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100% přírodní
Aloe Vera gel
Extra panenský
olivový olej

A R A N TE E D

Přírodní kosmetika
z prosluněné Itálie

Suroviny certifikované l organické l z ekologického zemědělství

ALOE VERA, starodávný lék…
Blahodárné působení Aloe bylo známo
již před 5000 lety. Ve starověku na důkaz své účinnosti bylo Aloe nazýváno
„rostlinou nesmrtelnosti“ nebo také
„rostlinou zázračnou“.

Byly nalezeny důkazy o tom, že staří Egypťané, Římané a Řekové na západní straně,
Asyřané, Babyloňané, Sumerové a Číňané na
východní straně, stejně jako Mayové, Aztékové a Indové v „Novém světě“, znali vlastnosti
Aloe. Egypťané používali Aloe k balzamování
faraonů a vysazovali je před vstupem do pyramidy, aby jim rostliny ukázaly posmrtnou
cestu.
Jednu z nejslavnějších vět o Aloe řekl samotný Kolumbus: „Existují čtyři nezbytné rostliny
pro zdraví člověka: pšenice, víno, olivový olej
a aloe. První jej nakrmí, druhá utěšuje jeho
ducha, třetí mu dává harmonii a čtvrtá jej
vyléčí.“
Teprve v polovině 20. století člověk objevil
účinek aktivních složek Aloe Vera. V roce 1959
FDA (Food and Drug Administration) oficiálně
schválila terapeutické vlastnosti Aloe Vera.

…s dlouhou historií
Aloe Barbadensis bylo nazváno dle ostrovů
Barbados, kde je velmi rozšířenou rostlinou.
Je součástí rodiny „Liliacee“ a občas se mylně
zaměňuje s agáve, které se také říká „americké aloe“.
Vědychtivý, pilný botanik, který klasifikoval
Aloe jako „barbadensis“, se jmenoval Miller.
Rostlina je proto ve skutečnosti známá jako
Aloe Barbadensis Miller neboli Aloe Vera.
Existuje přinejmenším 360 různých druhů
Aloe. Mezi nimi je také Aloe Arborescens, Aloe
Ferox, Aloe Chinensis a mnoho dalších méně
známých odrůd, ale nejvíce oceňované v kosmetické i lékařské oblasti je pro své aktivní
účinné látky a bohatství složek Aloe Vera.
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ROSTLINA

Aloe Vera pochází z Afriky, časem bylo rozvezeno do dalších světových oblastí s teplými
klimatickými podmínkami. Původ jména je nejistý - mohlo být odvozeno z řeckého slova „alsalos“ (slaná látka - jako moře) nebo z arabského „aloe“ (tj. hořká - jako jeho chuť). Vzácná
hořká šťáva teče přímo z listů Aloe Vera.

LISTY

Listy jsou tlusté a masité, jejich délka se pohybuje mezi 20 až 60 cm. Pro extrakci gelu
jsou použity pouze listy 3 - 4 roky staré. Tato
skutečnost je velmi důležitá, neboť listy mají
uvnitř slizovitý gel se speciálním a vzácným
složením.

ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ

Listy jsou sbírány ručně - každý je vybírán
zvlášť přímo na rostlině. Poté se oplachují vodou s minerální solí, aby se odstranily případné
bakterie. Vnější zelená kůra listu chrání vnitřní gel před oxidací. Je důležité začít zpracovávat listy do dvou hodin poté, co byly odděleny od rostliny – takto se v maximálním množství uchovají aktivní složky.
Prvním krokem je odstranění vrchní části listu
a bočnice trnů, protože obsahují aloin. Druhý
krok spočívá v ručním dělení vnitřního gelu od
externí zelené kůry nožem (podobný postup jak
při loupání ovoce). Získaný gel je nakrájen na
malé kousky a předán do procesu macerace,
který probíhá týden. Vše s přírodními konzervanty, dokud gel není usazený.

Na konci tohoto procesu se získá

100% přírodní Aloe Vera gel.

Tato skutečnost je nesmírně důležitá, protože účinnost Aloe Vera produktů závisí právě na čistotě rostlin, jejich pěstování, na metodě zpracování a způsobu konzervace.
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Aloe Vera „pod lupou“
Široké spektrum účinků

Aloe Vera je přisuzováno, že obsahuje nejméně 160 aktivních složek s terapeutickými
vlastnostmi.
Mohou být rozděleny do různých skupin:
• Polysacharidy
• Antrachinony
• Nutriční látky

Aloe Vera gel není tedy „jen tak nějaký“ přírodní gel, obsahuje životně důležité látky,
které mají regenerační a hojivé vlastnosti. Jejich blahodárný účinek na organismus není
dán jednotlivými uvedenými komponenty,
ale probíhá díky celku jako takovému, který
tvoří celé ALOE.

Jaké vlastnosti mají látky
obsažené v Aloe Vera gelu?
•
•

Polysacharidy - nejdůležitější z nich je „acemannan“, který udržuje pleť hydratovanou
a chráněnou před vnějšími vlivy.
Antrachinony (např. Barbaloin, Emodin, Aloemodin) jsou známy pro své protizánětlivé
a antibakteriální vlastnosti.

