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To najlepšie z prírody
na celé leto 
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BEZPEČNÉ LETO 
a skvelé ceny

1. OCHRANNÉ MLIEKO 
na opaľovanie s OF 20
Stredná ochrana pred UVA a UVB žiarením 
na tvár i telo pre celú rodinu. Výťažok 
z mrkvy je prirodzený zdroj karoténu 
a účinný antioxidant. Dermatologicky 
testovaný, vodeodolný.
Obsah 150 ml │ Kód 5499

7,70 €  9,00 €
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• Ochrana pred slnkom
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MARGARITA
• Letné bestsellery
Sprchovacie gély, telové mlieka, 
dezodoranty a ešte oveľa viac
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• Starostlivosť o ruky,  
vlasy a pleť
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RASA
• Hydratácia s kyselinou 
hyalurónovou
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• Aj muži chcú byť svieži 
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2. OCHRANNÉ MLIEKO  
na opaľovanie s OF 30
Vysoká ochrana pred UVA a UVB 
žiarením pre celú rodinu na tvár i telo. 
Karotén hydratuje a chráni pokožku. 
Dermatologicky testovaný, vodeodolný.
Obsah 150 ml │ Kód 5505

8,90 €  10,90 €

3. OCHRANNÝ KRÉM 
na opaľovanie s OF 50
Vysoká ochrana pred spálením na všetky 
typy pokožky pre deti i dospelých na 
tvár i telo. Tento hypoalergénny krém 
s fytoextraktmi a vitamínom E chráni 
pred UVA a UVB lúčmi.  Je vodeodolný, 
hydratuje a pritom nemastí pokožku. 
Odporúčaný dermatológmi. 
Obsah 100 ml │ Kód C8105

11,10 €  13,90 €

4. EKOLOGICKÝ SPREJ PROTI 
HMYZU
Chráni pred komármi, kliešťami a ďalším 
hmyzom. Obsah 50 ml  │ Kód 5307

3,90 €  4,50 €
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JEMNÉ PRÍRODNÉ ZLOŽENIE • BEZ PARABÉNOV

BEZPEČNÉ LETO 
a skvelé ceny

3. SPRCHOVACÍ GÉL
s výťažkom z uhoriek a harmančeka
Úžasne svieži sprchovací gél šetrne čistí a 
hydratuje pokožku. Vhodný pre celú rodinu 
na každodenné použitie. Výborný s telovým 
mliekom.  
Obsah 400 ml │ Kód 4980

3,90 €  

Náš letný tip!
Čistý BIO Aloe Vera gél  
na spálenú pokožku. 
Viac na strane 14.

4. HYDRATAČNÉ TELOVÉ MLIEKO
s výťažkom z uhoriek a harmančeka
Výťažok z uhoriek hydratuje a zjemňuje 
pokožku, zatiaľ čo harmanček upokojuje. 
Ideálne na leto. Má ľahkú textúru, sviežu 
vôňu a rýchlo sa vstrebáva. 

Obsah 200 ml │ Kód 5543

4,50 €  5,00 €

2. KRÉMOVÝ DEZODORANT - 
ANTIPERSPIRANT
s harmančekom - 48 H
Chráni pred potením a nepríjemným 
pachom po celý deň. 
Obsah 50 ml │ Kód 5239

3,70 €  4,10 €

LETNÉ BESTSELLERY
UHORKA A HARMANČEK
1. OBRÚSKY NA INTÍMNU HYGIENU
s rastlinnými výťažkami
Extra jemné obrúsky s výťažkami z nechtíka, harmančeka, Aloe 
Vera a slezu osviežujú a upokojujú pokožku. Obohatené o vitamín 
E a panthenol, ktoré chránia a utišujú. Výborné na cestovanie a do 
kabelky. Dermatologicky a gynekologicky testované.
20 ks │ Kód 2634

3,40 €

3. 

ALOE VERA
5. GÉL NA INTÍMNU HYGIENU
s výťažkom z Aloe Vera
Jemný gél rastlinného pôvodu, obohatený 
o výťažok z Aloe Vera, ktorý pôsobí 
protizápalovo a zvlhčuje pokožku. Jemne 
čistí pokožku bez toho, aby narušil jej pH 
a zaisťuje pocit zdravia a sviežosti. Vhodný 
na každodenné použitie. Dermatologicky 
a gynekologicky testovaný.

400 ml │ Kód 4812

3,90 €  4,60 €
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LETNÉ OSVIEŽENIE
s chuťou ovocia
BRUSNICE
1. KRÉM NA RUKY
s výťažkom z brusníc
Špeciálne na citlivú pokožku vašich rúk. Obsahuje 
ovsené mlieko, ktoré hydratuje a upokojuje a výťažok 
z brusníc, ktorý chráni pokožku pred škodlivými vplyvmi 
prostredia. Veľmi vhodný na každodenné použitie 
a suchú pokožku.
Obsah 75 ml │ Kód 6472

2,90 €  3,20 €

2. SPRCHOVACÍ GÉL
s výťažkom z brusníc
Tento svieži sprchovací gél obohatený o výťažky 
z brusníc a Aloe Vera jemne čistí, hydratuje a vyživuje 
pokožku. Vhodný pre celú rodinu.
Obsah 400 ml │ Kód 6014

3,90 €  

3. ŠAMPÓN A KONDICIONÉR 2V1
s výťažkom z brusníc
Výťažok z brusníc bohatý na antioxidanty 
chráni vlasy pred škodlivými vplyvmi 
prostredia.  Ovsené mlieko hydratuje 
vlasy a pokožku hlavy a dodáva objem. 
Výborný na jemné a oslabené vlasy. 
Dermatologicky testovaný. Až 88% 
prírodných zložiek.
Obsah 250 ml │ Kód 6397

3,90 €  4,90 €

4. SUCHÝ ŠAMPÓN
s výťažkom z brusníc
Vynikajúce riešenie pre aktívne ženy, 
na cesty, dovolenku či do fitnescentra. 
Krásne vlasy za pár sekúnd! 
Nastriekate, vyčešete a je to!
150 ml │ Kód 4270

5,50 €  5,90 €

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

1,50 €

Novinka!

Úžasná 
svieža vôna!
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2. KRÉMOVÝ DEZODORANT  
 - ANTIPERSPIRANT 
s rakytníkom - 48 H
Účinne chráni pred potením, 
zjemňuje a upokojuje pokožku po 
celý deň.
Obsah 50 ml │ Kód 5253

3,70 €  4,10 €

3. HYDRATAČNÝ 
SPRCHOVACÍ GÉL
s olejom z rakytníka
Rakytníkový olej je bohatý 
zdroj prírodných vitamínov 
– C,E,P, vďaka čomu vyživuje 
a zvlhčuje pokožku
Obsah 400 ml │ Kód 3990

3,90 €  

1. OLEJ NA TVÁR, TELO A VLASY
z rakytníka a pšeničných klíčkov
Ideálny po opaľovaní pre celú rodinu, 
výborný na masáž tváre a tela.  Bohaté 
rastlinné zloženie vyživuje a zjemňuje 
pokožku a vlasy zanecháva jemné a lesklé. Na 
každodenné použitie a všetky typy pokožky, 
najmä na suchú.
Obsah 150 ml │ Kód 6823

6,90 €  8,20 €

6. ZJEMŇUJÚCI KRÉM  
NA NOHY
s ricínovým olejom 
a 10% močovinou
Na suchú, mozoľnatú a stvrdnutú 
pokožku. Ricínový olej efektívne 
zjemňuje pokožku a má 
protiplesňové vlastnosti. Močovina 
dodáva dlhotrvajúcu hydratáciu, 
zmäkčuje a vyhladzuje chodidlá.
Obsah 75 ml │ Kód 5260

3,50 €  3,90 €

RAKYTNÍK
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ZĽAVY
až do - 20%

5. UNIVERZÁLNY KRÉM  
NA TVÁR A TELO
s olejom z rakytníka
Výborný po opaľovaní pre celú 
rodinu. Zjemňuje, vyživuje 
a hydratuje pokožku tváre a tela, 
ľahko sa rozotiera a rýchlo sa 
vstrebáva. Bobule rakytníka sú 
vzácnym zdrojom prírodných 
vitamínov a olejov. 
Obsah 200 ml │ Kód 5536

4,50 €  5,00 €

4. ŠAMPÓN NA KAŽDODENNÉ POUŽITIE
s olejom z rakytníka
Chráni vlasy pred vysúšaním zo slnka, fénu a 
znečisteným vzduchom. Rakytníkový olej vyživuje, 
chráni a vracia prirodzenú hydratáciu. Vlasy sú lesklé, 
zdravšie a hladšie.
Obsah 250 ml │ Kód 4713

3,50 €  3,90 €

Novinky!

