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Léčivá lázeňská kosmetika

EUDERMIC
Italská fi rma Eudermic S.r.l. vyvinula tři řady přírodní lázeňské kosmetiky:

Přírodní kosmetika fi rmy Eudermic je charakteristická využitím síly extraktů 
ze středozemního ovoce a léčivých bylin nabitých energií jižního slunce.

Jako základ používá léčivé minerální vody a termální bahna užívaná při 
lázeňské terapii ve světově známých lázních Terme di Chianciano v Itálii.

Vysoký obsah minerálů sopečného původu v minerální vodě a v termálním 
bahně dává těmto produktům unikátní léčebné vlastnosti.

Rostlinný základ této kosmetiky tvoří nejkvalitnější přírodní suroviny - čisté 
rostlinné oleje a tuky, aromatické silice a extrakty z ovoce a léčivých bylin, jež 
ve spojení s čistým včelím voskem, léčivými minerálními vodami, termálním 
bahnem a mořskou solí obohacenou o výtažky z chaluh a hnědých mořských 
řas, vytváří unikátní léčivou kombinaci dodávající tělu potřebnou výživu, ener-
gii a vitalitu.

Vysoká kvalita této čistě přírodní kosmetiky byla potvrzena certifi kátem 
ECONAT .

 Dopřejte si lázeňský luxus v pohodlí vašeho domova.



Angel`s SpaAngel`s Spa (v překladu Andělské lázněAndělské lázně) je kolekce exkluzivní léčivé 
lázeňské kosmetiky, která bude o Vaše tělo pečovat s andělskou jem-
ností a Vaši duši pozvedne až k nebesům.
Základ unikátních receptur tvoří nejkvalitnější přírodní suroviny (mi-
nerální léčivé vody a soli, léčivá vřídelní bahna,mořská sůl, přírodní 
vosky, esenciální oleje a výtažky z léčivých a aromatických rostlin).
Vysoká kvalita této čistě přírodní kosmetiky byla potvrzena certifi ká-
tem ECONAT . 
I Vy můžete mít svého anděla …I Vy můžete mít svého anděla …
    Užijte si andělské péče…    Užijte si andělské péče…



KOUPELOVÁ A SPRCHOVÁ PĚNA 500ml

Kód Koupelová a sprchová pěna Cena
30001 extra tmavá čokoláda 400 Kč
30002 přírodní cukr 400 Kč
30003 mátový, citrusový a bergamotový olej 400 Kč
30004 skořicový olej 400 Kč
30005 zázvorový, šalvějový a rozmarýnový olej 400 Kč
30006 ylang-ylang a mandarinkový olej 400 Kč
30008 bílá lilie a santalové dřevo 400 Kč



Přírodní cukr
Ponořte své znavené tělo do 
heboučké pěny na bázi přírod-
ního cukru. Přirozené zvláčňu-
jící vlastnosti cukru napomáha-
jí udržet vaši pokožku vláčnou. 
Dopřejte si tuto velmi jemnou 
koupel s delikátní vůní.

Zázvorový, šalvějový 
a rozmarýnový olej
Obohaceno o přírodní zázvo-
rový, šalvějový a rozmarýnový 
esenciální olej, které přinášejí 
inspiraci z detoxikačních aro-
materapeutických koupelí na-
bízených jako součást mnoha 
léčebných lázeňských proce-
dur. Koupel napomáhá uvolnit 
svalové napětí a povzbuzující 
vůně vás příjemně naladí.  

Bílá lilie 
a santalové dřevo
Obohaceno o přírodní výtaž-
ky z lilie a o silice a oleje ze 
santalového dřeva, které jsou 
součástí základních aromate-
rapeutických koupelí a jsou 
využívány v řadě léčebných 
lázeňských procedur. Horká 
kořeněná koupel napomáhá 
uvolňovat svalová napětí a 
květinová vůně pozvedne vaši 
náladu, rozveselí a inspiruje.

Extra tmavá čokoláda
Nechte své problémy rozpustit 
v bohaté pěně, obklopeni bož-
skou vůní extra tmavé čokolá-
dy, budete cítit, jak je váš stres 
odplavován pryč.Dopřejte si 
zážitek ze speciální omlazovací 
kúry.

Skořicový olej
Koupel obsahující skořicové 
esenciální oleje napomáhá 
odstraňovat celulitidu, udržovat 
barvu a zdravý vzhled vaší 
kůže. Dopřejte si příjemný 
zážitek z koupele.

Ylang-ylang 
a mandarinkový olej
Obohaceno o esenciální oleje 
Ylang-ylang a mandarinky, kte-
ré během relaxace napomáhají 
osvěžit a zjemnit vaši pokožku. 
Příjemná, povznášející vůně 
pomůže navodit atmosféru 
harmonie okolo vás.

