Výborný na 
výrobu liečivých balzamov.
Obsah 10 ml │ Kód 1301

7,50 €  9,90 €

1. 2. 3. 4.

2. 

Aromaterapia
100% Éterické oleje

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

OBSAH



3. 

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 a je zapísaný v UNESCO. Nazýva sa tiež tekuté zlato 
z Maroka a je preslávený 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, zaisťuje hĺbkovú hydratáciu pleti, podporuje tvorbu 
kolagénu a elastínu. Výborný pre celú rodinu.

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

11,50 €  14,00 €

1. 100% ČAJOVNÍKOVÝ OLEJ – 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. Hojí drobné ranky, odreniny, 
popáleniny i škrabance. Výborný pri prechladnutí a bolesti 
hrdla, na kútiky, herpesy, bolesti zubov... 

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

6,90 €  8,00 €

1.

2.

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.

Viete, že?
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

ZĽAVY
- 20%
až

Už 25 rokov v ponuke!



4. 

Talianska  
vlasová kozmetika
pre vyživené a lesklé vlasy

1.

2.

PRÍRODNÁ VLASOVÁ KOZMETIKA ZO SRDCA TOSKÁNSKA

ARGANOVÝ OLEJ

3.

4.

5.

VÝŽIVNÝ ŠAMPÓN NA VLASY
s arganovým olejom
Náš najpredávanejší šampón pre vyživené, silné a lesklé 
vlasy. Arganový olej, nazývaný aj tekuté zlato z Maroka, je 
známy pre svoje regeneračné účinky, výťažok z prasličky 
dodáva minerály a posilňuje. Výborný aj na suché vlasy a 
pre celú rodinu.
1. Obsah 500 ml │ Kód C2276

6,00 €  
2. Obsah 250 ml │ Kód C2275

3,90 €  

3. SPRCHOVACÍ GÉL  
Argan z Maroka 
S arganovým olejom pre jemnú,  
hydratovanú a vyživenú pokožku.
Obsah 300 ml │ Kód C8124

3,90 €  4,90 €

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

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

6,90 €  8,90 €

Náš tip!
100% Arganový olej - EKO 
Doprajte si aj prírodný elixír  
krásy na str. 3.

3.

ZĽAVY
- 20%
až

Bestseller



5. COSMOFARMA – EXPERT NA VLASY UŽ VIAC AKO 40 ROKOV

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

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

6,90 €  8,90 €

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, ale aj v USA, Rusku, na Arabskom 
polostrove a vo viac ako 35 krajinách sveta.

VÝŽIVNÝ ŠAMPÓN NA VLASY
s jojobovým olejom a maslom karité 
Vynikajúci posilňujúci šampón s nádhernou vôňou pre 
celú rodinu. Dodáva silu, lesk a objem. Pre všetky typy 
vlasov, aj na vlasy slabé a bez života.
1. Obsah 250 ml │ Kód C2281

3,90 €  
2. Obsah 500 ml │ Kód C2282

6,00 €  
VÝŽIVNÁ JOJOBOVÁ MASKA
so vzácnymi olejmi a rastlinnými výťažkami 
Posilňuje, oživuje a dodáva lesk. Obsahuje vzácne 
oleje z jojoby a sóje, čisté maslo karité a výťažok 
z prasličky. Vhodná na normálne, ale aj veľmi suché 
vlasy a vlasy bez objemu. S nádhernou vôňou.
3. Obsah 200 ml │ Kód C7107

5,90 €  6,90 €
4. Obsah 500 ml │ Kód C2557

6,90 €  8,90 €    DOPREDAJ!

5. PUMPIČKA NA ŠAMPÓN 
Vhodná na všetky šampóny aj sprchovacie gély od 
firmy Cosmofarma.
Kód C123

0,80 € 0,90 €  
6. SADA ČIERNYCH SPONIEK A GUMIČIEK 
Obsahuje 6 ks sponiek a 6 ks čiernych gumičiek v 
praktickej taštičke.
Kód 011

1,90 €  2,70 €  

Talianska  
vlasová kozmetika
pre hydratované vlasy  
plné objemu

JOJOBA

3.

4.

1.

2.ZĽAVY
- 20%
až

6.



6. 

Milujeme agátový
med z Toskánska
Chráni a vyživuje vlasy

OBĽÚBENÁ MEDOVÁ LÍNIA Z TOSKÁNSKA UŽ VIAC AKO 40 ROKOV

AGÁTOVÝ MED

2.

5.

Honey je vysoko kvalitná tradičná línia 
starostlivosti o vlasy s pravým prírodným medom 
z Toskánska. Má registrovanú ochrannú známku a 
už dlhé roky patrí k najpredávanejším vlasovým 
prípravkom aj u náročných klientov v Saudskej 
Arábii, Kuvajte a v iných arabských krajinách. 
Užívajte si ju aj vy.

ŠAMPÓN NA VLASY
s čistým prírodným medom
Jedinečný vyživujúci šampón so 100% medom z agátu 
pre silné a lesklé vlasy. Vhodný na všetky typy vlasov 
pre celú rodinu, špeciálne aj na kučeravé, nepoddajné 
a krepovité vlasy.
1. Obsah 250 ml │ Kód C3050

3,50 €  3,90 €
2. Obsah 500 ml │ Kód C3051

5,50 €  6,00 € 

KONDICIONÉR NA VLASY
s čistým prírodným medom
100% med z agátu vyživuje, chráni 
a dodáva mimoriadny lesk a 
jemnosť i krepovitým vlasom.  
A nádherne vonia...
3. Obsah 250 ml │ Kód C8255

3,50 €  3,90 €
4. Obsah 500 ml │ Kód C8256

5,20 €  6,00 € 

5. MASKA NA VLASY
s čistým prírodným medom
Vďaka 100% medu z agátu vyživuje 
a posilňuje vlasy, regeneruje, 
zlepšuje elasticitu a podporuje 
ich rast. Vhodná i na každodenné 
používanie. 
Obsah 250 ml │ Kód C7106

4,90 €  6,90 €

1.

3.

4.

ZĽAVY
- 20%
až

Overené
 zákazníkmi



7. KLINICKY TESTOVANÉ PROTI VYPADÁVANIU VLASOV

4.

Zloženie a použitie na  
www.vhcosmetics.sk

1. POSILŇUJÚCI ŠAMPÓN
proti vypadávaniu vlasov
Špeciálne vytvorený na slabé, rednúce či padajúce vlasy pre 
ženy i mužov. Jeho účinok je zaručený vzájomným pôsobením 
aktívnych rastlinných látok: 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 aktívne pomáha pri probléme plešatosti 
(alopécia). Používajte 4-6 týždňov. Najlepší výsledok dosiahnete 
v kombinácii s 30 dňovou kúrou Revivexil. 
Obsah 200 ml │ Kód C9526

10,90 €  
2. POSILŇUJÚCI KONDICIONÉR
proti vypadávaniu vlasov
Je ideálnym riešením pre slabé, rednúce či padajúce vlasy, 
ktorým dodáva hydratáciu, silu a život. Obnovuje rovnováhu 
a reguluje tvorbu mazu. Obsahuje Ploštičník hroznatý, 
prírodný fytokomplex proti vypadávaniu vlasov a registrovanú 
látku Revivexil na rast vlasov. Hydrolyzovaný hodvábny 
proteín reparuje poškodené vlasy a preniká hlboko do vlasov, 
vďaka čomu ich spevňuje, výťažky z chmeľu, šalvie a rozmarínový 
olej posilňujú a chránia vlasy. Používajte so šampónom Revivexil 
pre silné a zdravé vlasy. 
Obsah 200 ml │ Kód C9522

9,90 €  10,90 €

3. 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.
• 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

29,90 €  34,90 €

Revivexil
pokroková terapia proti
vypadávaniu vlasov

1.

2.

3.

ZĽAVY
- 20%
až

Overené
 zákazníkmi



8. VHODNÉ DO PROFESIONÁLNYCH SALÓNOV I NA DOMÁCE POUŽITIE

Laminaktiva - prírodný keratín
pre lesklé, uhladené a regenerované vlasy

Doprajte si 
keratínovú terapiu!