•
•
•
•

Dalšími velmi důležitými součástmi Aloe jsou
enzymy, lignin a kyselina salicylová.
Enzymy jsou proteinové látky nezbytné pro biochemické reakce probíhající v našem těle.
Lignin dává Aloe gelu vlastnost pronikat do
nejhlubších vrstev pokožky. Kyselina salicylová - obsažená v Aloe ve značném množství
- vykazuje silné protizánětlivé účinky a podporuje odstranění odumřelých buněk v kůži.
Aloe obsahuje i kyselinu skořicovou, která
pomáhá pokožku chránit před UV zářením,
stejně jako před předčasným stárnutím způsobeným volnými radikály.

•
•
•
•

Povzbuzují imunitu
Mají regenerační účinky
(u zranění stimulují růst kůže)
Působí protizánětlivě
(v případě popálení kůže)
Pomáhají při svědění
(u bodnutí hmyzem nebo kožního
podráždění)
Zvlhčují pokožku
Působí analgeticky
(u zánětu kůže nebo zčervenání),
podporují léčbu
Působí proti mykóze (brání růstu hub)
Omezují růst bakterií a virů
Působí antioxidačně, bojují proti
stárnutí pleti
Chrání před UV paprsky

Vědecká literatura doporučuje
používání Aloe Vera u těchto potíží:

Aloe je rovněž zdrojem vitamínů (A, C, E, D,
B), minerálů (železo, chrom, vápník, hořčík, draslík atd.) a aminokyselin.
Vitamíny jsou známé pro své antioxidační
vlastnosti, regenerují a vyživují pokožku. Přítomnost minerálů je zásadní pro celkové zdraví našeho těla. Aminokyseliny jsou nezbytné
pro správnou funkčnost lidského organismu,
naše tělo samo produkuje 22 aminokyselin
- Aloe nám dodává až 20 z nich!

•
•
•
•
•
•
•
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Pokud jde o biologická pravidla pěstování, pak trpělivá práce s rostlinami, jejich manuální zpracování spolu
s nejmodernějšími výrobními postupy
dává výrobkům s Aloe Vera a olivovým olejem vysoký standard kvality.
Pro zákazníky jsou zárukou nejvyšší
jakosti!

Kožních nemocí, kožních zánětů
Akné, celulitidy, ekzémů
Horší citlivosti končetin
Stařeckých skvrn, proleženin, svrabu,
bradavic
Popálenin obecně (i když byly způsobeny
sluncem)
Suché a vrásčité kůže
Štípnutí hmyzem
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Olivovník

Druh Olea Europea (olivovník evropský) je
rozdělen do dvou poddruhů: kultivované olivy (Olea Europea var. Sativa), které chápeme
jako řadu vylepšených odrůd, a divoké olivy (Olea Europea var. Selvatic), které rostou
spontánně jako trnitý keř s běžnými drobnými
plody.
Olivovník je jehličnatý strom, který se liší tvarem a velikostí v závislosti na úrodnosti půdy,
klimatických podmínkách, množství slunečního světla atd.

Sklizeň oliv

Původ oliv

Olivy v mytologii

Oliva (Olea Europea) pochází z oblastí východního Středomoří a Blízkého východu. Nejstarší
pěstování oliv je třeba přičíst semitohamitské
populaci, která žila na jihu Kavkazu, na západní straně íránské náhorní plošiny, v Sýrii
a Palestině. Kultivace pak byla rozšířena do
Egypta a později na ostrovy Kypr, Rhodos, Kréta a na řecké území.

Řecké mýty přisuzují narození prvního olivového stromu Aténám (vyrostl v Akropoli, aby
Atény chránil). Legenda vypráví, že Poseidon
a Athéna bojovali mezi sebou, kdo přinese
lepší dárek pro své poddané. Poseidon hladil
půdu svým trojzubcem, až se zrodil nejsilnější
a nejrychlejší kůň, který byl schopen vyhrát
všechny bitvy. Athéna pohladila zemi svým
oštěpem a zrodil se první olivovník, schopný
léčit zraněné, dát lidem v noci světlo a přes
den obživu. Zeus vybral tento mírumilovný dar
a Athéna se stala bohyní Atén.

Olivy jsou symbolem středomořské oblasti,
jejich historie je spjata s jednou z populací
žijících v těchto krajích. Pokud bychom chtěli
sledovat šíření oliv na mapě (v průběhu staletí), viděli bychom, že tento nádherný strom
rostl kolem Středozemního moře, po obou
březích jak Evropy, tak i Afriky.

Pěstování oliv bylo široce rozšířené v dobách
Homéra. Ilias a Odyssea vypráví často o olivách a olivovém oleji. Kouzelný je popis ložnice, v níž Penelope přivítala Ulysse po jeho návratu, Ulysses ji postavil před svým odjezdem
z olivového dřeva.
Díky své jedinečnosti byl olivový olej vždy
základem starých léčiv a bylinných prostředků pečujících o pleť.