Novinky!

'Po opalovaní!

...pre hladké nohy
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VAŠA LETNÁ 
VÝBAVA
ALOE VERA

100% RASTLINNÉ VÝŤAŽKY

1. KRÉMOVÝ DEZODORANT - 
ANTIPERSPIRANT
s Aloe Vera – 48 H
Náš najpredávanejší dezodorant so sviežou 
vôňou a účinnou ochranou proti poteniu. 
Obsah 50 ml │ Kód 5222

3,70 €  4,10 €

2. POVZBUDZUJÚCI SPRCHOVACÍ GÉL
s výťažkom z Aloe Vera a citrónovej trávy
Svieži gél jemne tonizuje a osviežuje pokožku. 
Obsah 400 ml │ Kód 4096

3,90 €  

4. SPRCHOVACÍ GÉL ZO 7 BYLÍN
Voňavý sprchovací gél s prírodnými 
výťažkami zo 7 rastlín – rozmarín, žihľava, 
šalvia, myší chvost, praslička a breza – 
upokojuje a hydratuje pokožku. Revitalizuje 
telo a zaženie únavu.
Obsah 400 ml │ Kód 4515

3,90 €  

3. SVIEŽI SPRCHOVACÍ GÉL 
s výťažkom z duly
Schlaďte sa s týmto zázračným  
voňavým ovocím.
Obsah 400 ml │ Kód 4522

3,90 €  

5. KRÉMOVÝ SPRCHOVACÍ GÉL
s výťažkami z lesného ovocia
Jemne čistí a má úžasnú vôňu. Výťažok 
z čučoriedok a malín je prírodným 
zdrojom antioxidantov, ktoré vyhladzujú 
pokožku a stimulujú regeneráciu buniek. 
Obohatený o krém, aby bola vaša pokožka 
hladká ako hodváb.
Obsah 400 ml │ Kód 4072

3,90 €  

TEA TREE

6. DEZODORAČNÝ KRÉM  
NA NOHY
s čajovníkovým olejom
Zabraňuje poteniu, zjemňuje pokožku 
chodidiel a pôsobí antibakteriálne.
Obsah 75 ml │ Kód 0166  

3,50 €  3,90 €

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

2,20 €  2,50€
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SKVELÉ
CENY

MED A MLIEKO

CHRÁNIME VAŠE RUKY
aj prírodu

1. VYŽIVUJÚCI KRÉM NA RUKY 
s výťažkom z medu a mlieka
Výborný na suchú a popraskanú  
pokožku rúk.
Obsah 75 ml │ Kód 0098

2,90 €

3. VÝŽIVNÉ TEKUTÉ 
MYDLO NA RUKY 
s výťažkom z medu a mlieka
Rozmaznáva a vyživuje vaše ruky.
Obsah 400 ml │ Kód 4850

3,90 €  

4. NÁHRADNÁ NÁPLŇ
Šetríme planétu 
i vašu peňaženku!
Obsah 400 ml │ Kód 4881

2,90 €  

2. VÝŽIVNÝ BALZAM NA PERY 
s výťažkom z medu a mlieka
S UV filtrom, chráni celé leto.
Obsah 10 g │ Kód 0586

2,20 €  2,50 €

5. TEKUTÉ MYDLO  
DO KUCHYNE 
s Aloe Vera
Efektívne zbaví pachov a nečistôt 
z kuchyne a ruky zanechá svieže 
a hydratované.
Obsah 400 ml │ Kód 4782

3,90 €  

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

3,90 €  

6. NÁHRADNÁ NÁPLŇ
Obsah 400 ml │ Kód 6854

2,90 €  

8. NÁHRADNÁ NÁPLŇ
Jednoducho vymeňte vrchnáčik  
z pôvodnej náplne a je to! 
Obsah 400 ml │ Kód 4904

2,90 €  

HARMANČEK A MANDLE

ALOE VERA

Novinka!

JEMNÉ PRÍRODNÉ ZLOŽENIE • BEZ PARABÉNOV
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KRÁSNE VLASY
vďaka prírode
1. ŠAMPÓN NA FARBENÉ VLASY
s pšeničnými proteínmi a klíčkami
Pre viditeľne krajšie vlasy: pšeničný proteín chráni vlasy 
pred poškodením a zabraňuje lámaniu.  Antioxidanty 
v pšeničnom oleji chránia farbu vlasov, ktorá vydrží 
dlhšie. 
Obsah 250 ml │ Kód 3952

3,50 €  3,90 €

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

3,50 €  3,90 €

5. ŠAMPÓN PROTI VYPADÁVANIU VLASOV
s extraktom z puškvorca obyčajného
Obsah 250 ml │ Kód 3945

3,50  €  3,90 €

6. HREBEŇ NA VLASY
Výborný na dlhé, husté a nepoddajné vlasy.

Kód 967-9

0,70 €

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

3,50 €  3,90 €

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

3,50 €  3,90 €

Novinka!
SUPER
CENY
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PRÍRODA
 - zdroj vašej krásy

1. EKO VÝŽIVNÝ KRÉM
s mliekom z ovsa a výťažkom z nechtíka
Ľahučký krém na leto pre všetky typy pleti bez 
ohľadu na vek. Obsahuje výťažok z nechtíka, 
maslo karité a mlieko z ovsa na výživu  
a hydratáciu pokožky.  
95 % EKO zložiek prírodného pôvodu.
Obsah 50 ml │ Kód 5376

6,00 €  7,50 €

5. EKO DETSKÝ ŠAMPÓN  
NA VLASY A TELO 2 V 1
Hruška
Jemne umýva telo a vlasy a nedráždi 
oči. Obsahuje výťažky z harmančeka, 
Aloe Vera a pšenice. Pre deti už od  
3 rokov.  98,5 % EKO zložiek 
prírodného pôvodu.
Obsah 250 ml │ Kód 3044

4,90 €  5,20 €

6. EKO DETSKÝ ŠAMPÓN  
NA VLASY
Lesná jahoda
S výťažkom z harmančeka a pšenice. 
Vaše deti si ho zamilujú, vôbec 
nedráždi oči. 98,4 % EKO zložiek 
prírodného pôvodu.
Obsah 250 ml │ Kód 2986

4,90 €  5,20 €

ZĽAVY
až do - 20%

2. EKO ODLIČOVACIE MLIEKO
s mliekom z ovsa a výťažkom z nechtíka
Jemne odlíči a nevysuší pokožku. Mlieko z 
ovsa chráni, nechtík upokojuje. Oftalmologicky 
testované, vhodné aj na citlivú pleť.  
96 % EKO zložiek prírodného pôvodu.
Obsah 150 ml │ Kód 5345

5,80 €  7,20 €
NECHTÍK
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ALOE VERA

3. REVITALIZAČNÁ TONIZUJÚCA 
VODA
s výťažkom z Aloe Vera
Vďaka Aloe Vera intenzívne hydratuje 
a tonizuje pokožku.
Obsah 150 ml │ Kód 5437

4,20 €

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

4,90 €  5,80 €

EKO KOZMETIKA PRE NAJMENŠÍCH

1.

2.

3.
4.