Výnimočná keratínová terapia, ktorá sa používa aj v profesionálnych salónoch 
pre zdravšie, pevnejšie, hydratované a uhladené vlasy. Obsahuje pravý 
prírodný keratín - hydrolyzovaný lanolín z ovčej vlny. Výnimočná kúra na 
všetky typy vlasov i na zničené, suché, poškodené, farbené a vlasy bez života.

1. ŠAMPÓN NA VLASY
s pravým prírodným keratínom
Doprajte svojim vlasom šampón s pravým keratínom, ktorý preukázateľne 
zlepšuje ich kvalitu, vyživuje a regeneruje. Vlasy sú hydratované, uhladené, 
ľahšie sa rozčesávajú a držia svoj tvar bez pocitu ťažkosti. Bez SLS/SLES.
Obsah 250 ml │ Kód C0981

6,90 €  8,50 € 2. KONDICIONÉR NA VLASY
s pravým prírodným keratínom
Tento opravný kondicionér obnovuje prirodzenú krásu vlasov a 
zároveň posilňuje farbené, zosvetlené, suché či poškodené vlasy. 
Obsahuje vzácny keratín a aktívne látky, ktoré účinne prenikajú 
do hĺbky vlasov a reparujú ich. Vlasy sú hydratované, posilnené, 
uhladené a plné lesku. Naneste na vlhké vlasy, nechajte pôsobiť 
3 minúty a opláchnite.
Obsah 250 ml │ Kód C0998

6,90 €  8,50 €

3. VLASOVÝ SPREJ
s prírodným keratínom bez oplachovania
Exkluzívne vysoko koncentrované zloženie s 
pravým keratínom a Panthenolom pre krásne vlasy 
na počkanie. Vlasy sú hydratované, žiarivé, lesklé, 
pevnejšie na dotyk aj vzhľad. Ľahko sa rozčesávajú 
a upravujú. Nastriekajte na mokré či suché vlasy. 
Neoplachuje sa. Vhodný aj na každý deň.
Obsah 75 ml │ Kód C0899

6,90 €  8,50 €

4. KEFA NA VLASY
Kód PC6386

1,90 €

1.
2.

3.

4.

ZĽAVY
- 20%
až

Overené zákazníkmi



9. 

To najlepšie z Toskánska
pre celú rodinu

Z prírodnej lekárničky

Doprajte si 
keratínovú terapiu! 5.

1.  VYHLADZUJÚCI KRÉM
proti starnutiu pleti
Doprajte svojej pleti intenzívne a bohaté 
zloženie s olivovým olejom, slezom, 
pšeničnými klíčkami, olejom zo sladkých 
mandlí, ceramidmi a vitamínmi E a B5. 
Vyhladzuje pokožku a vrásky, vyživuje, 
dodáva elasticitu a chráni pred vonkajšími 
vplyvmi. Vaša pleť je omladená, jemnejšia 
a hladšia. 
Obsah 50 ml │ Kód C0502

12,90 €  16,00 €

2. KRÉM  
NA VÝŽIVU A ŤAŽKÉ NOHY
s chladivým účinkom
Vaše nohy si zaslúžia to najlepšie. Obsahuje 
olej zo sladkých mandlí a sóje, prírodný včelí 
vosk, mätu, gáfor a eukalyptový esenciálny olej, 
výťažky z mentolu a tymiánu. Zjemňuje, vyživuje, 
predchádza mozoľom a zároveň odľahčuje 
unavené nohy. S antibakteriálnym a dezodoračným 
účinkom. 
Obsah 75 ml │ Kód C0721

4,90 €  5,90 € 3. 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

6,90 €  8,50 €

5. ŠPECIÁLNY UPOKOJUJÚCI KRÉM NA EKZÉMY, 
citlivú a podráždenú pokožku
Vysoko účinný krém zmierňuje začervenanie, 
dehydratáciu, 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

9,80 €  12,00 €

4. REGENERAČNÝ KRÉM S 25% MOČOVINOU  
a s rastlinnými výťažkami
Pomáha na veľmi suchú, stvrdnutú, popraskanú a 
namáhanú pokožku a tiež hyperkeratózu a pri diabetickej 
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

9,60 €  11,70 €

1.

2.

4.

3.

ZĽAVY
- 20%
až

Overené zákazníkmi



10. BEZ PARABÉNOV ▪ SILIKÓNOV ▪ FARBÍV ▪ ALKOHOLU ▪ SLS/ SLES

Eco-Bio-Organic
certifikovaná BIO kozmetika

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

6,90 €  7,90 €

1.  BIO SPRCHOVACÍ GÉL 
A PENA DO KÚPEĽA 2V1
s vôňou čerstvých kvetov
Zloženie s vysoko kvalitnými a 
BIO ingredienciami s prvou čisto 
rastlinnou a výnimočne jemnou 
zložkou Vegetal Pearl Drops. 
Tieto čistiace perličky získané 
zo 100% prírodných surovín 
sa spojili s organickou vodou 
z rozmarínu a harmančeka, ovsom 
a nechtíkom pre sviežu, 
upokojenú, jemnú,  a zdravú 
pokožku. 
Obsah 250 ml │ Kód C8562

6,90 €  8,30 €

2.  BIO DEZODORANT  
V SPREJI
s BIO certifikovanou vodou 
zo šalvie
Jemné, svieže a hydratačné 
zloženie z BIO pestovateľstva 
prirodzene chráni pred 
nepríjemným pachom a dovoľuje 
pokožke voľne dýchať. BEZ 
ALUMÍNIA a hliníkových solí, s 
príjemnou ľahkou vôňou po celý 
deň. 
Obsah 100 ml │ Kód C8531

6,50 €  7,20 €

4.  BIO UNIVERZÁLNY 
UMÝVACÍ GÉL
na tvár, telo a vlasy 3 v 1
Výborný pre celú rodinu, najmä 
deti a starších ľudí. Sprchovací 
gél, šampón na vlasy, tekuté 
mydlo na tvár i ruky - všetko v 
jednom. Obsahuje výťažky z ovsa 
a špaldy, výživné a reparačné 
proteíny z hodvábu a vonnú zmes 
olejov.  
Obsah 500 ml │ Kód C5818

10,50 €  11,90 €

5.  BIO JEMNÝ ŠAMPÓN
na vlasy
Jemné zloženie s organickými 
rastlinnými výťažkami hydratuje 
a vyživuje vlasy a udržuje 
prirodzenú rovnováhu na pokožke 
hlavy. Vhodný na všetky typy 
vlasov i pre deti už od 3 rokov. 
Obsah 250 ml │ Kód C8227

6,90 €  7,90 €

novinky

ZĽAVY
- 20%
až

1. 2.

3.

4.

5.

Overené zákazníkmi



11. DERMATOLOGICKY TESTOVANÉ LABORATÓRIAMI NA UNIVERZITE VO FERRARE

Čistá BIO kozmetika
pre celú rodinu

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

8,90 €  10,50 € 

2. BIO ALOE VERA GÉL 90%
NA CITLIVÚ POKOŽKU 
Obsahuje čistý gél Aloe Vera (až 90%) a čistý výťažok 
zo slamienky talianskej z oblasti Chianti z Toskánska. 
Má výnimočné upokojujúce a hydratačné účinky, 
pomáha na popáleniny, podráždenú a citlivú 
pokožku. Výborný po depilácii, holení i na 
dovolenku. Na tvár aj telo. 
Obsah 150 ml │ Kód C8456

10,90 €  12,90 €
3. BIO JEMNÝ ŠAMPÓN  
A PENA DO KÚPEĽA
pre bábätká 2 v 1 
Certifikované a bezpečné ECO-BIO zloženie 
jemne umýva pokožku tela i vlásky vášho 
bábätka každý deň.
Obsah 150 ml │ Kód C1503

6,90 €

5. BIO UPOKOJUJÚCI KRÉM
pre bábätká proti zapareninám
Hypoalergénny krém s hojivými účinkami. 
Výťažok z ovsa, maslo karité, sezamový 
olej, ryžový škrob a alpha bisabolol 
z harmančeka upokojujú suchú 
a podráždenú pokožku. DOPREDAJ. 
Obsah 100 ml │ Kód C1008

7,70 €  9,70 €

4. BIO OLEJ pre bábätká 
Špeciálne určený pre najjemnejšiu pokožku 
dojčiat a bábätiek. Oleje zo sladkých mandlí, 
ryže, pšeničných klíčkov a prírodné vitamíny E 
a C upokojujú, hydratujú a vyživujú pokožku.  
Bez parfumov, konzervantov a farbív. 
Obsah 100 ml │ Kód C8159

6,90 €

BIO starostlivosťpre bábätká

5.