Na své tisícileté cestě, která přinesla olivy
z vyprahlých a pustých planin Arménie a z vysokých členitých pobřeží Attiky, olivy „doputovaly“ až do Puglie (jižní Itálie), kde nalezly
ideální podmínky pro svůj růst.
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Sklizeň oliv probíhá, když jsou plody poměrně
vyspělé, což je v období od listopadu do ledna, a to pomocí ruční nebo mechanické sklizně. První z nich je založena na principu sklizně plodů jeden po druhém, přímo na stromě
- pomocí speciálního nářadí (je to vynikající
způsob, ale je také drahý).
Okusování (olivy jsou stimulovány k pádu na
plátno umístěné pod stromem), třepání (se
stromem se třese tak, že olivy padají na plátno umístěné pod ním), srážení (listy jsou otřesené pomocí dlouhých dřevěných tyčí nebo
bambusových holí), sběr (olivy se sbírají, když
na podzim samy spadnou na zem).
Výrobce přírodní kosmetiky - italská společnost Natura & Benessere - dává přednost
ruční sklizni, protože umožňuje zachovávat
všechny mimořádné aktivní složky, jak nutriční, tak i léčivé, které olivy v sobě zahrnují.
Po sklizni jsou olivy obvykle přeneseny
a uskladněny po dobu 1 až 2 dnů. Pak jsou
umyty a třou se, aby se z nich získal olej. Během této doby ovšem mohou uvnitř oliv nastat některé „nežádoucí“ chemické reakce.
Tyto reakce mění hladinu kyselosti a oxidace,
což je špatně. Čím méně času olivy čekají na
zpracování, tím lepší kvality oleje se dosáhne.

Olivy firmy Natura & Benessere jsou
zpracovány během 4 až 6 hodin od
sklizně, aby byla za každých okolností
zaručena nejvyšší kvalita získaného
extra panenského olivového oleje!
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Společnost Natura & Benessere ve svých materiálech uvádí:

Transformace oliv
Lisování oliv za účelem získání oleje bylo známo již několik staletí před Kristem. Svědčí o tom
mnohé expozice vystavené v muzeích, kde jsou znázorněny různé metody získávání oleje a jeho
použití jako lék, potravina, kosmetika či zdroj energie, tepla a světla.

Dobře známý je starý
proces, kdy se obrovský
kulatý kámen otáčí a drtí olivy, ze kterých pak
vzniká „pasta“. Ta se
vloží do „fiscoli“ - porézní tašky vyrobené
z rostlinných tkání. Tašky se mačkají a poté
tekutina vyjde ven. Výsledkem je směs oleje
a vody, která byla původně obsažena v plodech oliv. Následně se
směs nechá na chvíli
ustát a tím, že je olej
lehčí než voda, se přirozeně oddělí a stabilizuje v horní části nádoby, kde se pomocí speciálního nářadí
posbírá.

Než přejdeme k podrobnému popisu našeho výrobního cyklu, chceme zdůraznit, že se od roku
1988 zabýváme výzkumem a vývojem řešení pro lepší kvalitu našeho života přírodní cestou.
Jedním z našich nejdůležitějších cílů, když vyvíjíme nový produkt, je nejen získat skvělý výsledek, ale také plně respektovat vlastnosti pokožky.
Můžeme garantovat vysoký standard kvality našich výrobků, protože nám záleží na každé
etapě výrobního cyklu. Všechny kroky našeho ekologického výrobního cyklu jsou certifikovány společnostmi (inspekcemi) ECOGRUPPO ITALIA a NATRUE. Jde o velice důležité
certifikáty, které zaručují kvalitu jak společnosti, tak výrobků.

Organické zemědělství a extrakce základních surovin
Ze všech aktivních látek, které používáme k výrobě našich přírodních produktů, jsme
schopni získávat nejdůležitější organické složky z vlastního ekologického zemědělství!
O které suroviny se jedná?

Aloe Vera extrakt

Olivový olej

Olej z pšeničných klíčků

Levandule

Rozmarýn

Šalvěj

Citron

Pomeranč

Myrta

SLOŽENÍ olivového oleje

Od té doby se postup zcela zautomatizoval
a zmodernizoval. V současné době je využívaná elektrická energie a odstřeďovací
systém, což umožňuje urychlení automatických procesů.

Olivový olej je tvořen téměř zcela triglyceridy. Nejvíce zastoupené mastné kyseliny
jsou kyselina olejová, linolová a palmitová, které pomáhají regeneračním procesům
v kůži a podporují její obnovení.
Olej je bohatý na nasycené mastné kyseliny
„ve správném množství“ - jak požaduje moderní dietologie a kosmetologie. Obsahuje
i neméně důležité složky jako beta-karoten
(provitamín A) a tokoferoly (vitamín E), širokou řadu antioxidantů (sloučeniny fenolu,
atd.), které jsou velmi důležité pro výživu
i kosmetiku, jelikož produkují efektivní
substance působící proti stárnutí.

Je třeba zdůraznit, že jednotlivé kroky separace olej-voda zůstávají stejné, i když jsou použity mechanické
stroje. A co je nejdůležitější - stále
neobsahují žádné přídatné látky než
ty, které jsou přirozeně obsaženy
v olivách. Díky tomuto postupu je
kvalita oleje na velmi vysoké úrovni.
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Toto je velmi důležitá skutečnost, protože jen málo společností na světě je schopno sledovat celý svůj výrobní cyklus. Tímto způsobem můžeme od samého začátku
zaručit opravdu vysokou jakost našich výrobků.
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Závěr výrobního cyklu

Certifikovaný organický
ALOE VERA GEL

Certifikovaný organický
OLIVOVÝ OLEJ

Certifikovaný BIO
OLEJ z pšeničných klíčků

Velmi důležitým aspektem výroby je důkladný způsob, jakým extrahujeme čistý gel z Aloe
Vera listů:

Dalším důležitým krokem je extrakce organického olivového oleje, který se pěstuje v oblasti Apulia (jižní Itálie), kde má ideální podmínky pro svůj růst.