5.
6.JEMNÉ PRÍRODNÉ ZLOŽENIE • BEZ PARABÉNOV
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RASA - HYDRATÁCIA
s kyselinou hyalurónovou

1. KRÉM S 2X KYSELINOU HYALURÓNOVOU
s dvojitým hydratačným účinkom  
na mastnú a zmiešanú pleť
Doprajte svojej pleti v lete hydratáciu a sviežosť. 
Obsah 50 ml │ Kód 5178

10,90 €  14,50 € 
2. KRÉM S 2X KYSELINOU HYALURÓNOVOU
s dvojitým hydratačným účinkom  
na suchú a normálnu pleť
Hydratuje, osviežuje a zachová mladistvý vzhľad. 
Ideálny na leto.
Obsah 50 ml │ Kód 5192

11,90 €  14,50 € 
3. OČNÝ KRÉM S 2X KYSELINOU 
HYALURÓNOVOU
s dvojitým hydratačným účinkom
Intenzívne hydratuje a zjemňuje citlivú  
pokožku okolo očí. 
Obsah 15 ml │ Kód 5208

10,30 €  12,90 € 

-22%

-25%

5. 2 V 1 HYDRATAČNÝ  
A OCHRANNÝ BALZAM
s leskom na pery
Broskyňový olej a maslo karité zjemňujú  
a hydratujú pery, vitamín E chráni. Ľahká, 
nelepivá, bezfarebná textúra.
Obsah 10 ml │ Kód 1767

4,20 €  4,90 € 

7. KONDICIONÉR NA VLASY
s kyselinou hyalurónovou
Jedinečný kondicionér na leto pre zdravé  
a hydratované vlasy. Dodáva lesk,  
uľahčuje rozčesávanie.
Obsah 200 ml │ Kód 3716

4,90 €  5,90 € 

6.  ŠAMPÓN NA VLASY
s kyselinou hyalurónovou
Doprajte si zdravé a krásne vlasy od 
korienkov až po končeky. Vlasy sú 
lesklé, ľahko sa upravujú a nelámu 
sa. Kyselina hyalurónová hydratuje 
a inovatívna látka Amisol Trio 
zabezpečuje zdravý rast vlasov.
Obsah 250 ml │ Kód 3709

5,20 €  5,90 € 

4. ČISTIACA MICELÁRNA VODA
Účinné zloženie s micelami, 
alantoínom a pantenolom pre 
nádherne čistú a sviežu pleť.
Obsah 200 ml │ Kód 5321

6,90 €  8,90 € 

SUPER
CENY

DERMATOLOGICKY TESTOVANÉ • BEZ PARABÉNOV 
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ZĽAVY
až do - 20%

Novinky!

-22%

7. KONDICIONÉR NA VLASY
s kyselinou hyalurónovou
Jedinečný kondicionér na leto pre zdravé  
a hydratované vlasy. Dodáva lesk,  
uľahčuje rozčesávanie.
Obsah 200 ml │ Kód 3716

4,90 €  5,90 € 

DERMATOLOGICKY TESTOVANÉ • BEZ PARABÉNOV 

PROFESIONÁLNA 
STAROSTLIVOSŤ 
AKO V SALÓNE

2. BALZAM PRE LESKLÉ PERY
plné objemu
Lesklé, pružné a vyplnené pery na 
počkanie. Obsahuje: olej zo zrniečok 
hrozna, maslo karité a zložku 
Volulip™ pre plné a krásne pery. 
S vôňou melónu.
Obsah 10 ml │ Kód 1774

4,20 €  4,90 € 

1. ŠPECIÁLNY KRÉM NA 
CITLIVÚ POKOŽKU
a proti červeným škvrnám
Obsahuje výťažky z brečtanu, 
hamamelisu, arniky, ľubovníka, 
pagaštanu a olej z hroznových 
zrniečok, vďaka čomu posilňuje 
steny ciev, znižuje začervenanie a 
pocit podráždenia. Arganový olej 
a maslo karité upokojujú pokožku, 
kyselina hyalurónová hydratuje.  
Bez parabénov, bez farbív.
Obsah 50 ml │ Kód 0944

12,70 €  15,90 € 

RASA - PROFESIONÁLNA
starostlivosť na farbené vlasy 3. ŠAMPÓN

na farbené vlasy
Toto jedinečné zloženie obsahuje vysoko 
efektívny komplex aminokyselín Prodew® 
500, ktorý hydratuje, obnovuje štruktúru 
zničených vlasov a udržuje farbu na dlhý 
čas. Vlasy sú hodvábne, lesklé a zdravé 
od korienkov až ku končekom. Vhodný na 
každodenné použitie.
Obsah 250 ml │ Kód 6090

5,20 €  5,90 € 
4. KONDICIONÉR-MASKA
na farbené vlasy
Pre lesklé a zdravé vlasy a intenzívnu 
farbu od korienkov až ku končekom. 
Obsahuje komplex aminokyselín Prodew® 
500 a olivový olej. Naneste na mokré 
vlasy, nechajte pôsobiť 2-3 minúty 
ako kondicionér alebo 5-10 minút ako 
intenzívnu masku. Opláchnite vodou.
Obsah 200 ml │ Kód 6106

6,30 €  7,50 € 
5. KONDICIONÉR V SPREJI
na farbené vlasy bez oplachovania
Dodáva lesk, chráni a udržiava farbu 
vašich vlasov na dlhý čas bez zaťaženia. 
Dermatologicky testované.
Obsah 150 ml │ Kód 6113

6,30 €  7,50 € 

1.

2.

3.
4. 5.

1. 

2. 3. 



12. 12. BEZ PARABÉNOV ▪• SILIKÓNOV ▪• FARBÍV ▪• ALKOHOLU ▪• SLS/ SLES

1. BIO HYDRATAČNÝ KRÉM
20 - 30 rokov - prevencia 1. vrások
Unikátne ECO-BIO zloženie hydratuje, 
chráni a predchádza prvým známkam 
starnutia. Obsahuje vzácne oleje z jojoby, 
ryže, olív, mandlí a ľanu, borák, Aloe Vera 
a vitamín E. Používa sa ráno aj večer.
Obsah 30 ml │ Kód C5894

10,90 €  11,90 € 
3. BIO REPARAČNÝ KRÉM
40 – 50+ rokov - reparácia, výživa  
a omladenie
Vysoko koncentrované prírodné zloženie 
redukuje vrásky a bojuje proti všetkým 
známkam starnutia. Viditeľne vyhladzuje 
pokožku, rozžiaruje a navracia mladistvý 
vzhľad. Obsahuje makadamový a 
arganový olej, maslo karité, rastlinný 
kolagén, Omega-3 mastné kyseliny, 
vitamíny B5 a E. Výborný denný a nočný 
krém proti starnutiu.
Obsah 30 ml │ Kód C8111

12,20 €  13,90 € 

2. BIO KRÉM PROTI STARNUTIU
30 - 40 rokov - vyhladenie  
a minimalizovanie vrások
Aktívne bojuje proti vráskam, hydratuje 
a vyhladzuje. Obsahuje kyselinu 
hyalurónovú, maslo karité, arganový olej, 
alantoín a Omega-3 mastné kyseliny. 
Obsah 30 ml │ Kód C8104

11,60 €  12,90 € 

5. BIO ROLL-ON SÉRUM
na vyhladenie očných kontúr 
Hydratuje, vyhladzuje vrásky a zároveň 
viditeľne redukuje tmavé kruhy a opuchy. 
Aktívne zložky: čistý výťažok z melóna, 
proteíny, proendorfínový komplex a 
Omega-3 mastné kyseliny. Bez parfumov, 
vhodný aj na citlivé oči.
Obsah 10 ml │ Kód C5887

9,50 €  11,90 € 

4. BIO ROZJASŇUJÚCA MASKA
na citlivú pleť
Rozžiaruje, hydratuje a zmenšuje póry. 
Obsahuje hlinu kaolín, organickú vodu zo 
slamienky talianskej z Chianti, Vitamín E a 
organické oleje a extrakty.
Obsah 100 ml │ Kód C8517

11,50 €  13,50 € 

1.

2.

3.

5.

4.

MILUJEME BIO

ZĽAVY
až do - 20%



13.