1.

2.

5.

4.

3.

Upokojuje a chráni



12. 

Certifikovaná BIO
kozmetika z Talianska
1. BIO INTENZÍVNE SÉRUM
na vyhladenie vrások 
Unikátne ECO-BIO zloženie 
s výťažkami a olejmi z ruží, avokáda, 
arganu, boráka, makadamie, 
jojoby, olív a mrkvy s vitamínom E 
a Omega-3. Vyhladzuje vrásky aj 
viditeľné známky starnutia. 
Obsah 15 ml │ Kód C5863

11,90 €  13,90 € 

2. BIO OČNÉ SÉRUM
na vyhladenie okolia očí 
Redukuje tmavé kruhy a opuchy, 
viditeľne vyhladzuje vrásky, 
hydratuje a spevňuje pokožku. 
Aktívne zložky: čistý výťažok 
z melóna, proteíny, proendorfínový 
komplex a Omega-3 mastné 
kyseliny. Bez parfumov, aj na citlivé 
oči a pri práci s PC. 
Obsah 10 ml │ Kód C5887

8,90 €  10,90 € 3. BIO HYDRATAČNÝ KRÉM
20-30 rokov  
prevencia 1. vrások
Vzácne oleje z jojoby, ryže, olív, 
mandlí a ľanu, borák, Aloe Vera 
a vitamín E hydratujú, chránia 
a predchádzajú prvým známkam 
starnutia. DOPREDAJ!
Obsah 30 ml │ Kód C5894

9,90 €  11,90 € 
5. BIO REPARAČNÝ KRÉM
40-50+ rokov   
reparácia, výživa a omladenie
Vysoko koncentrované zloženie 
s makadamovým a arganovým 
olejom, maslom karité, rastlinným 
kolagénom, Omega-3 mastnými 
kyselinami a vitamínmi B5 a E 
viditeľne rozžiaruje a navracia 
mladistvý vzhľad.
Obsah 30 ml │ Kód C8111

11,90 €  13,90 € 

4. BIO KRÉM PROTI STARNUTIU
30-40 rokov  
vyhladenie a minimalizovanie vrások
Kyselina hyalurónová, maslo karité, arganový 
olej, alantoín a Omega-3 mastné kyseliny aktívne 
bojujú proti vráskam, hydratujú a vyhladzujú 
pokožku.
Obsah 30 ml │ Kód C8104

10,90 €  12,90 € 
6. BIO KRÉM NA RUKY A NECHTY 
s účinkom proti starnutiu
S mandľovým a slnečnicovým olejom 
a vitamínom E pre jemné a chránené 
ruky, nechty i kutikulu. 
Obsah 50 ml │ Kód C8258

7,90 €  9,90 € ZĽAVY
- 20%
až

1. 

2.

3.
4.

5.
6.

BEZ PARABÉNOV ▪ SILIKÓNOV ▪ FARBÍV ▪ ALKOHOLU ▪ SLS/ SLES
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1. EKO ČISTIACE MLIEKO S VÝŤAŽKOM 
Z NECHTÍKA A MLIEKOM Z OVSA
99,99% prírodný pôvod  
Všetky typy pleti
Jemne odstraňuje nečistoty a make-up, 
nevysušuje a nedráždi oči. Dermatologicky 
a oftalmologicky testovaný, vhodný aj na 
citlivú pleť.
Obsah 150 ml │ Kód 6816

8,90 €   10,70 €  

2. EKO HYDRATAČNÝ KRÉM S VÝŤAŽKOM 
Z NECHTÍKA A MLIEKOM Z OVSA
99,99% prírodný pôvod  
Normálna / Suchá pleť
Poskytuje intenzívnu hydratáciu pre pokožku 
jemnú ako hodváb. Ovsené mlieko obnovuje 
a zmierňuje začervenanie. Výťažok z nechtíka 
chráni pred podráždením a škodlivými vplyvmi  
z prostredia. Je skvelý pod make-up.
Obsah 40 ml │ Kód 6793

8,90 €   10,70 €  

3. EKO VÝŽIVNÝ KRÉM S VÝŤAŽKOM 
Z NECHTÍKA A MLIEKOM Z OVSA
99,99% prírodný pôvod  
Suchá pleť
Špeciálne navrhnutý pre suchú pleť. Obnovuje 
prirodzenú lipidickú vrstvu, chráni pred 
vysúšaním, chladom a škodlivými vplyvmi 
z prostredia. Obsahuje maslo karité, ovsené 
mlieko a výťažok z nechtíka pre upokojenú, 
hydratovanú a vyživenú pokožku.
Obsah 40 ml │ Kód 6809

9,60 €   10,70 €  
4. EKO REVITALIZAČNÝ KRÉM 
S VÝŤAŽKOM Z NECHTÍKA  
A MLIEKOM Z OVSA
99,99% prírodný pôvod  
Normálna / Zmiešaná pleť
Prírodný osviežujúci krém intenzívne hydratuje 
a zmatňuje pokožku. Ovsené mlieko hydratuje a  
zmierňuje začervenanie, výťažok z nechtíka chráni 
pred škodlivými vplyvmi z prostredia. Ideálny pod 
make-up.
Obsah 40 ml │ Kód 6434

9,60 €   10,70 €  

BEZ SILIKÓNOV, FARBÍV, PEG, 
PARABÉNOV, SLS, SLES
DERMATOLOGICKY TESTOVANÉ

ZĽAVY
- 20%

Cosmos Natural
bezpečná starostlivosť pre  
všetky typy pleti

6.

4.

3.

1.

2.
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Sviežost z prírody ň
na každý deň

1.

2.

2. SPRCHOVACÍ GÉL
s výťažkom z uhoriek a harmančeka
Úžasne svieži sprchovací gél pre celú 
rodinu. Čistí a hydratuje pokožku každý 
deň. Výborný v kombinácii s telovým 
mliekom.   
Obsah 400 ml │ Kód 4980

3,90 €  

1. HYDRATAČNÉ TELOVÉ MLIEKO
s výťažkom z uhoriek a harmančeka
Naše najpredávanejšie telové mlieko 
Margarita s ľahkou textúrou a sviežou 
vôňou. Výťažok z uhoriek hydratuje 
a zjemňuje pokožku, harmanček 
upokojuje. 
Obsah 200 ml │ Kód 5543

4,90 €  5,30 €

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

3,90 €  4,10 €

5. SPRCHOVACÍ GÉL ZO 7 BYLÍN
Voňavý sprchovací gél zo 7 bylín – rozmarín, žihľava, 
šalvia, myší chvost, praslička a breza pre upokojenú 
a hydratovanú pokožku. Revitalizuje telo a zaženie 
únavu.
Obsah 400 ml │ Kód 4515

3,90 €  

4. 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 €  4,10 €

DE
RM

ATOLOGICKY 

T E S T O V A N
É

DE
RM

ATOLOGICKY 

T E S T O V A N
É

PRÍRODNÉ ZLOŽENIE ▪ BEZ PARABÉNOV 

3.

4.

5.

'

ZĽAVY
- 20%
až

UHORKY A HARMANČEK

7 VOŇAVÝCH BYLÍN



15. 

5.