Zajímavý je způsob, jakým je extrahován olej
z pšeničných klíčků z našeho ekologického zemědělství:

• Pečlivé sbírání a mytí listů
• Odříznutí vnějších zelených částí listů, aby
došlo k odstranění aloinu
• Za studena prováděná extrakce Aloe Vera
gelu - ručním krájením na malé kousky,
a to dvě hodiny od sbírání listů
• Aloe Vera gel, který tímto způsobem získáme, je určen pro naše exkluzivní kosmetické výrobky

• Lisování oleje probíhá výhradně za studena - tato teplota extrakce je nezbytná,
významně ovlivňuje kvalitu olivového
oleje.
• Při vysoké teplotě se totiž snižuje obsah
polyfenolů, antioxidantů a vitamínů, ztrácí se typická vůně olivového oleje, zvyšuje rychlost jeho oxidace, jedná se o olej
s výrazně nižší kvalitou. Teplota se upravuje tak, že se řídí teplota vody přidané během těchto dvou kroků (vysoké teploty se
používají k zvýšení výnosu olivového oleje
získaného z pasty).

V tomto směru jsme schopni garantovat
unikátní a silné účinky čistého Aloe Vera
gelu, a dokonce i jeho změkčující a vyhlazovací působení na pokožku.

Díky lisování za studena jsme schopni garantovat velmi kvalitní olivový olej bohatý na
všechny nejdůležitější výživné složky.

Certifikáty společnosti Natura & Benessere
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Poté, co jsme získali uvedené aktivní složky,
je nejdůležitější zachovat jejich činnost
a aktivitu v průběhu výrobního cyklu.
A právě toto je ta část, která představuje
ROZDÍL, protože i ty nejekonomičtější výrobní cykly výrazně snižují a ničí značnou
část aktivních látek, na příklad z těchto
důvodů:
• Výrobní teplota 80-85°C
Výsledek: zničení většiny aktivních
složek
• Použití velmi agresivních rozpouštědel
a konzervačních prostředků za účelem
snížení nákladů.
Výsledek: poškození aktivních složek
a vysoká hladina kožního podráždění
A jak je možné, aby výrobní cyklus probíhal, aniž by se aktivní složky zničily?
Posledním a nejdůležitějším tajemstvím
našeho výrobního cyklu je způsob, jakým
smícháváme všechny aktivní složky: Aloe
Vera, olivový olej, olej z pšeničných klíčků
a všechny organické a přírodní rostlinné výtažky s prospěšnými vlastnostmi.
• Mícháme je ve specifickém pořadí. Poté
tuto směs necháme uležet po dobu 2-3
týdnů tak, aby se z ní stala výjimečná
základní surovina.
• Tento systém výroby je velmi starý
a tradiční, známý jako „macerace za
studena“. Dává nám možnost namíchat
všechny složky dohromady bez použití jakéhokoli chemického rozpouštědla
a zároveň provádět výrobu při nízkých
teplotách (za studena).
• Tento šetrný způsob umožňuje zachovat
plné spektrum aktivních ingrediencí.
Jsme schopni vyprodukovat vysoce kvalitní výrobky a zároveň respektovat vlastnosti a potřeby pokožky.

• Pro výrobu 1 kg čistého oleje z pšeničných
klíčků je potřeba cca 190 kg pšenice, přičemž tento výrobní proces je velmi dlouhý a náročný (trvá zhruba 10 dnů).
• Kompletní produkce oleje z pšeničných
klíčků se provádí při úplné absenci světla.
Díky tomu probíhají důležité enzymatické
procesy, při kterých se zvyšuje koncentrace všech nejdůležitějších vitamínů v oleji
obsažených.
• Umístíme pšeničná semena do vody na 3-4
dny, v úplné tmě. Poté odstraníme vodu
a necháme všechna semena pokrytá vlhkou
vatou po dobu dalších 3-4 dnů.
• Díky přirozeným enzymatickým procesům
se důležité prvky (včetně vit. E) soustředí
do klíčků. Takže 100 % všech složek je nakonec shromážděno v té nejmenší části osiva,
tj. v klíčcích.
• V době, kdy klíčky dosáhnou velikosti přibližně 2 cm, je všechny odřežeme a za studena lisujeme.
Tento systém je velice nákladný, protože
vyžaduje mnoho ruční práce, ale je to jediná možnost, jak dosáhnout tak skvělých
výsledků!

S tímto systémem a postupem během
výrobního cyklu jsme schopni ochránit
100 % účinných látek!
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Herbs Oil

Bylinný olej s Aloe Vera, olivovým olejem a bylinnými výtažky
Díky obsahu 27 rostlinných extraktů s mnohými prospěšnými vlastnostmi pomáhá tento
bylinný olej rychle a efektivně bojovat s únavou a stresem.
Stačí vmasírovat několik kapek na oblast noh, zad, kloubů, krku apod. přibližně po dobu
jedné minuty, kdy se dostaví přirozený pocit „pohody“. Bylinný olej nalezne ve vaší domácnosti
různorodé uplatnění a brzy se stane nepostradatelným produktem pro celou rodinu.
Výrobek patří do sortimentu přírodní italské kosmetiky, která neobsahuje parabeny,
alkohol ani parafín, je obohacena o minerální a hypoalergenní konzervanty. Není testována na zvířatech, je vyrobena ve spolupráci s University of Pavia tak, aby plně respektovala citlivost pokožky.