100% BIO • EKO 
& ORGANIC

CERTIFIKOVANÁ ECO BIO TALIANSKA KOZMETIKA

ZĽAVY
až do - 20%

3. BIO SPEVŇUJÚCE SÉRUM  
NA PRSIA
Unikátne sérum, bohaté na vzácne oleje zo 
sóje, ryže, sezamu, avokáda a olív, vitamín E 
a Bisabolol dodá pevnosť a pružnosť vášmu 
poprsiu. Viditeľná prevencia strií. Výborné 
pre tehotné ženy a dojčiace matky a na zrelú 
pokožku, ktorá stratila pevnosť.
Obsah 15 ml │ Kód C8128

9,50 €  11,90 € 
4. BIO  BALZAM NA PERY
Organické maslo karité, jojobový olej a 
vitamín E upokojujú a chránia pery pred 
vysušením a popraskaním. Bez farbív, vôní a 
konzervačných látok.
Obsah 5 ml │ Kód C8210

3,90 €  4,40 € 

6. BIO  ČISTIACE MLIEKO 
Výnimočný odličovač s rastlinnými 
olejmi zo slnečnice, makadamie a ryže, 
maslom karité a vitamínom E.  
Na všetky typy pleti, vrátane citlivej.
Obsah 100 ml │ Kód C8180

12,50 €  15,20 € 

5. BIO  PLEŤOVÁ VODA
Zjemňuje a tonizuje. Obsahuje výťažky 
zo špaldy, ovsa, pomaranča, Aloe Vera 
a slezu. Na všetky typy pleti, vrátane 
citlivej.
Obsah 100 ml │ Kód C8203

12,50 €  15,20 € 

1.

2.

3.
4.

5.

6.

BIO - BB TÓNOVACÍ KRÉM 
Super krém na leto, ktorý hydratuje, upokojuje, chráni a zároveň 
tónuje vašu pleť. Prírodné minerálne pigmenty rozjasňujú a dodajú 
bezchybný vzhľad. Na všetky typy pleti, vrátane citlivej. DOPREDAJ!
Obsah 30 ml 
1. Odtieň Soft – Jemný │  Kód C8589
2. Odtieň Medium – Stredný│Kód C8290

9,90 €  11,50 € 

VH Cosmetics je príklad, ako má fungovať solídna a moderná 
kozmetická firma, už pred 23 rokmi začali s kozmetikou na 
čisto rastlinnej báze, netestovanej na zvieratách. Dnes majú 
v ponuke viac značiek a veľa EKO kozmetiky, veľmi kvalitnej. 
Klobúk dole! Som ich vernou zákazníčkou už 23 rokov.
DENISA KOŇOŠOVÁ, Topoľčany

ZĽAVY
až do - 20%



ČISTÁ BIO KOZMETIKA
aj pre vegánov
1. BIO ALOE VERA GÉL 90%
na citlivú pokožku 
Upokojuje, hydratuje, chráni
Výborný letný výrobok, po 
opaľovaní ihneď upokojí aj 
spálenú pokožku! Obsahuje čistý 
gél Aloe Vera (až 90%) a čistý 
výťažok zo slamienky talianskej 
z oblasti Chianti z Toskánska. 
Výborný na tvár aj telo, i po 
depilácii či holení. 
Obsah 150 ml │ Kód C8456

10,90 €  12,90 €

2.  BIO JEMNÝ ŠAMPÓN
na vlasy
Organické rastlinné výťažky 
hydratujú a vyživujú vlasy a 
udržujú prirodzenú rovnováhu na 
pokožke hlavy. Vlasy sú žiarivé, 
získajú objem a vitalitu. Vhodný 
na všetky typy vlasov i pre deti  
už od 3 rokov. 
Obsah 250 ml │ Kód C8227

6,90 €  7,70 €

3.  BIO JEMNÝ KONDICIONÉR
na vlasy
Regeneruje vlasy i pokožku hlavy, 
hydratuje a zjemňuje. Vlasy sú 
jemné, hodvábne a získajú objem. 
Netoxický pre vodné prostredie, 
vhodný aj pre deti už od 3 rokov. 
Obsah 250 ml │ Kód C8234

6,90 €  7,70 €

4.  BIO UNIVERZÁLNY 
UMÝVACÍ GÉL
na tvár, telo a vlasy 3 v 1
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

10,30 €  11,90 €

5.  BIO DELIKÁTNY GÉL
pre ženy na intímnu hygienu
Ozdravuje, upokojuje a má antibakteriálny 
účinok. Obsahuje výťažky z Aloe Vera, 
špaldy, ovsa, tymiánu a 100 % Tea Tree olej. 
Rešpektuje prirodzené pH. 
Obsah 250 ml │ Kód C5825

6,90 €  7,70 €ZĽAVY
až do - 20% Top produkt!

Podrobné zloženie na  
www.vhcosmetics.sk

1.

2.

3.

4.

5.

Super na leto!

BEZ PARABÉNOV ▪• SILIKÓNOV ▪• FARBÍV ▪• ALKOHOLU ▪• SLS/ SLES14. 



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 zakázaných látok: parabénov, silikónov, farbív, parfumov, SLS, SLES, GMO
• Netestovaná na zvieratách, bezpečná pre planétu, šetrná voči životnému prostrediu 

15. 

MAMY AJ BÁBÄTKÁ
milujú BIO!
1. BIO JEMNÝ ŠAMPÓN  
A PENA DO KÚPEĽA
pre bábätká 2 v 1 
Certifikované a bezpečné ECO-BIO zloženie 
každý deň jemne umýva pokožku a vlásky 
vášho bábätka. Obsahuje len certifikované 
organické látky, bez parabénov a SLS. 
Obsah 150 ml │ Kód C1503

5,90 €  6,90 €

3. BIO ČISTIACI NIMBOVÝ OLEJ
proti všiam
Antibakteriálne a dezinfekčné zloženie je 
určené na liečbu zamorenia hlavy všami. 
Obsahuje nimbový olej, Tea Tree a oleje  
z ryže, rozmarínu a tymiánu. Vmasírujte do 
pokožky hlavy a vlasov, nechajte pôsobiť  
a zmyte teplou vodou. DOPREDAJ! 
Obsah 100 ml │ Kód C5849

5,90 €  7,50 €

4. BIO UPOKOJUJÚCI KRÉM
pre bábätká proti zapareninám
Každý deň uľaví suchej a podráždenej 
pokožke vášho bábätka. Obsahuje výťažok 
z ovsa, maslo karité, sezamový olej, ryžový 
škrob a upokojujúci alpha bisabolol z 
harmančeka. Hypoalergénny hojivý krém, 
nielen pre deti. 
Obsah 100 ml │ Kód C1008

7,90 €  9,50 €

2. BIO OLEJ
pre bábätká 
Špeciálne vytvorený pre najjemnejšiu pokožku 
dojčiat a bábätiek, ktorú upokojuje, hydratuje 
a vyživuje. Obsahuje oleje zo sladkých mandlí, 
ryže, pšeničných klíčkov a prírodné vitamíny E 
a C. Bez parfumov, konzervantov a farbív. 
Obsah 100 ml │ Kód C8159

6,20 €  6,90 €
Top produkt!

1.

4.

2. 

3. 

SUPER
CENY

Super na leto!



16. 

BIO PRÍRODNÉ MYDLÁ
z Talianska

MARSEILLSKÉ MYDLÁ
s BIO arganovým a olivovým olejom

BIO ORGANICKÉ MYDLÁ „BIOLOGICO“
S CERTIFIKÁTOM ICEA
Extra jemné, s vysokým obsahom prírodných 
ingrediencií z organického pestovateľstva. Jemne čistia 
pokožku a nevysušujú. Vhodné pre všetky typy pokožky 
na tvár aj telo, aj na suchú a citlivú. Zabalené v FSC 
certifikovanom recyklovanom papieri. 
Obsah 100 g. 

1. BIO MANDLE - jemne peelingové │ Kód 170
98% prírodných a 75% BIO certifikovaných ingrediencií
2. BIO VANILKA│ Kód 171
97,5% prírodných a 74% BIO certifikovaných ingrediencií
3. BIO OLIVOVÝ OLEJ│ Kód 172
98% prírodných a 74% BIO certifikovaných ingrediencií
4. BIO ARGANOVÝ OLEJ │ Kód 173
98% prírodných a 74% BIO certifikovaných ingrediencií

3,00 €

Naše mydlá sú vyrobené podľa tradície 
starých mydlárskych majstrov a 
pochádzajú z talianskej rodinnej firmy 
s viac ako 60 ročnou tradíciou.