RAKYTNÍK

ZĽAVY
- 20%
až

3. OCHRANNÝ BALZAM  
NA PERY 
s olejom z rakytníka
Vyživuje a chráni vaše pery.
Obsah 10 g │ Kód 0579

2,50 €

1. OLEJ NA TVÁR, TELO A VLASY
z rakytníka a pšeničných klíčkov
Výborný pre celú rodinu, deti i na masáž tváre 
a tela. Olej z rakytníka je bohatý na vitamín 
C, E a P, olej z pšeničných klíčkov regeneruje 
suchú pokožku a vlasy. DOPREDAJ!
Obsah 150 ml │ Kód 6823

6,90 €  8,20 €

2. UNIVERZÁLNY KRÉM  
NA TVÁR A TELO
s olejom z rakytníka
Zjemňuje, vyživuje a hydratuje pokožku tváre 
a tela, ľahko sa rozotiera a rýchlo sa vstrebáva. 
Rakytník je vzácnym zdrojom prírodných 
vitamínov a olejov, vďaka čomu je tento krém 
ideálny pre celú rodinu.  
Obsah 200 ml │ Kód 5536

4,90 €  5,30 €
4. ŠAMPÓN PRE  
CELÚ RODINU
s olejom z rakytníka
Vďaka rakytníkovému oleju vyživuje 
a chráni vlasy a dodáva prirodzenú 
hydratáciu. Vlasy sú lesklé, zdravšie 
a hladšie. DOPREDAJ!
Obsah 250 ml │ Kód 4713

3,90 €  

5. VYŽIVUJÚCI KRÉM  
NA RUKY 
s výťažkom z medu a mlieka
Med a mlieko na pleť a telo 
používala už kráľovná Kleopatra. 
Tento krém vyživuje a vyhladzuje 
suchú a popraskanú pokožku rúk.
Obsah 75 ml │ Kód 0098

2,90 €

6. VÝŽIVNÝ BALZAM NA PERY 
s výťažkom z medu a mlieka
Výborná ochrana a výživa na pery.
Obsah 10 g │ Kód 0586

2,50 €  

MED A MLIEKO

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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16. 

Prírodná starostlivostň
pre celú rodinu

ALOE VERA

BRUSNICE

1.

2.

ZĽAVY
- 20%
až

DE
RM

ATOLOGICKY 

T E S T O V A N
É

1. KRÉMOVÝ DEZODORANT 
- ANTIPERSPIRANT
s Aloe Vera – 48 H
Váš najobľúbenejší dezodorant 
so sviežou vôňou a účinnou 
ochranou po celý deň. 
Obsah 50 ml │ Kód 5222

3,90 €  4,10 €

2. POVZBUDZUJÚCI 
SPRCHOVACÍ GÉL
s výťažkom z Aloe Vera 
a citrónovej trávy
Aloe Vera hydratuje, 
citrónová tráva osviežuje 
a povzbudzuje pokožku. 
Obsah 400 ml │ Kód 4096

3,90 €  

4. KRÉM NA RUKY  
s výťažkom z brusníc
Výťažok z brusníc chráni pred škodlivými vplyvmi 
prostredia, ovsené mlieko hydratuje a upokojuje.
Obsah 75 ml │ Kód 6472

2,90 €  3,20 €

3. SPRCHOVACÍ GÉL
s výťažkom z brusníc
Svieži sprchovací gél pre celú rodinu s výťažkom 
z brusníc a Aloe Vera.
Obsah 400 ml │ Kód 6014

3,90 € 

5. SUCHÝ ŠAMPÓN
s výťažkom z brusníc
Krásne vlasy na počkanie! Výborný do 
práce, fitness centra, na víkend alebo 
rýchle riešenie pri rannom zhone. 
Nastriekate, vyčešete a je to!
Obsah 150 ml │ Kód 4270

5,50 €  6,20 €

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

1,50 €

3.

4.
5.

6.

DERMATOLOGICKY TESTOVANÉ ▪ BEZ PARABÉNOV

'
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Bezpečná starostlivostň
pre všetky ženy

3. OBRÚSKY NA INTÍMNU HYGIENU
s rastlinnými výťažkami
Výborné do fitka, do kabelky i na cestovanie. 
Výťažky z nechtíka, harmančeka, Aloe Vera 
a slezu osviežujú a upokojujú pokožku. 
Gynekologicky testované.
20 ks │ Kód 2634

3,40 €

1. GÉL NA INTÍMNU HYGIENU
s výťažkom z Aloe Vera
Jemne čistí pokožku bez narušenia pH a prináša pocit 
zdravia a sviežosti. Aloe Vera pôsobí protizápalovo 
a zvlhčuje. Gynekologicky testované.

Obsah 400 ml │ Kód 4812

4,30 €  4,70 €

2. GÉL NA INTÍMNU HYGIENU
s mliečnymi proteínmi
Obohatený o mliečne proteíny, ktoré regenerujú 
narušenú mikroflóru. Na každodenné použitie. 

Obsah 400 ml │ Kód 4829

4,30 €  4,70 €

ZĽAVY
- 20%
až

4. JEMNÝ SPRCHOVACÍ GÉL 
s výťažkom z lipového kvetu 
Výťažok z lipového kvetu, bohatý na vitamíny A 
a C zjemňuje pokožku a stimuluje regeneráciu.
Obsah 400 ml │ Kód 3778

3,90 €  
5. SVIEŽI SPRCHOVACÍ GÉL 
s výťažkom z duly 
Objavte zázračné ovocie plné vitamínov a 
antioxidantov.
Obsah 400 ml │ Kód 4522

3,90 €  
6. KRÉMOVÝ SPRCHOVACÍ GÉL 
s výťažkami z lesného ovocia
Výťažky z čučoriedok a malín pre pokožku 
hladkú ako hodváb. DOPREDAJ! 
Obsah 400 ml │ Kód 4072

3,90 €  

1.

2.

3.

4.

5.

6.5.

'

novinka



18. DERMATOLOGICKY TESTOVANÉ ▪ BEZ PARABÉNOV

Jemnost a čistota
pre vaše ruky

'
1. 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 € 
2. NÁHRADNÁ NÁPLŇ  
Žite ekologicky a používajte náhradné náplne. 
Obsah 400 ml │ Kód 6854

2,70 € 2,90 € 
Do každej kuchyne!

3. VÝŽIVNÉ TEKUTÉ MYDLO NA RUKY 
s výťažkom z medu a mlieka
Čistí, chráni pred vysúšaním,vyživuje a hydratuje pokožku.
Obsah 400 ml │ Kód 4850

3,90 €
4. NÁHRADNÁ NÁPLŇ  
Jednoducho vymeňte 
vrchnák alebo prelejte...
Obsah 400 ml │ Kód 4881

2,90 €    

 

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

3,90 €  
6. NÁHRADNÁ NÁPLŇ
Šetrite planétu i svoju peňaženku. 
Obsah 400 ml │ Kód 4904

2,90 €  

1.

2.

3.
4.

5.

6.

Až 400 ml!

SUPER 
CENA
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19. JEMNÉ PRÍRODNÉ ZLOŽENIE

Prírodná starostlivost
o vaše vlasy

'

1. ŠAMPÓN NA NORMÁLNE  
A MASTNÉ VLASY
so žihľavovým extraktom
Žihľava podporuje rast vlasov, zabraňuje 
vypadávaniu a dodáva vitalitu, lesk 
a objem. 
Obsah 250 ml │ Kód 4102

3,90 €  
2. ŠAMPÓN PRE CELÚ RODINU
s olejom z rakytníka
Vďaka rakytníkovému oleju vyživuje 
a chráni vlasy a dodáva prirodzenú 
hydratáciu. Vlasy sú lesklé, zdravšie 
a hladšie.
Obsah 250 ml │ Kód 4713

3,90 €  

5. ŠAMPÓN NA OBJEM A JEMNÉ VLASY
s extraktom z pivných kvasníc
Pivné kvasnice sú zdrojom vitamínov B, proteínov 
a aminokyselín, ktoré posilňujú vlasy a dodávajú objem. 
Obsah 250 ml │ Kód 4126

3,90 €  

3. ŠAMPÓN  
PROTI VYPADÁVANIU VLASOV
s extraktom z  
puškvorca obyčajného
Výťažok z puškvorca obyčajného 
stimuluje funkciu vlasových folikulov,  
a podporuje rýchlejší rast vlasov.
Obsah 250 ml │ Kód 3945

3,90 €  

4. ŠAMPÓN  PROTI LUPINÁM
s extraktom zo šalvie
Šalvia pôsobí antibakteriálne, zabraňuje tvorbe lupín 
a upokojuje pokožku hlavy.
Obsah 250 ml │ Kód 3938

3,90 €  

5.4.

1.

2.
3.

PRE
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RODINU
SUPER 
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DARČEK PRE VÁS!
Za každý zakúpený šampón, kondicionér  
alebo masku dostanete 1 hrebeň zdarma!



20. 