Herbs Oil - kdy je vhodný?

FUNKCE jednotlivých rostlin
Aloe Vera*

ochrana a péče o pleť

Olivový olej*

ochrana a péče o pleť
účinek antirevmatický,
protihorečnatý
aromatický, trávicí

Cesmína
Anýz
Pomeranče*
(sladké, hořké)
Kajeput
Skořice
Cypřiš
Citronová tráva

• při únavě nebo svalové námaze, kdy stačí vmasírovat několik kapek (3-10) okolo namáhaného
místa (např. nohy, spánky, krk), je vynikající pro sportovce
• v létě je vhodný k osvěžení po koupeli (např. lze nanést do podpaží)
• pomáhá proti komárům (stačí nakapat pár
kapek v ložnici nebo přímo potřít kůži)
• lze použít do zvlhčovače vzduchu nebo
aroma lampy (3-4 kapky) pro provonění
místnosti nebo u respiračních potíží
• je prospěšný u unavených nohou
(10-15 kapek do nádoby s vodou, poté
nohy namáčet)
• do vany jako tonizující koupel
(15-20 kapek)
• je vhodný ke každodennímu používání

Kmín
Smil
(slaměnka)
Eukalyptus
Fenykl
Hřebíček

aromatické, uklidňující
antiseptický, hojivý
povzbuzující,
antiseptická
hojivý, usnadňující
vykašlávání
antiseptická, uklidňující,
hmyz odpuzující
povzbuzující, čisticí
antirevmatický,
protizánětlivý
povzbuzující, usnadňující vykašlávání, hojivý
trávicí
aromatický,
protizánětlivý

Složení:
olej z pšeničných klíčků*, máta, eukalyptus, pomeranče* (sladké a hořké),
citron*, levandule*, meduňka, borovice
(pupeny a jehličí), rozmarýn*, tymián (bílý
a červený), citronová tráva, skořice, 100%
Aloe Vera gel*, extra panenský olivový
olej*, kajeputový olej, cypřiš, anýz, oregano, jalovec, hřebíček, fenykl, kmín, slaměnka, violka, majoránka, cesmína
* Z ekologického zemědělství
Obsah: 100 ml
Kód: 801 100
Cena: 445 Kč / 17,80 €
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Jalovec

povzbuzující, hojivý

Levandule*

dezinfekční,
usnadňující vykašlávání

Citron*
(ovoce, listy)

čisticí, stahující

Majoránka

aromatická, uklidňující

Meduňka
uklidňující, posilující
Máta (máta peprosvěžující, trávicí
ná,volně žijící)
usnadňující vykašlávání,
Oregano
povzbuzující trávení
hojivá, vonný efekt, podBorovice
(jehličí, pupeny) porující vykašlávání
antirevmatický,
Rozmarýn*
hojivý, vonný
Tymián
potlačující kašel,
(bílý, červený)
dezinfekční
podporující vykašlávání,
Violka
čisticí
Pšenice setá*

hojivá, uklidňující

* Z ekologického zemědělství

Aloe Vera face care MILK

Aloe Vera face care TONIC

Aloe Vera DAY & NIGHT cream

Hydratační pleťové mléko

Hydratační pleťové tonikum

Denní a noční krém s Aloe Vera, olivovým olejem a přírodními extrakty

Hydratační pleťové mléko obsahuje složky,
které pleť oživují a osvěžují, vyživují a intenzivně hydratují. Obsah hodnotných složek
způsobuje, že pleť je po použití sametově
hebká a vláčná na dotek. Vzácná přítomnost
organického olivového oleje pomáhá obnovit
jemnost a pružnost pokožky, gel z Aloe Vera ji
zklidňuje a regeneruje.

Hydratační pleťové tonikum díky obsahu přírodních složek dodává pleti energii a svěžest, zajišťuje maximální hydrataci. Nezpůsobuje vysychání pleti a podporuje udržení
přirozeného pH. Má zklidňující účinky, pleť
zjemňuje, zanechává vyživenou a rozzářenou. Tonikum je vhodné aplikovat ráno i večer, stačí nanést na vatový tampon a rozetřít
po celém obličeji a krku - ráno pleť „probouzí“, večer dokončuje odlíčení.

Delikátně vyvážený organický krém je vhodný na denní i noční použití. Namíchané přírodní
ingredience zabezpečují výjimečnou hydrataci a výživu celých 24 hodin. Vůně krému je
příjemná a přírodní. Má svěží a lehkou strukturu, která se lehce vstřebává.
Při použití aplikujte malé množství na tvář a vmasírujte až do úplného vstřebání. Krém je vhodný po celý rok, a to i v období extrémního horka nebo chladu. Je ideální pro všechny typy pleti,
vynikající pro udržení svěží a hydratované pokožky.