Novinky!

Až do 98%
prírodných ingrediencií

Prírodné mydlá vyrobené unikátnou francúzskou 
metódou z Marseille. Vyživujú, hydratujú a pôsobia 
proti starnutiu pleti, sú vhodné na tvár aj telo.

5. BIO ARGAN
Berberské ženy po stáročia používajú arganový olej 
proti starnutiu pokožky, vďaka čomu je toto mydlo 
výborné aj na zrelú a suchú pokožku. Hydratuje, 
zvyšuje elasticitu a redukuje známky starnutia.
Obsah 125 g │ Kód 694 
6. BIO OLIVA
Olivový olej je od nepamäti známy pre svoje 
zjemňujúce a vyživujúce účinky. Vhodné aj na suchú 
a jemnú pokožku. 
Obsah 125 g │ Kód 695

3,30 €
 

BEZ PARABÉNOV • ALKOHOLU ▪• SLS/ SLES
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EXTRA JEMNÉ - TRIKRÁT MLETÉ 
NÁDHERNE VOŇAVÉ
Omamná intenzívna vôňa kvetín v luxusnej 
kazete. Zloženie s olivovým olejom, ktorý 
vyživuje a hydratuje a nechtíkom, ktorý chráni 
a upokojuje pokožku. Na všetky typy pleti aj na 
suchú a jemnú.
Obsah 3x100 g. 

10. RUŽA│ Kód 7748
11. LEVANDUĽA│ Kód 7747
12. MODRÝ KOSATEC │ Kód 7743

11,50 €

Zloženie s olivovým olejom hydratuje a 
vyživuje, výťažok z nechtíka upokojuje 
a chráni. Vhodné aj na suchú a jemnú 
pokožku. S prírodnou vôňou zo 100% 
esenciálnych olejov. 
Obsah 125 g. 

7. RUŽA │ Kód 748 
8. LEVANDUĽA │ Kód 747 
9. NEROLI 
- Kvet pomarančovníka │ Kód 746

3,00 €

EXTRA JEMNÉ •  LUXUSNÉ • TRIKRÁT MLETÉ

KVETINOVÉ MYDLÁ
z Talianska

SUPER
CENY

DARČEKOVÉ 
KAZETY
kvetinových mydiel

Novinky!

8. 

9.  

10.   

12.  

11.  

7.
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Výnimočné prírodné mydlá s výťažkami 
z ovocia a s olivovým olejom z Toskánska. 
Bez SLS, SLES, alkoholu a parabénov.
Obsah 150 g. 

5. HROZNOVÉ MYDLO│ Kód 702
Vďaka hroznovému oleju pôsobí ako anti-
oxidant a má zároveň anti-age účinok. 
Výborné na suchú a zrelú pokožku.

6. GAŠTANOVÉ MYDLO│ Kód 700
S výťažkom z gaštanov, bohatým na vitamíny 
B1, B2 a C, vypína a tonizuje pokožku. Určené 
aj na pokožku plnú nečistôt. Výborné aj pre 
mužov.

7. FIGOVÉ MYDLO│ Kód 701
Obohatené o výťažok z fíg, bohatý na vitamín 
A a minerálne soli. Špeciálne určené na suchú 
a jemnú pokožku, ktorú vyživí a zjemní.

3,80 €

Z ČAROVNÉHO TOSKÁNSKA

100%prírodné mydlána pleť i telo

1.  VYHLADZUJÚCI KRÉM
proti starnutiu pleti
Hydratuje a zároveň vyhladzuje pokožku a vrásky. 
Obsahuje olivový olej, slez, pšeničné klíčky, olej zo 
sladkých mandlí, ceramidy a vitamíny. Vaša pleť je 
omladená, jemnejšia a hladšia. Výborný na leto. 
Obsah 50 ml │ Kód C0502

14,20 €  18,90 €

2.  KRÉM NA OMLADENIE OČÍ
s mandľovým olejom a kyselinou hyalurónovou
Vyhladzuje vrásky, upokojuje a spevňuje kontúry očí.  
Obohatený o nevädzu, hamamelis a vitamíny E a B5. 
Obsah 50 ml │ Kód C0304

14,20 €  18,90 €

3. OCHRANNÝ KRÉM
na ruky a nechty
Bohaté prírodné zloženie vyživuje 
a chráni vaše ruky.  
Obsahuje: olej zo sladkých mandlí 
a sóje, včelí vosk, rastlinný glycerín, 
nechtík, slez a vitamín E. Bez 
parafínu a farbív. 
Obsah 75 ml │ Kód C0714

4,70 €  5,50 €

4. KRÉM NA UNAVENÉ A ŤAŽKÉ 
NOHY
s chladivým účinkom
Vyživuje, zjemňuje a odľahčuje unavené 
nohy. Obsahuje: olej zo sladkých 
mandlí a sóje, včelí vosk, mätu, gáfor 
a eukalyptový olej, mentol a tymián. 
S antibakteriálnym a dezodoračným 
účinkom. 
Obsah 75 ml │ Kód C0721

5,50 €  6,90 €

Skvelý na leto

2. 

OVOCNÉ MYDLÁ
5.  

6.  

-25%

1.  

2.  

3.  

4.  

7.  



19. BEZ PARABÉNOV • ALKOHOLU ▪• SLS/ SLES

Z ČAROVNÉHO TOSKÁNSKA

Skvelý na leto

LUXUSNÉ  
RUČNE BALENÉ MYDLÁ

Nádherné prírodné mydlá s organickým olivovým olejom, 
ktoré sú ručne balené v FSC certifikovanom papieri. 
Potešte seba a svojich blízkych kombináciou dvoch 
exkluzívnych kvetinových vôní, ktorá pohladí nielen telo 
ale aj dušu. Na všetky typy pokožky.
Obsah 200 g. 

8. VERBENA A HYACINT│ Kód 1801
9. ZEMOLEZ A AMARYLIS│ Kód 1802
10. TUBERÓZA A ORCHIDEA│ Kód 1800

5,40 €

Jedinečné, trikrát mleté prírodné mydlá pre 
pocit voňavej a príjemne hebkej pokožky. 
Vhodné na každodenné použitie, na tvár 
aj telo. Zabalené v elegantnom papieri 
s potlačou inšpirovanou florentskými 
majstrami.
Obsah 200 g. 

11. LEVANDUĽA│ Kód 974
12. KOSATEC│ Kód 972
13. ĽALIA│ Kód 973

4,40 €

SUPER
CENY

Novinky!KVETINOVÉ, LUXUSNÉ MYDLÁ

KYTICA KVETOV Z FLORENCIE

8.  

9.  

10.  

11.  

12.  

13.  



20. 1.POMOC PRE VAŠU POKOŽKU

TO NAJLEPŠIE Z PRÍRODY
do vašej lekárničky

ZĽAVY
až do - 20%

1. HYCUM GÉL – ĽUBOVNÍKOVÝ GÉL
Výborný do každej domácej lekárničky 
Obsahuje čistý výťažok z ľubovníka bodkovaného - 
hypericín, ktorý regeneruje a hojí. Pomáha pri uštipnutí 
hmyzom, na podráždenú a svrbivú pokožku, herpesy 
a kútiky, boľavé miesta, popáleniny, spálenie od slnka, 
modriny. Čisté výťažky z nechtíka lekárskeho a slnečnice 
upokojujú pokožku. 
Obsah 25 ml │ Kód C5250

6,90 €  8,50 €

2. ŠPECIÁLNY UPOKOJUJÚCI KRÉM NA EKZÉMY, 
citlivú a podráždenú pokožku
Je určený na suchú, popraskanú a citlivú pokožku, a 
tiež atopický ekzém. Zmierňuje začervenanie, svrbenie, 
dehydratáciu a nepohodlie v dôsledku mnohých kožných 
problémov. Obsahuje unikátnu zmes fytosterolov, 
vitamínov, bisabolol a prírodné hydratačné výťažky. 
Vhodný na tvár i telo. 
Obsah 50 ml │ Kód C7507

9,60 €  12,00 €

3. REGENERAČNÝ KRÉM S 10% MOČOVINOU  
a s rastlinnými výťažkami
Na veľmi suchú, stvrdnutú a namáhanú pokožku, na päty  
i lakte. Obsahuje myší chvost, prasličku, chmeľ, hamamélis, 
brečtan, senovku grécku, ženšen a olej zo sladkých mandlí. 
Pre jemnú a vyhladenú pokožku. DOPREDAJ! 
Obsah 150 ml │ Kód C1178

7,20 €  8,50 €

4. REGENERAČNÝ KRÉM S 25% MOČOVINOU  
a s rastlinnými výťažkami
Účinne pomáha na všetky problémy suchej kože: chronicky suchá, 
odlupujúca sa, šupinatá, popraskaná pokožka či hyperkeratóza. 
Kombinácia močoviny a prírodných hojivých extraktov: myší 
chvost, praslička, hamamelis, brečtan, senovka, ženšen a oleje zo 
sóje a sladkých mandlí upokojuje, hydratuje, zjemňuje pokožku 
a redukuje pocit nepohodlia. Výborný aj na suché lakte a všetky 
suché časti tela. Vhodný aj pre deti už od 3–och rokov. 
Obsah 150 ml │ Kód C1179

9,50 €  11,70 €

Podrobné zloženie na  
www.vhcosmetics.sk

1.