Jemné ruky a hladké nohy
s Margaritou

2. ZJEMŇUJÚCI KRÉM  
NA NOHY
s ricínovým olejom a 10% močovinou
Obsah 75 ml │ Kód 5260

3,70 €  3,90 €

1. REPARAČNÝ KRÉM NA RUKY 
s výťažkom z červenej ďateliny
Obsah 75 ml │ Kód 5277

2,90 €

3. 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

2,20 €  2,50 €

4. CLIPPER NA NECHTY
Malý - Kód N-1A

1,00 €
Veľký - Kód 2719

1,20 €

5. LEŠTIČKA NA NECHTY
Kód NB-123

1,30 €  1,50 €
6. PEMZA S KEFKOU
Kód PP - 13

1,30 €  1,50 €

ECO NATURAL HANDRIČKA Z MIKROVLÁKNA
Jedinečný pomocník na rýchle a ekologické upratovanie 
vašej domácnosti len s čistou vodou. Priťahuje prach 
a nečistoty, ničí až 99% baktérií a leští do vysokého lesku 
bez použitia nežiadúcej chémie. Výborná na sklá, zrkadlá, 
okná, pochrómované časti, TV obrazovky, PC monitory, 
mobilné telefóny, kabelky atď. DOPREDAJ!
Rozmery: 40 x 50 cm
7. Modrá EKO Handrička - Kód 6038
8. Fialová EKO Handrička - Kód 6139

8,90 €   11,50 €

Upratujte ekologicky
len s čistou vodou

Ničí až 99% baktérií!

ZĽAVY
- 20%
až

3.

1.

2.

4.

6.

5.

7. 

8.

Dvojfázovýodličovač



21. WWW.VHCOSMETICS.SK

Jemnost z prírody 
pre krásu vašej pleti

'

novinka

3. DVOJFÁZOVÝ ODLIČOVAČ  
NA OČI
s výťažkom z Aloe Vera
Okamžite a jemne odstráni aj vodeodolný make-up 
a upokojuje okolie očí.
Obsah 150 ml │ Kód 6366

4,90 €  5,80 €

4. ČISTIACE PLEŤOVÉ MLIEKO
s olejom z pšeničných klíčkov 
Účinne odstraňuje make-up a nečistoty, 
hydratuje a zjemňuje pleť. Výťažok z harmančeka 
a levanduľový olej upokojujú podráždenú pokožku, 
olej z pšeničných klíčkov je prírodný zdroj vitamínu E.
Obsah 200 ml │ Kód 6342

5,90 €  6,70 €

1. HYDRATAČNÝ KRÉM  
s prírodnou srvátkou 
Intenzívne hydratuje a zjemňuje pokožku. Srvátka je 
bohatá na aktívne látky, ktoré stimulujú regeneráciu 
a optimálne hydratujú pleť. Na všetky typy pleti.
Obsah 50 ml │ Kód 6533

5,30 €  5,90 €

2. VÝŽIVNÝ KRÉM 
s včelím voskom a rastlinnými olejmi 
Intenzívne vyživuje, zjemňuje a upokojuje pokožku. Včelí 
vosk sa používa od stredoveku a efektívne chráni pleť pred 
vysúšaním či šupinatením. Rastlinné oleje hydratujú.  
Na všetky typy pleti.
Obsah 50 ml │ Kód 6526

5,30 €  5,90 €

novinka

novinka

1.

2.

4.

3.
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22. DERMATOLOGICKY TESTOVANÉ ▪ BEZ PARABÉNOV

Rasa - Žiarivá plet
s kyselinou hyalurónovou

2. KRÉM S 2X KYSELINOU  
HYALURÓNOVOU
s dvojitým hydratačným účinkom  
NORMÁLNA - SUCHÁ PLEŤ 
Doprajte svojej pleti jedinečnú 
a hĺbkovú hydratáciu so silou 2 
hyaluronóvých kyselín. Intenzívne 
hydratuje pokožku, osviežuje, 
zjemňuje a dodáva mladistvý vzhľad 
pleti.
Obsah 50 ml │ Kód 5192

11,90 €  14,50 € 

1. OČNÝ KRÉM S 2X KYSELINOU 
HYALURÓNOVOU
s dvojitým hydratačným účinkom
Zjemňuje, hydratuje a rozžiaruje 
citlivú pokožku okolo očí. Vhodný aj 
na unavené a namáhané oči pri práci 
s počítačom.
Obsah 15 ml │ Kód 5208

10,90 €  12,90 € 

3. SÉRUM NA PLEŤ S 3X 
KYSELINOU HYALURÓNOVOU
Výnimočné účinky 3 hyalurónových kyselín 
pre dlhodobo hydratovanú a omladenú 
pleť. Aktívne hydratuje pokožku, stimuluje 
syntézu kolagénu, udržiava elasticitu 
a podporuje regeneráciu pleti. Vaša 
pleť bude žiarivá a hladká s mladistvým 
vzhľadom. Používajte pred nanesením 
krému na tvár a krk.
Obsah 30 ml │ Kód 4973

13,90 €  17,50 € 

4. UNIKÁTNY KRÉM NA RUKY 
s vôňou tangeríniek
Avokádový olej a maslo karité vyživujú 
pokožku a chránia pred vysychaním, vitamín 
E má antioxidačný účinok. Pokožka vašich rúk 
bude zvodne hebká a nádherne voňavá.
Obsah 75 ml │ Kód 4508

3,90 €    4,50 €  

ZĽAVY
- 20%
až

Úžasný krém  

na ruky!

'

Jemné ruky
s tangerínkami

1.

2.

4.

DE
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ATOLOGICKY 

T E S T O V A N
É
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23. PROFESIONÁLNA STAROSTLIVOSŤ O VAŠE VLASY

Krásne vlasy 
s kyselinou hyalurónovou

3. ŠAMPÓN
na farbené vlasy
Špeciálne zloženie na farbené vlasy s 
komplexom aminokyselín Prodew® 500, ktorý 
hydratuje, obnovuje štruktúru aj zničených 
vlasov a udržuje farbu na dlhý čas. Vlasy sú 
hodvábne lesklé a zdravé. 
Obsah 250 ml │ Kód 6090

5,20 €  6,00 € 
4. KONDICIONÉR-MASKA
na farbené vlasy
Vysoko efektívny komplex aminokyselín 
Prodew® 500 a olivový olej pre lesklé a zdravé 
vlasy a intenzívnu farbu. 
Obsah 200 ml │ Kód 6106

6,30 €  7,90 € 
5. KONDICIONÉR V SPREJI
na farbené vlasy bez oplachovania
Rýchla pomoc pre vaše vlasy. Dodáva lesk, 
chráni a udržiava farbu vašich vlasov na dlhý 
čas bez zaťaženia. Nezmýva sa.
Obsah 150 ml │ Kód 6113

6,30 €  7,90 € 

1.

1. 

2. DE
RM

ATOLOGICKY 

T E S T O V A

N
É

1. 

2. 3. 5.

3.

2. KONDICIONÉR NA VLASY
s kyselinou hyalurónovou
Jedinečný kondicionér pre zdravé 
a žiarivé vlasy. Účinne hydratuje, 
dodáva lesk, uľahčuje rozčesávanie  
a predchádza lámavosti vlasov.
Obsah 200 ml │ Kód 3716

4,90 €  5,90 € 

1. ŠAMPÓN NA VLASY
s kyselinou hyalurónovou
Kyselina hyalurónová hydratuje 
a inovatívna látka Amisol Trio 
zabezpečuje zdravý rast vlasov. 
Vlasy sú lesklé, ľahko sa upravujú 
a nelámu sa.
Obsah 250 ml │ Kód 3709

5,20 €  5,90 € 

2.

3.

4.

Lesklé vlasy 
s komplexom aminokyselín



24. 