Kdy je vhodné?
• hydratační mléko pleť čistí, hydratuje
a zjemňuje
• je velmi vhodné k odlíčení obličeje
• vynikající na ošetření krku a dekoltu
• lze jej nanášet ráno i večer

Kdy je vhodné?
• hydratační tonikum pleť osvěžuje, zjemňuje a obnovuje její rovnováhu
• je vhodné pro každý typ pleti, zejména pro
pleť jemnou a citlivou
• neobsahuje alkohol, odstraňuje nečistoty
a zbytky čisticího přípravku

Složení:
100% gel z Aloe Vera Barbadensis*, extra panenský olivový olej*, olej z pšeničných klíčků*, kyselina hyaluronová,
extrakt z heřmánku lékařského, extrakt
z měsíčku lékařského, panthenol

Složení:
100% gel z Aloe Vera Barbadensis*, glycerin, kyselina hyaluronová, olej z pšeničných klíčků*, extrakt z heřmánku lékařského, extrakt z měsíčku lékařského,
máta, extra panenský olivový olej*,
extrakt z levandule*, panthenol

* Z ekologického zemědělství
Obsah: 200 ml
Kód: 801 116
Cena:
335 Kč / 12,80 €

Kdy je vhodný?
•
•
•
•
•
•
•

na suchou, smíšenou i problematickou mastnou pleť, výborný na den i noc
vhodný pro citlivou, poškozenou a dehydrovanou pleť, pro mladé i starší, pro ženy, muže i děti
chrání a pomáhá bojovat s vnějšími vlivy (slunce, chlad)
zlepšuje rovnováhu pleti, obnovuje tonus unavené pokožky
pomáhá s nedokonalostmi pleti způsobenými věkem
díky obsahu přírodních a organických účinných látek uspokojuje hlavní potřeby pleti
nemastí, má příjemnou, delikátní, přírodní vůni

Složení:
100% Aloe Vera gel*, extra panenský olivový
olej*, olej z pšeničných klíčků*, glycerín, arganový olej, bambucké máslo*, kyselina hyaluronová, meruňkový a mandlový olej*
* Z ekologického zemědělství
Obsah: 50 ml
Kód: 801 108
Cena: 445 Kč / 17,50 €

* Z ekologického zemědělství
Obsah: 200 ml
Kód: 801 115
Cena: 335 Kč / 12,80 €

Všimněte si výhodného
balení - až 200 ml
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Výrobky patří do sortimentu přírodní
italské kosmetiky, která neobsahuje parabeny, alkohol ani parafín, je
obohacena o minerální a hypoalergenní konzervanty. Není testována
na zvířatech, je vyrobena ve spolupráci s University of Pavia tak, aby
plně respektovala citlivost pokožky.

Aloe Vera anti-aging GEL

Aloe Vera gel SPRAY

Čistý přírodní gel z Aloe Vera a přírodních extraktů (olivový olej, za studena lisovaný olej
z pšeničných klíčků, olej z meruňkových jadérek, kyselina hyaluronová). Drahocenná dávka
čisté přírody pomáhá pokožce bojovat proti známkám únavy a stárnutí. Gel je vhodný ke každodennímu používání, poskytne pleti pružnost, svěžest, tonizuje ji a účinně zpomaluje příznaky
stárnutí. Zanechá pokožku hladkou a sametově jemnou.
Jemně vmasírujte kolem očního okolí, obrysů rtů, krku, dekoltu, použijte přímo na vrásky.

Čistý přírodní gel z Aloe Vera a přírodních výtažků je výborným přípravkem určeným k zevnímu použití. Lze jej nazvat „sprejem první pomoci“ - při drobných poraněních a popáleninách
pokožku chladí, zvlhčuje a osvěžuje. Podporuje její regeneraci, účinně zklidňuje. Rychle se
vstřebává, zanechává příjemnou vůni a sametový pocit.

Kdy je vhodný?

Kdy je vhodný?

Složení:

• pro boj s příznaky stárnutí
• výborný na jakékoliv vrásky, aby se snížila jejich
hloubka
• vhodný na kontury kolem očí
• oživuje pokožku krku a dekoltu
• pomáhá u podráždění pleti (např. při jejím
zčervenání nebo u velmi suché pleti)
• je výborný po opalování k hydrataci obličeje
• příjemně a chladivě působí po holení

16

100% Aloe Vera gel*, extra panenský olivový olej*, kyselina
hyaluronová, olej z pšeničných
klíčků*, olej z meruňkových jader*, rostlinný glycerin, alantoin
* Z ekologického zemědělství
Obsah: 100 ml
Kód: 801 101
Cena: 395 Kč / 15,20 €

Složení:

• podporuje hojení běžných
poranění jako odřeniny,
škrábance, poštípání hmyzem
• zmírňuje podráždění pleti po nadměrném slunění,
představuje jedinečnou regeneraci spálené a poškozené pokožky
• je velmi vhodný pro citlivou,
velmi suchou i popraskanou
pleť
• poskytuje dlouhodobou hydrataci a ochranu pokožky už
minutu od aplikace
• má chladivý efekt
• zajišťuje okamžité a dlouhotrvající osvěžení

100% Aloe Vera gel*, extra
panenský olivový olej*, olej
z pšeničných klíčků*, extrakt
z měsíčku zahradního, extrakt
z heřmánku lékařského, mentol, alantoin, panthenol, kyselina hyaluronová
* Z ekologického zemědělství
Obsah: 200 ml
Kód: 801 102
Cena: 325 Kč / 12,40 €
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Aloe Vera SHAMPOO

Aloe Vera HAIR spray

Šampon s Aloe Vera, olivovým olejem a přírodními extrakty byl vyvinut tak, aby dal
vlasům ochranu, hebkost a pocit čistoty.