2.

3.

4.

„Rozhodla som sa podeliť sa s Vami so 
skúsenosťou Hycum gélu. Nakoľko som 
mala vážnu nehodu - popáleninu 3. stupňa, 
dovolím si upozorniť na jedinečné hojivé 
účinky Hycum gélu. Naozaj platí všetko, čo je 
napísané na etikete, výsledkom je úplne nová 
regenerovaná pleť na tvári, ruke a prstoch. 
Počas hospitalizácie som si to natierala doslova 
všade, kde som mala problém, napr. vysušené 
pery po narkóze. Samozrejme, pri vážnejších 
stavoch netreba očakávať zázrak po 1 použití, 
trvá to približne 7 dní. Výrobcovi ďakujem za 
tento produkt, Vám pani Hubová ďakujem 
za uvedenie do obehu na Slovensku a vrelo 
všetkým odporúčam.“

TATIANA HEBELKOVÁ, Komárno
Celý list na www.vhcosmetics.sk

Super na leto!

ZĽAVY
až do - 20%



21. VHODNÉ DO KADERNÍCKYCH SALÓNOV I NA DOMÁCE POUŽITIE

PRÍRODNÝ KERATÍN
Starostlivosť o vlasy ako v salóne
Výnimočná keratínová terapia je ako stvorená na leto! S pravým prírodným 
keratínom, ktorý sa používa aj v profesionálnych salónoch. Regeneruje, 
uhladzuje a dodáva lesk.

ŠAMPÓN NA VLASY
s prírodným keratínom
Opravný keratínový šampón preukázateľne 
zlepšuje kvalitu vlasov. Vlasy sú lesklé, 
hydratované, vyživené a posilnené. 
Zároveň držia svoj tvar bez pocitu ťažkosti 
a ľahko sa upravujú. Bez SLS/SLES.
1. Obsah 250 ml │ Kód C0981

7,50 €  8,50 €
2. Obsah 500 ml │ Kód C1988 
DOPREDAJ!

9,50 €  11,50 € 

KONDICIONÉR NA VLASY
s prírodným keratínom
Aktívne obnovuje prirodzenú krásu vlasov a zároveň posilňuje 
farbené, zosvetlené, suché či poškodené vlasy od vody a slnka. 
Účinne preniká do hĺbky vlasov a vyživuje ich. Obsahuje vzácny 
keratín a aktívne zložky, ktoré chránia, hydratujú a posilňujú vlasy.
3. Obsah 250 ml │ Kód C0998

7,50 €  8,50 €
4. Obsah 500 ml │ Kód C5993 - DOPREDAJ!

9,50 €  11,50 € 

5.SPREJ NA VLASY
s prírodným keratínom bez oplachovania
Prírodný keratín z lanolínu a panthenol opravujú vlasovú 
štruktúru a uhladzujú vlasy, ktoré sú hydratované, vyživené a 
žiarivé, nelepia sa a ľahko sa rozčesávajú. Výborný na leto!   
Obsah 75 ml │ Kód C0899

6,90 €  8,50 €

4.3.

5.

1. 2.

Super na leto!

ZĽAVY
až do - 20%



22. 

REVIVEXIL - POKROKOVÁ TERAPIA
proti vypadávaniu vlasov

Podrobné zloženie na  
www.vhcosmetics.sk

KLINICKY TESTOVANÉ PROTI VYPADÁVANIU VLASOV

1. POSILŇUJÚCI ŠAMPÓN
proti vypadávaniu vlasov
Ideálne riešenie na slabé, rednúce či padajúce vlasy. Jeho účinok 
je zaručený vzájomným pôsobením aktívnych látok: Ploštičník 
hroznatý a prírodným fytokomplexom proti vypadávaniu vlasov, 
v spojení s látkou REVIVEXIL - aktívnou molekulou na rast vlasov. 
Efektívne posilňuje vlasy a zároveň reguluje tvorbu kožného 
mazu na pokožke hlavy až ku korienkom. Hydrolyzovaný hodváb 
a pšeničné proteíny reparujú, rozmarínový olej aktívne pomáha 
pri probléme plešatosti (alopécia). Najlepší výsledok dosiahnete 
v kombinácii s 30 dňovou kúrou. Vhodný pre mužov aj ženy. 
Obsah 200 ml │ Kód C9526

10,20 €  10,90 €

2. POSILŇUJÚCI KONDICIONÉR
proti vypadávaniu vlasov
Obnovuje rovnováhu a reguluje tvorbu mazu. Je ideálnym 
riešením pre slabé, rednúce či padajúce vlasy. Obsahuje 
Ploštičník hroznatý, prírodný fytokomplex a registrovanú látku 
Revivexil na rast vlasov. Hodvábny proteín reparuje poškodené 
vlasy, výťažky z chmeľu, šalvie a rozmarínový olej posilňujú a 
chránia. Odporúča sa používať so šampónom Revivexil pre silné, 
žiarivé a zdravé vlasy. 
Obsah 200 ml │ Kód C9522

9,90 €  10,90 €

3. KÚRA PROTI VYPADÁVANIU VLASOV   
30 DNÍ
Intenzívne – pokrokové zloženie
Rýchla pomoc proti vypadávaniu vlasov. Stimuluje rast 
vlasov a je určená na všetky typy vypadávania vlasov: 
hormonálne zmeny, zmeny v stravovaní, alopécia, 
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.
• 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 €

ZĽAVY
až do - 20%

3.
2.

1.

pre mužov
aj ženy



23. 

AGÁTOVÝ MED 
Z TOSKÁNSKA
Vyživuje, dodáva lesk a nádhernú vôňu

2.

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.
1. Obsah 250 ml │ Kód C3050

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

5,20 €  6,00 € 

MASKA NA VLASY
s čistým prírodným medom
Obsahuje 100% med z agátu, vďaka 
čomu vyživuje a posilňuje vlasy, 
regeneruje a zlepšuje elasticitu. 
Nechajte pôsobiť 2 minúty, podľa 
potreby aj dlhšie a opláchnite.  
Výborná aj na časté používanie.
3. Obsah 250 ml │ Kód C7106

5,50 €  6,90 €
4. Obsah 500 ml │ Kód C0356 
DOPREDAJ!

6,70 €  8,90 € 

KONDICIONÉR NA VLASY
s čistým prírodným medom
So 100% medom z agátu dodá vašim 
vlasom výživu a ochranu, mimoriadny 
lesk a jemnosť. 
6. Obsah 250 ml │ Kód C8255

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

5,20 €  6,00 € 

5. VLASOVÝ KONDICIONÉR
s čistým prírodným medom bez 
oplachovania
Praktický kondicionér na leto. Zjemňuje, 
chráni vlasy a uľahčuje ich rozčesávanie. 
Zároveň dodáva lesk a objem. Na všetky 
typy vlasov. DOPREDAJ!   
Obsah 250 ml │ Kód C3258

4,90 €  5,90 €

Rodinné
balenie

pre mužov
aj ženy

3.

5.

7.