100% Talianske
rastlinné mydlá

BIOLOGICO - 100% BIO 
BIO ORGANICKÉ MYDLÁ S CERTIFIKÁTOM ICEA 

Extra jemné, s vysokým obsahom ingrediencií z organického 
pestovateľstva. Vhodné pre celú rodinu na tvár aj telo a všetky 
typy pokožky, aj na suchú a citlivú. Zabalené v FSC certifikovanom 
recyklovanom papieri, prírodná potlač. 
Obsah 100 g

 
1. BERGAMOT  
s BIO olivovým olejom│ Kód 863
BIO olivový olej vyživuje, hydratuje 
a upokojuje.

2. ZEMOLEZ A AMARYLIS  
s BIO maslom karité│ Kód 865
BIO maslo karité vyživuje, zvláčňuje 
a hydratuje.

3. ARGAN  
s BIO arganovým olejom│ Kód 864
BIO arganový olej vyživuje, revitalizuje 
a regeneruje.

3,50 €

novinky

 
4. BIO MANDLE  
- jemne peelingové │ Kód 170
98% prírodných a 75% BIO certifikovaných 
ingrediencií

5. BIO VANILKA │ Kód 171
97,5% prírodných a 74% BIO certifikovaných 
ingrediencií

6. BIO OLIVOVÝ OLEJ │ Kód 172
98% prírodných a 74% BIO certifikovaných 
ingrediencií

7. BIO ARGANOVÝ OLEJ │ Kód 173
98% prírodných a 74% BIO certifikovaných 
ingrediencií

3,00 €

BEZ FARBÍV, PARABÉNOV, SLS/SLES

Až do 98% prírodných ingrediencií 

BEZ PALMOVÉHO OLEJA 
EXTRA JEMNÉ RASTLINNÉ MYDLÁ 

Vďaka olivovému a kokosovému oleju jemne čistí a zanecháva príjemný 
pocit hladkej, zamatovej a voňavej pokožky. Udržateľný produkt redukuje 
odlesňovanie spôsobené intenzívnym pestovaním palmového oleja. 
Dermatologicky testované.
Obsah 100 g

3.

2.

1.

4.

5.6.

7.
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Vône z najkrajších
kútov Talianska

BEZ FARBÍV, PARABÉNOV, SLS/SLES

KVETY TALIANSKA
EXTRA JEMNÉ 3-KRÁT MLETÉ RASTLINNÉ MYDLÁ  

Nádherne voňavé kvetinové mydlo jemne čistí 
a zanecháva hladkú a zamatovú pokožku. S obsahom 
olivového oleja, ktorý vyživuje, hydratuje a upokojuje 
a výťažku z nechtíka, ktorý upokojuje a zvláčňuje. Na 
všetky typy pokožky.
Obsah 200 g

 
1. ĽALIA Z AMALFI │ Kód 980
Objavte vôňu ľalií z nádherného talianskeho 
mestečka Amalfi.

2. PIVONKA Z CAPRI │ Kód 982
Navštívte s nami krásny ostrov Capri a 
obklopte sa skvostnou vôňou pivoniek. 

3. KOSATEC Z TOSKÁNSKA │ Kód 981
Uniknite do čarokrásneho Toskánska a 
obklopte sa neodolateľnou vôňou kosatcov.

4,40 €

novinky

MARSEILLSKÉ MYDLÁ
S BIO ARGANOVÝM A BIO OLIVOVÝM OLEJOM

Vyrobené unikátnou metódou z Marseille. Vyživujú, 
hydratujú a pôsobia proti starnutiu pleti, sú vhodné na 
tvár aj telo.  
Obsah 125 g

4. BIO ARGAN │ Kód 694
S arganovým olejom, ktorý je od 
nepamäti známy pre svoje účinky  
proti starnutiu pokožky. Výborné na 
zrelú a suchú pokožku. Hydratuje, 
zvyšuje elasticitu a redukuje známky 
starnutia.

5. BIO OLIVA │ Kód 695
S olivovým olejom z Toskánska, ktorý 
má zjemňujúce a vyživujúce účinky aj 
na suchú a jemnú pokožku. Bohaté na 
mastné kyseliny, vitamíny a minerály.

3,30 €
 

PRE JEMNÉ RUKY 
A VYŽIVENÚ POKOŽKU

3.

1.

2.

3.

4.

5.
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Pozývame Vás do 
čarovného Talianska...

KVETINOVÁ SYMFÓNIA 
EXTRA JEMNÉ 3-KRÁT MLETÉ RASTLINNÉ MYDLÁ  

Luxusné spojenie 2 prekrásnych kvetinových vôní s maslom karité. Jemne 
čistí a zanecháva hladkú, zamatovú a voňavú pokožku. S BIO olivovým 
olejom a BIO maslom karité, ktoré vyživujú, hydratujú a upokojujú. Vône, 
ktoré si zamilujete! Na všetky typy pokožky.
Obsah 200 g

LUXUSNÉ DARČEKOVÉ KAZETY
3-KRÁT MLETÉ RASTLINNÉ MYDLÁ 

Krásny darček na každú príležitosť!  Nádherné 
darčekové kazety 3 extra jemných rastlinných 
mydiel s čistým olivovým olejom zabalené 
v luxusnej krabičke s motívom čarovného 
Toskánska. 
Obsah 3x100 g

 
1. JASMÍN A LEKNO │ Kód 985
2. LEVANDUĽA A RUŽOVÉ KORENIE     
    Kód 986 
3. FIALKY A ORGOVÁN │ Kód 984

4,40 €

 
4. JAZMÍN A LEKNO │ Kód 7725
5. LEVANDUĽA A RUŽOVÉ KORENIE │ Kód 7726
6. FIALKY A ORGOVÁN │ Kód 7724

11,90 €

novinky

BEZ FARBÍV, PARABÉNOV, SLS/SLES

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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NÁDHERNÉ DARČEKOVÉ KAZETY
3-KRÁT MLETÉ KVETINOVÉ MYDLÁ 

Darujte nádhernú kyticu kvetov v luxusnej 
kazete. S olivovým olejom, ktorý vyživuje 
a hydratuje a nechtíkom, ktorý chráni 
a upokojuje pokožku. Na všetky typy pokožky 
aj na suchú a jemnú. 
Obsah 3x100 g
 
4. RUŽA │ Kód 7748
5. LEVANDUĽA │ Kód 7747
6. MODRÝ KOSATEC │ Kód 7743

11,50 €

 
1. RUŽA │ Kód 978
2. KVET POMARANČOVNÍKA │ Kód 976
3. LEVANDUĽA │ Kód 977

4,40 €

novinky

Darujte vonavú 
kyticu kvetov
VOŇAVÁ KYTICA 
EXTRA JEMNÉ 3-KRÁT MLETÉ RASTLINNÉ MYDLÁ 

S nádhernou intenzívnou vôňou kvetov. S olivovým 
olejom, ktorý vyživuje, hydratuje a upokojuje 
a výťažkom z nechtíka, ktorý upokojuje a zvláčňuje. 
Jemne čistia a zanechávajú hladkú a zamatovú 
pokožku. Na všetky typy pokožky. 
Obsah 200 g

EXTRA JEMNÉ LUXUSNÉ  3x MLETÉ

ˇ 1.

2.

3.

4.

5.

6.



11.

28. 

Objavte vône 
čarovného Toskánska
KYTICA KVETOV Z FLORENCIE 
EXTRA JEMNÉ 3-KRÁT MLETÉ 
PRÍRODNÉ MYDLÁ 

Doprajte si pocit príjemne hebkej a čistej 
pokožky s nádhernou kvetinovou vôňou. 
Vhodné na každodenné použitie na tvár 
aj telo. Zabalené v elegantnom papieri 
s potlačou inšpirovanou florentskými 
majstrami.
Obsah 200 g

OVOCNÉ MYDLÁ 
UNIKÁTNE PRÍRODNÉ MYDLÁ S PRAVÝMI 
VÝŤAŽKAMI Z OVOCIA 

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

3.

4. HROZNO │ Kód 702
Hroznový olej pôsobí ako antioxidant a má anti-age účinok. 
Výborné na suchú a zrelú pokožku.

5. GAŠTAN │ Kód 700
Výťažok z gaštanov je bohatý na vitamíny B1, B2 a C, čistí, 
vypína a tonizuje pokožku. Obľúbené u mužov.

6. FIGA│ Kód 701
Extrakt z fíg je bohatý na vitamín A a minerálne soli. 
Špeciálne určené na suchú a jemnú pokožku, ktorú vyživí 
a zjemní.

3,80 €

100%prírodné mydlána pleť i telo
4.

5.

6.

1. KOSATEC│ Kód 972
2. ĽALIA│ Kód 973
3. LEVANDUĽA│ Kód 974

4,40 €

MILÉ
DARČEKY

1.

2.

3.



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. 
Obsah 200 g

3.

29. 