Vlasový sprej s Aloe Vera, olivovým olejem
a bylinnými výtažky v maximální míře využívá výživných vlastností obsažených přírodních
látek. Díky mimořádným účinkům čerstvého
Aloe Vera, vzácného extra panenského olivového oleje, oleje z pšeničných klíčků, měsíčku
zahradního, glycerinu a heřmánku může být
tento sprej použit ve všech případech, kdy
slunce, vítr, sušení fénem nebo kulmování podráždí vaše vlasy.
Sprej vlasy osvěží, ponechá je hladké a sametové po dlouhou dobu. Obnovuje přirozenou krásu vlasů, regeneruje vlasovou pokožku,
což je velmi důležité pro jejich růst. Ošetřuje
roztřepené konečky suchých vlasů.

Respektuje potřeby vlasové pokožky - odstraní všechny nečistoty či následky způsobené
stresem a vnějšími vlivy. Pravidelné užívání
šamponu vlasy vyživuje a regeneruje, pomáhá
jim najít přirozenou rovnováhu a pohodu. Je
vhodný pro všechny typy vlasů.

Doporučení kadeřníků

„Šampon je opravdu vynikající - na úrovni
profesionálních a komplexních šamponů v kadeřnických salonech. Vlasy jsou po něm jemné, vláčné, lesklé a vzdušné.“

Zkušenosti uživatelů

„Výborný při pobytu u moře! Když se po koupání opláchnete sladkou vodou, nasprejujte si
vlasy vlasovým sprejem (případně lze použít
pouze sprej, když není poblíž sprcha) - vlasy
jsou pak jemné a svěží, nezůstanou tvrdé od
soli.“
„Je ideální, pokud vás zlobí vlnité vlasy. Po
použití šamponu a hair spreje už nemusím používat sérum na narovnání vlasů. Stačí umýt
vlasy šamponem, ještě mokré postříkat sprejem a vysušit fénem, vlasy zůstanou nádherně
rovné.“

Složení:
100% Aloe Vera gel*, hydrolyzovaný pšeničný protein, extra panenský olivový
olej*, extrakt z měsíčku lékařského, panthenol
* Z ekologického zemědělství
Obsah: 250 ml
Kód: 801 103
Cena: 360 Kč / 12,80 €

Složení:
100% Aloe Vera gel*, extra panenský olivový olej*, olej z pšeničných
klíčků*, extrakt z měsíčku lékařského,
rostlinný glycerin, extrakt z heřmánku
lékařského
* Z ekologického zemědělství
Obsah: 200 ml
Kód: 801 105
Cena: 360 Kč / 14,00 €
16
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Aloe Vera legs cream

Aloe Vera HAND cream
Osobní zkušenost

Tento výživný krém s Aloe Vera, olivovým
olejem a bylinnými výtažky je obzvláště
vhodný pro „unavené“ nohy.

„Velice dobře mi pomáhá zjemnit tvrdé paty.
Po nakrémování se během několika minut
tvrdá a zrohovatělá kůže mění na jemnou
a vláčnou pokožku. Je to velká pomoc, když si
pak chci nohy hezky upravit.“

Po náročném dni odstraňuje nepříjemný pocit
těžkosti, zmírňuje otoky, zajišťuje dlouhodobý pocit svěžesti a lehkosti. Je velmi vhodný
pro boj s oběhovými potížemi, které způsobují
vznik křečových žil, doporučuje se u křehkých
kapilár.

Složení:
100% Aloe Vera gel, olej z pšeničných klíčků*, kukuřičný extrakt, extra panenský olivový olej*, mentol,
extrakt z máty peprné, esenciální olej
z kafrovníku, extrakt z kaštanu koňského, extrakt z pupečníku asijského,
extrakt z kořene listnatce ostnitého

Lehce vmasírujte malé množství krému směrem odzdola nahoru. Jeho účinky vám zaručí
okamžitý pocit „pohody“, vaše nohy budou
díky němu svěží a krásné. Stačí provádět masáž krémem pár minut denně.

* Z ekologického zemědělství
Obsah: 100 ml
Kód: 801 104
Cena: 330 Kč / 12,80 €

Krém na ruce s Aloe Vera, olivovým olejem a bylinnými
výtažky představuje organický koktejl těch nejvybranějších látek pro vaše ruce, které hydratuje, vyživuje, pěstuje a chrání.
Stačí nanést malé množství a zlehka vmasírovat. Krém
nemastí, má jemnou strukturu a příjemnou vůni, lehce se
vstřebává. Jde o natolik kvalitní produkt, že je ho možné
nazvat skutečnou anti-aging kúrou určenou na omlazení vašich rukou. Každodenním používáním dodáte svým rukám
jemný a hedvábný vzhled.

Kdy je vhodný?
• ruce hydratuje, vyživuje, pěstí a změkčuje, přitom nezanechává mastný pocit
• v zimě i v létě chrání pokožku rukou před nepříznivými
vlivy počasí
• je výborný při suché pokožce rukou, kyselina hyaluronová
zvyšuje schopnost kůže vázat vodu a tím účinně hydratuje
• bojuje s příznaky stárnutí, omezuje tvorbu vrásek
• je vhodný při nedokonalostech kůže způsobených časem
a věkem
• množství účinných přírodních látek ruce vyživuje a omlazuje, zlepšuje jejich estetický vzhled

Složení:
100% Aloe Vera gel*, extra panenský olivový olej*,
glycerin, olej z pšeničných klíčků*, olej ze šípků
plané růže*, heřmánkový extrakt, extrakt ze smilu
italského, extrakt z měsíčku lékařského, alantoin, kyselina hyaluronová, bambucké máslo*
* Z ekologického zemědělství
Obsah: 100 ml
Kód: 801 107
Cena: 355 Kč / 12,40 €
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Hyaluronic Set

Aloe Vera RESCUE gel

Pro nový vzhled pokožky již za 20 minut

Gel „první pomoci“

Jak nanášet Hyaluronic Set?