-25%

OBLÚBENÁ MEDOVÁ LÍNIA Z TOSKÁNSKA UŽ 40 ROKOV!

SUPER
CENY



24. KRÁSNE VLASY VĎAKA PRÍRODE

ARGANOVÝ OLEJ Z MAROKA
Regeneruje, vyživuje a dodáva lesk

VÝŽIVNÝ ŠAMPÓN NA VLASY
s arganovým olejom
Tento úžasný vlasový šampón vyživuje, hydratuje a chráni 
vaše vlasy. Arganový olej, prezývaný aj tekuté zlato z 
Maroka, je známy pre svoje regeneračné účinky, výťažok 
z prasličky dodáva minerály a posilňuje. Vhodný pre celú 
rodinu, aj na časté používanie. Vlasy sú lesklé a zdravé, 
ľahko sa upravujú.
1. Obsah 250 ml │ Kód C2275

3,90 €  
2. Obsah 500 ml │ Kód C2276

6,00 €  

VÝŽIVNÁ MASKA NA VLASY
s arganovým olejom
Výborná regenerujúca maska na 
všetky typy vlasov, špeciálne na suché 
a poškodené vlasy od vody a slnka. 
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

7,90 €  8,90 €

3. SPRCHOVACÍ GÉL  
s arganovým olejom
S obsahom výživného arganového oleja pre 
hydratovanú a jemnú pokožku. 
Obsah 300 ml │ Kód C8124

4,40 €  4,90 €

ZĽAVY
až do - 20%

Náš letný tip!
100% Arganový olej - EKO 
na pleť, telo a vlasy.
Viac na strane 31.

2.

1. 

3. 

5. 

4. 



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

JOJOBOVÝ OLEJ  
A MASLO KARITÉ 
Hydratujú a vyživujú

VÝŽIVNÝ ŠAMPÓN NA VLASY
s jojobovým olejom a maslom karité 
Doprajte svojim vlasom tento jedinečný šampón, ktorý 
posilňuje jemné vlasy, dodáva im silu, lesk a objem. 
Pre všetky typy vlasov, špeciálne na slabé a vlasy bez 
života.
1. Obsah 250 ml │ Kód C2281

3,50 €  3,90 €
2. Obsah 500 ml │ Kód C2282

5,50 €  6,00 €

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

5,50 €  6,90 €
4. Obsah 500 ml │ Kód C2557

7,10 €  8,90 €

5. PUMPIČKA NA ŠAMPÓN 
Vhodná na balenia 250, 300 aj 500 ml - šampóny aj 
sprchovacie gély od Cosmofarmy.
Kód C123

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 €  

SUPER
CENY3. 

4. 

6. 

1.

2.

-30%



26. 

AJ MUŽI CHCÚ
byť svieži!

BEZ PARABÉNOV • DERMATOLOGICKY TESTOVANÉ

ZĽAVY
až do - 20%

Novinka!

1. SPRCHOVACÍ GÉL EXTRA FRESH
s mentolom
So sviežou vôňou mentolu a protišmykovou 
etiketou.  
Obsah 250 ml │ Kód 2856

3,60 €  
2. SPRCHOVACÍ GÉL ENERGY POWER
s kofeínom
Svieže prebudenie s kofeínom už v rannej  
sprche pre extra dávku energie. 
Obsah 250 ml │ Kód 3754

3,60 €   
3. SPRCHOVACÍ GÉL SPORT 
s  komplexom vitamínov
Výnimočný čistiaci účinok a príjemná vôňa. 
Vitamínový komplex hydratuje pokožku a chráni 
ju od vonkajších vplyvov. Protišmyková etiketa. 
Obsah 250 ml │ Kód 4232

3,60 €   

5. ANTIPERSPIRANT PRE MUŽOV
LEADER 48-H
Svieža vôňa a dlhotrvajúca ochrana  
proti poteniu. S výťažkom z Aloe Vera. 
Obsah 50 ml │ Kód 1453

3,50 €  4,10 €

6. ANTIPERSPIRANT PRE AKTÍVNYCH 
MUŽOV A ŠPORTOVCOV
POWER 48-H
Účinne chráni pred pachom a potom po celý 
deň. Svieža vôňa, nezanecháva stopy  
na oblečení. 
Obsah 50 ml │ Kód 1446

3,90 €  4,10 €

4. SPRCHOVACÍ GÉL LEADER
so zeleným čajom
Vyvinutý špeciálne pre lídrov a sebavedomých 
mužov. S úžasnou pánskou vôňou. 
Obsah 250 ml │ Kód 4249

3,70 €  

OCHRANA PROTI POTENIU

1.
2.

3.

4.

5.

6.



Novinky!

27. 

9. SPRCHOVACÍ GÉL,  ŠAMPÓN NA 
VLASY A KONDICIONÉR 3 V 1
s Aloe Vera
Super na dovolenku, do posilňovne, na 
chatu či do každej kúpeľne. Výťažok z  
Aloe Vera hydratuje a osviežuje pokožku. 
Pre všetky typy pokožky a vlasov. 
Obsah 250 ml │ Kód 2863

4,20 €  4,50 €

10. GÉL NA HOLENIE
s D-panthenolom
Pomáha rýchlemu holeniu a nedráždi pokožku. 
D-panthenol upokojuje a hydratuje pleť. Špeciálna 
konzistencia pre rýchle a hladké holenie bez námahy. 
Obsah 200 ml │ Kód 3099

6,20 €  6,80 €

11. UNIVERZÁLNY UMÝVACÍ GÉL
Jemný umývací gél na tvár, bradu, telo i vlasy. Všetko 
v jednom.  Vitamín B5 a glycerín prirodzene hydratujú 
pokožku a vlasy, s nádhernou vôňou mandarínkovníka. 
Bez SLS.  85% ingrediencií prírodného pôvodu. 
Obsah 250 ml │ Kód 6199

4,90 €  5,60 €

12. TEKUTÉ MYDLO NA RUKY PRE PÁNOV
S Aloe Vera. Jemne čistí, hydratuje a zjemňuje pokožku. 
Príjemná vôňa mandarínkovníka neutralizuje nepríjemné 
pachy. Na všetky typy pokožky. Originálny darček pre 
každého domáceho kutila. 70% ingrediencií prírodného 
pôvodu. 
Obsah 400 ml │ Kód 6380

4,20 €  4,70 €

7. ŠAMPÓN PROTI LUPINÁM SOS
Klimbazol aktívne bojuje proti rôznym 
typom lupín, 100% Tea Tree olej má 
antibakteriálny účinok dôležitý v boji 
proti lupinám. 
Obsah 250 ml │ Kód 4485

4,20 €  4,60 €

8. ŠAMPÓN PROTI VYPADÁVANIU 
VLASOV SOS
Follicusan posilňuje vlasové korienky 
a podporuje zdravý rast a životnosť vlasov. 
Mentol príjemne chladí a dodáva pocit 
komfortu. 
Obsah 250 ml │ Kód 4492

4,20 €  4,60 €

VYVINUTÉŠPECIÁLNEPRE MUŽOV

Novinka! Novinka!

PRE MODERNÝCH MUŽOV

7.

8.

9.

10.

11.

12.



28. 

BIELE A ZDRAVÉ ZUBY 
vďaka Ecodente

BEZ SLS ▪• PEROXIDOV • PARABÉNOV • TRICLOSANU

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

Čierne drevené uhlie je v dentálnej starostlivosti už dlho 
známe 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, bez peroxidov, výborná 
na každý deň. 
Obsah 100 ml │ Kód 331897

4,90 €  
2. ŠKORICOVÁ ZUBNÁ PASTA 
PROTI ZUBNÉMU KAZU
s extraktom z rozmarínu a TeavigoTM

Jedinečná škoricová chuť a výnimočná sviežosť pre celú rodinu. 
Extrakty z rozmarínu a škorice zaručujú svieži dych, aktívna látka zo 
zeleného čaju ničí baktérie spôsobujúce zubný povlak a zubný kaz. 
Obsah 100 ml │ Kód 333877

4,90 €  
3. EXTRA ZUBNÁ PASTA S TROJITÝM EFEKTOM
s bielym ílom, propolisom a TeavigoTM

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

4,90 €  4. 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. 
Perfektná na každý deň pre celú 
rodinu. Bez alkoholu. 
Obsah 480 ml │ Kód 334683

4,90 €  
5. 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, spevňuje 
zubnú sklovinu. 
Obsah 100 ml │ Kód 335314

3,90 €  

93%

Bielenie zubov
na prírodnej báze

ČÍSLO
1

V PREDAJI

97%

96%

97%

4.