VONNÁ INFÚZIA 
PRÍRODNÉ RASTLINNÉ MYDLÁ 

Infúziou sa zvyčajne rozumie 
zmes rôznych druhov čaju so 
sušenými časťami bylín, kvetov 
a plodov. Podobne aj tieto mydlá 
ponúkajú výnimočné vône kvetín 
a čaju.  
Obsah 200 g

 
1. CITRUS A ZELENÝ ČAJ│ Kód 952
Pestrá a iskrivá zmes spája prenikavú vôňu 
zeleného čaju so sviežou vôňou citrusov.

2. OSMANTUS A BIELY ČAJ │ Kód 953
Teplá a zamatová zmes spája silnú ovocnú vôňu 
kvetov osmantu s jemnou vôňou bieleho �aju.

3. KALYKANT A ČERVENÝ ČAJ │ Kód 954
Exotická zmes spája delikátnu vôňu kvetov 
kalykantu s korenistou vôňou červeného čaju.

4,40 €

1.

2.

novinky

3.

4. VERBENA A HYACINT │ Kód 1801
5. ZEMOLEZ A AMARYLIS │ Kód 1802
6. TUBERÓZA A ORCHIDEA │ Kód 1800

5,40 €

1.

4.

5.

6.

Viete, že ...?
Všetky naše rastlinné mydlá pochádzajú z talianskej 
rodinnej firmy s viac ako 60 ročnou tradíciou. Vyrábajú sa 
podľa tradície starých mydlárskych majstrov a prechádzajú 
procesom trojnásobného mletia, ktorý zaručuje jemnosť a 
vysokú kvalitu mydiel. Viac ako 20 miliónov kusov sa ročne 
predá na celom svete.

RUČNE
BALENÉ



30. 

3.

Sviežost a čistota 
pre všetkých mužov

1. UNIVERZÁLNY UMÝVACÍ GÉL
Výnimočný produkt jemne umýva tvár, 
bradu, telo i vlasy a zanechá nádherne 
voňavú pokožku. Vitamín B5 a glycerín 
prirodzene hydratujú pokožku a vlasy. Muži 
ho milujú. Bez SLS. 
85% ingrediencií prírodného pôvodu. 
Obsah 250 ml │ Kód 6199

4,90 €  5,60 €

2. SPRCHOVACÍ GÉL LEADER
so zeleným čajom
Vyvinutý špeciálne pre lídrov a 
sebavedomých mužov. Obsahuje zelený čaj, 
ktorý pôsobí proti stresu a chráni pokožku. 
So sviežou vôňou. 
Obsah 250 ml │ Kód 6625

4,70 €  5,50 €

novinka

3. ANTIPERSPIRANT PRE MUŽOV
LEADER 48-H
S výťažkom z Aloe Vera pre dlhotrvajúcu ochranu 
proti poteniu a sviežu vôňu po celý deň. 
Obsah 50 ml │ Kód 1453

3,90 €  4,10 €

5. PÁNSKE BAVLNENÉ PAPUČE
Pohodlné na doma i na cestovanie. 
Veľkosť cca 44 - 46 
Kód PL 

1,90 €  2,60 €

4. ANTIPERSPIRANT PRE AKTÍVNYCH 
MUŽOV A ŠPORTOVCOV
POWER 48-H
Výborná ochrana pred pachom a potom, špeciálne 
pre aktívnych mužov. Nezanecháva stopy na oblečení, 
so sviežou vôňou. 
Obsah 50 ml │ Kód 1446

3,90 €  4,10 €
Nohy v pohodlí...

5.

3.

4.

1.

2.

'



3.

31. 

6. SPRCHOVACÍ GÉL, ŠAMPÓN NA 
VLASY A KONDICIONÉR 3V1 
s Aloe Vera
Praktický do posilňovne, na cesty, chatu 
či do každej kúpeľne. Výťažok z Aloe Vera 
hydratuje a osviežuje pokožku. Pre všetky 
typy pokožky a vlasov.
Obsah 250 ml │ Kód 6618

4,70 €  5,50 €

7. ŠAMPÓN PROTI VYPADÁVANIU 
VLASOV SOS
s mentolom
Špeciálne vyvinutý pre mužov. Follicusan 
posilňuje vlasové korienky a podporuje 
zdravý rast a životnosť vlasov. Mentol 
príjemne chladí a dodáva pocit komfortu. 
Obsah 250 ml │ Kód 6670

4,70 €  5,50 €

novinky

4.

6.

7.

8.

9. GÉL NA HOLENIE
s D-panthenolom
Rýchle a hladké holenie bez námahy, 
nedráždi  pokožku. Zloženie s D-panthenolom 
upokojuje a hydratuje pleť. 
Obsah 200 ml │ Kód 3099

6,20 €  7,00 €

8. PLEŤOVÝ KRÉM PRE MUŽOV  
KOMPLETNÁ STAROSTLIVOSŤ
Doprajte svojim mužom tento unikátny 
krém, špeciálne vytvorený len pre nich. 
Výborný aj po holení na všetky typy pleti.
• Hyalurón hydratuje 
• Avokádový olej vyživuje 
• Extrakt z dubovej kôry tonizuje pleť
• BIO - lipidový komplex zvyšuje ochranné 
funkcie pokožky 
Obsah 50 ml │ Kód 5291

9,90 €  11,20 €

DERMATOLOGICKY TESTOVANÉ ▪ BEZ PARABÉNOV

9.

ZĽAVY
- 20%
až
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Ecodenta
krásne a zdravé zuby  
pre celú rodinu

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

4,20 €  
2. OSVIEŽUJÚCA ZUBNÁ PASTA 2 V 1 PROTI 
ZUBNÉMU KAMEŇU
s extraktom z brusníc a Kalidentom
Výťažok z brusníc chráni pred baktériami a zabraňuje 
ich usádzaniu na zuboch, vďaka čomu chráni pred 
vznikom zubného kameňa a povlaku. Kalident 
posilňuje zubnú sklovinu a obnovuje minerály. 
Obsah 100 ml │ Kód 333815

4,20 €  

97%
PRÍRODNÝCH INGREDIENCIÍ

              Kalident - Calcium Hydroxyapatite, je 
prírodný zdroj kalcia, ktorý spevňuje zubnú sklovinu a 
vypĺňa mikroprasklinky a škrabance na zuboch. Bolo 
vedecky dokázané, že obnovuje sústavu minerálov v 
zubnej sklovine a pomáha predchádzať zubnému kazu. 

Kalident – prírodn
  zdroj  kalcia

4. ZUBNÉ KEFKY ECODENTA BEZ BISFENOLU A 
S dvojitou dĺžkou štetiniek. Vyrobené v Nemecku. 
Kód 4201

4,20 €  

3. DETSKÁ ZUBNÁ PASTA
s príchuťou Lesná jahoda s extraktom z mrkvy a Kalidentom
Neobsahuje fluoridy a je špeciálne vytvorená na prvé zúbky a pre 
malé deti do 3 rokov. Jemne čistí, neobsahuje abrazívne zložky, chráni 
pre zubným kazom a posilňuje zubnú sklovinu. Bez fluoridov. 
Obsah 75 ml │ Kód 331743

4,20 €  Aj na  
1. zúbky

2.

1.

3.

4.

BEZ PARABÉNOV ▪ SLS ▪ TRICLOSANU ▪ PEROXIDOV

98%
PRÍRODNÝCH INGREDIENCIÍ

97%
PRÍRODNÝCH INGREDIENCIÍ



33. 

7. MULTIFUNKČNÁ  
ZUBNÁ PASTA
s extraktom zo 7 rastlín a Kalidentom
Extrakty z lipy, prasličky, brezy, rebríčka, 
rozmarínu, šalvie a žihľavy chránia ďasná 
pred zápalom, osviežujú a obnovujú 
rovnováhu v ústnej dutine. Chráni pred 
zubným kameňom, Kalident spevňuje zubnú 
sklovinu. 
Obsah 100 ml │ Kód 335314

4,20 €  

4.

5. 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 €  
6. ÚSTNA VODA NA CITLIVÉ ZUBY
s extraktom z harmančeka, s klinčekmi a TeavigomTM

Špeciálne vytvorená pre ľudí, ktorí majú citlivé zuby. 
Harmanček a klinčeky upokojujú citlivé zuby a pôsobia 
protizápalovo. Chlorid stroncia znižuje citlivosť zubov, Teavigo™ 
chráni pred kazmi a zanechá svieži dych. Vhodná aj pre deti od 
12 rokov. 
Obsah 480 ml │ Kód 334690

5,20 €  

8. MULTIFUNKČNÁ  
ÚSTNA VODA
s extraktom zo šalvie, Aloe Vera a  
s mätovým olejom
Mätový olej dodáva dlhotrvajúcu sviežosť, 
extrakty zo šalvie a Aloe Vera upokojujú a chránia 
ďasná. Perfektne dopĺňa každodenné čistenie 
zubov a chráni pred zubným kameňom.  
Bez alkoholu. 
Obsah 480 ml │ Kód 334683

5,20 €  

TESTOVANÉ ODONTOLÓGMI A ZUBNÝMI LEKÁRMI

5.