• působí prostřednictvím liftingové masky,
liftingového séra a liftingového krému
• obsahuje čistou kyselinu hyaluronovou
• má anti-aging účinek - pokožku omlazuje a zvlhčuje
• má přirozený liftingový efekt - pleť vypíná a zpevňuje

• Masku „slisovanou“ do tvaru tablety vložte do prázdné krabičky. Pokapejte tekutinou z lahvičky, množství dle rysky (4 rysky
- 4 aplikace).
• Maska navlhne a zvětší svůj objem. Poté
ji rozviňte, opatrně „položte“ na odlíčený
obličej, vyhlaďte a nechejte působit cca
20 minut.
• Pravidelně ráno i večer aplikujte na obličej malé množství SÉRA, poté rozetřete
KRÉM.

Výzkumné laboratoře italského výrobce firmy Natura & Benessere - vytvořily liftingový set s obsahem čisté kyseliny hyaluronové.
Tento set nabízí efektivní a okamžité řešení
pro ochablou a stárnoucí pleť při používání
přípravků s cíleným složením: kyselina hyaluronová, organický Aloe Vera gel, arganový
olej, organický olej z pšeničných klíčků, sójové proteiny.
Inovativní systém aplikace a výjimečná
kombinace přírodních aktivních ingrediencí způsobuje dosažení a udržení elastické,
jemné a sametově hladké pleti.

Hyaluronic Set je vhodný pro všechny typy
pleti. Masku stačí nanášet jednou týdně, set
tak vystačí na 1 měsíc (jelikož podporuje mikrocirkulaci kůže, výjimečně se po nanesení
masky mohou objevit začervenalá místa).

Přírodní liftingový efekt pomáhá obnovit kůži pomocí přírodní hydratace. Má v sobě intenzivní a okamžitou omlazující sílu, která pomůže docílit mladistvě vyhlížející pokožku již za
20 minut od aplikace!
Kód: 801 114
Cena: 1.350 Kč / 51,50 €

Set obsahuje
„tekutou“ liftingovou masku, krém,
sérum, 4 masky slisované do tablet a krabičku
určenou ke zvlhčení
masky.

Tento koncentrovaný bylinný gel je vyroben a namíchán tak, aby pozitivně působil při potížích v oblasti krku, krční páteře, ramen, kolen, kloubů, loktů, páteře, svalů a šlach.
Doporučuje se sportovcům a fyzicky aktivním lidem, pomáhá při natažených svalech,
je vhodný také po kousnutí hmyzem.
• gel je v praktickém cestovním balení
• roll-on umožňuje rychlou a jednoduchou
aplikaci, kdy stačí kuličkou potřít problémové místo a vmasírovat
• pocit pohody se dostaví během několika
minut
• gel nemastí a nešpiní oblečení
• obsahuje ďáblův dráp a kafr (pomáhají
uvolnit svalstvo), výtažek z arniky (herbáře uvádějí, že se doporučuje při krevních
podlitinách či zhmožděninách), mentol
a šalvěj (přispívají ke zmírnění únavy,
osvěžují), rozmarýn (kladně ovlivňuje
prokrvení pokožky), Aloe Vera, olivový
olej a heřmánek (pomáhají zklidnit podrážděnou pokožku)

Složení:
100% gel z Aloe Vera Barbadensis*, extra panenský olivový olej*,
extrakt z kořene harpagofytu ležatého
(ďáblův dráp), mentol, kafr, extrakt
z heřmánku, extrakt z šalvěje, extrakt
z rozmarýnu*, extrakt z arniky
* Z ekologického zemědělství
Obsah: 60 ml
Kód: 801 117
Cena: 285 Kč / 11,40 €
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Dárky za Vaše nákupy
Za nákup jakýchkoliv výrobků italské přírodní kosmetiky
v hodnotě minimálně 500 Kč (počítáno v zákaznické ceně)
obdržíte jednu nálepku - OLIVU.
Jakmile nasbíráte 6 oliv - získáte produkt ideální
k aromaterapii: esenciální olej s Aloe Vera a granátovým jablkem.

•

Za 12 oliv - jeden kosmetický výrobek zelené řady, dle
vlastního výběru.

•

Za dvě zaplněné kartičky (24 oliv) - ORGANIC ELIXÍR
(sérum proti vráskám) nebo KRÉM hnědé řady (produkty od stejného výrobce, nejsou běžně v sortimentu).

•

Za tři kartičky (36 oliv) - SADA pro nanesení masky
(EASY mask BIO anti-aging komplex). Exkluzivní dárek,
není v sortimentu, obsahuje 6 ampulek se silným koncentrátem + „tabletové“ obličejové masky.
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Informace o produktech, službách nebo o podnikání
s Finclubem Vám zajistí naši obchodní partneři

(aktualizace - červen 2014)

www.finclub.eu