5.

1.

2.
3.



29. TESTOVANÉ ZUBNÝMI LEKÁRMI

6. EXTRA SVIEŽA ZUBNÁ PASTA
s príchuťou melónu posilňujúca zubnú sklovinu
Dvojitý zdroj vápnika pre vaše zuby. Prírodné minerálne soli 
posilňujú a remineralizujú zubnú sklovinu, Glycerofosfát 
vápenatý chráni zuby pred poškodením z kyselín a usadenín. 
Kalident, ktorý má rovnaké zloženie ako zubná sklovina priamo 
dodáva minerály a eliminuje mikrotrhlinky. Úžasná svieža chuť 
melónu! 
Obsah 100 ml │ Kód 336465

6,60 €  

97%

Novinka!

SVIEŽA
CHUŤ

MELÓNU!

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.

7. EXTRA SVIEŽA ZUBNÁ PASTA
s kyselinou hyalurónovou a mätovým olejom
Udržiava zdravé ďasná a sliznicu v ústnej dutine, 
prevencia paradentózy. Výskumy preukázali, že 
kyselina hyalurónová efektívne hydratuje a tým 
chráni sliznicu pred poranením. Odstraňuje povlak, 
posilňuje zubnú sklovinu a dodáva dlhodobý pocit 
sviežosti. 
Obsah 100 ml │ Kód 334706

6,60 €  
8. 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

3,90 €  
9. 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 a Teavigo™ - aktívna látka zo 
zeleného čaju chráni pred kazmi a zanechá svieži 
dych. Vhodná aj pre deti od 12 rokov. 
Obsah 480 ml │ Kód 334690

4,90 €  

99%

91%

6.

7.

8.

9.



98%

30. 

ZDRAVÉ A KRÁSNE
ZUBY pre celú rodinu

97%

97%2. 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 pred 
zubným kazom a posilňuje zubnú sklovinu.  
Bez fluoridov. 
Obsah 75 ml │ Kód 331743

3,90 €  

1. BIELIACA ZUBNÁ PASTA
s mätovým olejom, šalviou a Kalidentom
Čistí a bieli zuby, nepoškodzuje zubnú 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

3,90 €  

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. 

3. ZUBNÁ PASTA NA KRVÁCAJÚCE ĎASNÁ
s extraktom z dubovej kôry, z rebríčka a Kalidentom
Špeciálne na citlivé, začervenané alebo krvácajúce ďasná. 
Jemne čistí, posilňuje zuby a chráni ďasná. Výťažok z 
dubovej kôry a rebríčka spevňuje cievy v ďasnách a udržiava 
zdravú mikroflóru. Kalident spevňuje zubnú sklovinu. 
Obsah 100 ml │ Kód 333822

3,90 €  
4. 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 predchádza vzniku 
zubného kameňa a povlaku. Kalident posilňuje zubnú 
sklovinu a obnovuje minerály. Na každý deň pre svieži dych. 
Obsah 100 ml │ Kód 333815

3,90 €  
5. ZUBNÉ KEFKY ECODENTA BEZ BISFENOLU A 
Kód 4201

3,90 €  
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98%

BEZ SLS ▪• PEROXIDOV • PARABÉNOV • TRICLOSANU



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

31. 

3.

1. 2. 

1. 

100% ESENCIÁLNE OLEJE

100%  
RASTLINNÉ OLEJE
...letné "MUST HAVE"

2. 100% ČAJOVNÍKOVÝ OLEJ – TEA TREE
Fľaštička 1. pomoci.
Má dokázané protizápalové, protiplesňové, antibakteriálne 
a hojivé účinky. V lete sa bez neho nezaobídete. 
Výnimočné účinky:
• pri uštipnutí hmyzom: komáre, kliešte, včely
• na čistenie a hojenie rán
• na odreniny, škrabance, popáleniny
• na kútiky, herpesy a afty
• na bolesti zubov, zápaly ďasien
• na bolesť v krku, kašeľ, upchatý nos a iné 
Obsah 12 ml │ Kód 143

6,90 €  8,00 €

1. 100 % ARGANOVÝ OLEJ
EKO Elixír krásy a mladosti z Maroka
Najúčinnejší prírodný prostriedok proti starnutiu pleti. 
Vyhladzuje suchú pokožku a vrásky, hydratuje a zároveň 
oživuje pleť. Obsahuje nenasýtené mastné kyseliny, prírodné 
fenoly, karotén, squalén a vitamíny A, E a F.
Výnimočné účinky:
• upokojuje spálenú pokožku od slnka 
• redukuje vrásky, jazvy a stopy po akné
• hydratuje, vyhladzuje pokožku 
• zlepšuje kvalitu vlasov a nechtov
• znižuje prejavy psoriázy a ekzémov 
Obsah 30 ml │ Kód 154

11,50 €  14,00 €

ZĽAVY
až do - 20%

4. 100% LEVANDUĽOVÝ OLEJ – EKO
Levanduľa už od nepamäti pomáha pri strese a poruchách 
spánku, na relaxáciu, do kúpeľa, pri bolestiach hlavy, na 
masáž a kúpeľ nôh. Vďaka repelentným vlastnostiam  
je účinná aj proti komárom a moliam. 
Obsah 10 ml │ Kód 1064

7,90 €  9,90 €

3. 100% LEMONGRASS OLEJ
Citrónová tráva, známa ako lemongrass, je výborná proti 
komárom, dodáva energiu a povzbudzuje myseľ.  
Dokonalé letné osvieženie. 
Obsah 10 ml │ Kód 1021

6,00 €  7,50 €

5. 100% EUKALYPTOVÝ OLEJ
Zjemňuje bolesť a napätie svalov, má relaxačné 
a osviežujúce účinky. Pomáha pri prechladnutí a horúčke, 
zlepšuje dýchanie a prečisťuje dutiny.  
Obsah 10 ml │ Kód 1140

5,50 €  6,90 €

Viac o účinkoch na
 www.vhcosmetics.sk 

a v letákoch

Aromaterapia
3.

4.
5.

Vezmite nás na 
dovolenku!



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

VOŇAVÉ DARČEKY
na každú príležitosť

BEZ FARBÍV • PARABÉNOV • SLS/SLES

LUXUSNÉ DARČEKOVÉ KAZETY TRIKRÁT 
MLETÝCH RASTLINNÝCH MYDIEL
Obdarujte seba a svojich blízkych týmito prekrásnymi 
darčekovými kazetami 3 extra jemných rastlinných 
mydiel. Sú obohatené o čistý olivový olej a zabalené 
v luxusnej krabičke s motívom exkluzívne navrhnutým 
poprednými talianskymi umelcami.

1. LEVANDUĽA A RUŽOVÉ KORENIE
Opojná a korenistá vôňa levandule a korenia.
Obsah 3x100 g │ Kód 7726 
2. JAZMÍN A LEKNO
Svieža a čistá vôňa jazmínu a vodného lekna.
Obsah 3x100 g │ Kód 7725
3. FIALKA A ORGOVÁN
Nádherná kvetinová vôňa fialiek a orgovánu.
Obsah 3x100 g │ Kód 7724

11,90 €

Novinky!

VIETE, ŽE ...?
Všetky naše rastlinné mydlá sú 
obohatené o čistý olivový olej 
známy svojimi prirodzenými 
výživnými, zvláčňujúcimi a 
upokojujúcimi vlastnosťami. 
Mydlá sú vyrábané v talianskej 
rodinnej firme so 60-ročnou 
tradíciou. Prechádzajú procesom 
trojnásobného mletia, ktorý 
zaručuje jemnosť a vysokú kvalitu 
mydiel. Viac ako 20 miliónov sa 
ročne predá na celom svete.

1.

2.

3.

SUPER
DARČEKY