6.

7.

8.

96%
PRÍRODNÝCH INGREDIENCIÍ

98%
PRÍRODNÝCH INGREDIENCIÍ

91%
PRÍRODNÝCH INGREDIENCIÍ



34. 

Ecodenta
zdravé a krásne zuby vďaka 
prírode

TESTOVANÉ ODONTOLÓGMI A ZUBNÝMI LEKÁRMI

TeavigoTM   je aktívna látka zo zeleného čaju a má vedec-
ky dokázané mnohé liečivé účinky. Efektívne ničí baktérie 
spôsobujúce zubný kaz, zabraňuje zubnému povlaku, chráni 
pred zubným kameňom a dodáva dlhotrvajúci pocit sviežosti.

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

Prekvapí vás svojou účinnosťou a jedinečnou škoricovou chuťou. 
Extrakty z rozmarínu a škorice zaručujú svieži dych, aktívna látka zo 
zeleného čaju – TeavigoTM ničí baktérie spôsobujúce zubný kaz  
a povlak. 
Obsah 100 ml │ Kód 333877

5,20 €  
2. EXTRA ZUBNÁ PASTA S TROJITÝM EFEKTOM
s bielym ílom, propolisom a TeavigoTM

Stará sa o 3 základné potreby ústnej hygieny. Biely íl obnovuje 
minerály v zubnej sklovine, propolis znižuje krvácanie ďasien 
a citlivosť zubov a predchádza paradentóze. TeavigoTM pôsobí 
antibakteriálne, zabraňuje tvorbe zubného povlaku a prináša 
dlhotrvajúci pocit sviežosti. Bez fluoridov. 
Obsah 100 ml │ Kód 331903

5,20 €  

3. EXTRA SVIEŽA ZUBNÁ PASTA
posilňujúca zubnú sklovinu s príchuťou melónu
Dvojitý zdroj vápnika pre vaše zuby. Prírodné minerálne soli 
posilňujú a remineralizujú zubnú sklovinu, Glycerofosfát 
vápenatý chráni zuby pred poškodením z jedla, usadenín 
a kyselín. Kalident, ktorý má rovnaké zloženie ako zubná 
sklovina, dodáva minerály a eliminuje mikroprasklinky. 
Doprajte si každé ráno úžasnú sviežu chuť melónu! 
Obsah 100 ml │ Kód 336465

6,60 €  

1.

2.

3.

97%
PRÍRODNÝCH INGREDIENCIÍ 97%

PRÍRODNÝCH INGREDIENCIÍ

99%
PRÍRODNÝCH INGREDIENCIÍ



35. 

Ecodenta
vytvorené prírodou, 
zdokonalené vedou

ANTI COFFEE A ANTI TOBACCO 
4. ZUBNÁ PASTA NA BIELENIE ZUBOV 
s olejom z bergamotu, citróna a Kalidentom 
Unikátna zubná pasta s éterickým olejom z bergamotu, ktorý 
svojou citrusovou chuťou osviežuje ústnu dutinu. Éterický olej 
z citrónov spolu s jemnými abrazívnymi časticami odstraňuje škvrny 
a povlak z kávy, čaju, červeného vína a od dymu z cigariet. Zuby 
zbavuje zažltnutia a osviežuje dych. Kalident – prírodný zdroj kalcia, 
obnovuje minerály v zubnej sklovine. 

Špeciálne vyvinutá pre fajčiarov a milovníkov kávy, čaju a 
červeného vína!
Obsah 100 ml │ Kód 337103

5,50 € 5,80 €  

4.

Zubné pasty Ecodenta spájajú modernú vedu a prírodu. 
Sú vyrobené z prírodných a pre životné prostredie 
neškodných eco-friendly látok, bez škodlivých penivých 
a abrazívnych zložiek. Obsahujú až do 99% zložiek 
prírodného pôvodu. 

novinka

novinka

BEZ PARABÉNOV ▪ SLS ▪ TRICLOSANU ▪ PEROXIDOV

5.

Pre fajčiarov
a kávičkárov

PRE MILOVNÍKOV BIO!
5. BIO CERTIFIKOVANÁ ORGANICKÁ ZUBNÁ 
PASTA NA CITLIVÉ ZUBY
s prírodnou horskou soľou  
Citlivosť zubov môže mať mnoho príčin: zmeny teploty pri 
jedení horúceho a studeného jedla, kyseliny zo sladkých 
jedál, atď. Obsahuje citrát draselný, ktorý chráni citlivé zuby 
pred vonkajšími vplyvmi, upokojuje a zmierňuje diskomfort. 
Obohatená o výťažok z Aloe Vera, ktorý upokojuje citlivé 
a podráždené ďasná, prírodnú horskú soľ, ktorá posilňuje 
ústnu dutinu a dodáva sviežo slanú chuť a mätu, ktorá 
osviežuje. Bez fluoridov.
Obsah 100 ml │ Kód 336786

8,50 €

NÁŠ TIP!
100 % TEA TREE OLEJ 
Viac na str. 3  

99%
PRÍRODNÝCH INGREDIENCIÍ

99%
PRÍRODNÝCH INGREDIENCIÍ



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

VH Cosmetics Slovensko

vhcosmetics.skE-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

ČÍSLO
1

V PREDAJI

EXTRA ČIERNA ZUBNÁ PASTA  
NA BIELENIE ZUBOV
s čiernym dreveným uhlím a TeavigoTM

NOVÉ VYLEPŠENÉ ZLOŽENIE, VIAC ČIERNEHO UHLIA, 
VIAC PRÍRODNÝCH ZLOŽIEK! 
Čierne drevené uhlie je v dentálnej starostlivosti uznávané 
pre svoje výnimočné čistiace vlastnosti a účinný bieliaci efekt. 
Inovatívna zložka TeavigoTM chráni pred zubným kameňom, 
má antibakteriálny účinok a zanecháva dlhotrvajúci pocit 
čistoty a sviežosti. 
BEZ FLUORIDOV, PEROXIDOV, VHODNÁ AJ PRE DETI. 
Obsah 100 ml │ Kód 331897

5,20 € 5,50 €  

ZUBNÁ KEFKA  
S ČIERNYM UHLÍM 
bieli a chráni zuby
Vďaka unikátnym vlastnostiam 
čierneho uhlia pomáha predchádzať 
ochoreniam ústnej dutiny. Vytvára 
anióny a ďaleké infračervené lúče, 
ozdravuje ďasná a bieli zuby.  
S dvojitou dĺžkou jemných štetiniek: 
dlhšie odstraňujú zvyšky jedla 
z medzizubných priestorov a jemne 
masírujú ďasná, kratšie odstraňujú 
zubný povlak a kameň. Patentované 
zloženie.  
VYROBENÁ V JUŽNEJ KÓREI. 
Kód 2061

4,20 €    4,50 €

EXTRA BIELIACA  
ÚSTNA VODA
s čiernym dreveným uhlím  
Inovatívna ústna voda s 
čiernym uhlím z dubového 
dreva pre lepšie každodenné 
čistenie a účinnejší bieliaci 
efekt. Obsahuje čierne uhlie 
a soli, ktoré odstraňujú zubný 
povlak, mätový olej dodáva 
dlhotrvajúcu sviežosť a fluorid 
sodný chráni zuby pred 
zubným kazom. NEOBSAHUJE 
ALKOHOL A KONZERVAČNÉ 
LÁTKY. 
Obsah 500 ml │ Kód 337264

9,90 €  

Bielenie zubov
na prírodnej báze

31. 

8.

Užite si biele zuby
vďaka čiernemu uhliu

TESTOVANÉ ZUBNÝMI LEKÁRMI ▪ BEZ PARABÉNOV ▪ SLS ▪ TRICLOSANU ▪ PEROXIDOV

novinka

96%
PRÍRODNÝCH INGREDIENCIÍ

96%
PRÍRODNÝCH INGREDIENCIÍ