Mátový, citrusový 
a bergamotový olej
Termální lázeň Angel´s Spa 
osvěží a povzbudí vaši pokož-
ku, pronikavá vůně regeneruje 
vaše tělo i mysl. Je to pravá 
osvěžující hydroterapeutická 
kúra.



BOHATÉ TĚLOVÉ MLÉKO 200ml

Kód Bohaté tělové mléko Cena
30021 extra tmavá čokoláda 400 Kč
30022 přírodní cukr 400 Kč
30023 mátový, citrusový a bergamotový olej 400 Kč
30024 skořicový olej 400 Kč
30025 zázvorový, šalvějový a rozmarýnový olej 400 Kč
30026 ylang-ylang a mandarinkový olej 400 Kč
30028 bílá lilie a santalové dřevo 400 Kč



Přírodní cukr
Přírodní cukr je lékem pro 
suchou pokožku. Přirozené 
účinky cukru napomáhají 
pokožku dostatečně zvláčnit 
a ochránit proti přirozenému 
stárnutí. Dodává pružnost a 
odbourává napětí kůže. Rychle 
se vstřebává a neponechává 
mastný film.

Zázvorový, šalvějový 
a rozmarýnový olej
Toto sametové tělové mléko 
přináší blahodárný povzná-
šející pocit díky přírodnímu 
změkčovadlu, čistící a stimu-
lační síle zázvoru. Má příjemné 
složení, které pokožku zvláčňu-
je, zjemňuje a vyživuje. Rychle 
se vstřebává a neponechává 
mastný film.  

Bílá lilie 
a santalové dřevo
Tělové mléko s výtažkem 
z bílé lilie a santalovou silicí 
je slastně vonící a konejšivé 
k vaší pokožce. Vaší pokožce 
dodá hedvábnou jemnost 
provázenou znamenitou vůní 
blahodárnou pro vaše emoce.
Unikátní kombinace přírodních 
extraktů, rostlin a rostlinných 
olejů navozuje  pocity vyrov-
nanosti a pokožku ponechává 
jemnou.

Extra tmavá čokoláda
Velmi jemné a lehké tělové 
mléko dodá vašemu tělu a 
mysli takové pocity, které umí 
dodat jen čokoláda. Úžasné 
kakaové máslo obnoví pružnost 
vaší pokožky. Teplá, kořeněná 
a utěšující vůně extra tmavé 
čokolády odstraní projevy 
únavy a stresu, povzbudí a 
stimuluje.

Skořicový olej
Exotické, kořeněné a zvláčňu-
jící vlastnosti skořice kombi-
nované s bohatým přírodním 
změkčovadlem dodají pokožce 
vláčnost a pružnost. Rychle se 
vstřebává a neponechává mast-
ný film, je vhodný pro všechny 
typy pleti.

Ylang-ylang 
a mandarinkový olej
Zvláčňující tělové mléko 
obsahuje přírodní změkčovadlo, 
které udrží vaši pokožku vláčnou 
po celých 24 hodin. Napomáhá 
prevenci suché kůže, kůži chrá-
ní, rychle se vstřebává a nepo-
nechává mastný film. Ylang-
-ylang a mandarinkový esenci-
ální olej tiší napětí kůže, zvedne 
náladu a zvýší smyslnost. 

Mátový, citrusový 
a bergamotový olej
Obohaceno o esenciální oleje 
máty, citrusu a bergamotu, je 
jako výživný nápoj pro vaši 
pokožku, bohatý na přírodní 
změkčovadla, která dodají 
pokožce optimální vláčnost a 
mají léčivé účinky. Speciálně 
vyvinuto pro počáteční hydra-
taci s dlouhodobými ochran-
nými a konejšivými účinky pro 
suchou pokožku. Osvěžující a 
chladivá vůně odbourává stres 
a nervové napětí.



MASÁŽNÍ TĚLOVÝ OLEJ 200ml

Kód Masážní tělový olej Cena
30041 extra tmavá čokoláda 500 Kč
30042 přírodní cukr 500 Kč
30043 mátový, citrusový a bergamotový olej 500 Kč
30044 skořicový olej 500 Kč
30045 zázvorový, šalvějový a rozmarýnový olej 500 Kč
30046 ylang-ylang a mandarinkový olej 500 Kč
30048 bílá lilie a santalové dřevo 500 Kč



Přírodní cukr
Přírodní surový cukr dodá Vaší 
pokožce energii a celé spektrum 
minerálů a vitámínů obsažených 
v cukrové třtině. Napomáhá 
udržet pokožku vláčnou a hydra-
tovanou, stimuluje krevní oběh 
a podporuje regeneraci buněk.

Zázvorový, šalvějový a 
rozmarýnový olej
Esenciální oleje ze zázvoru, 
šalvěje a rozmarýnu mají velmi 
ostrou, kořeněnou až štiplavou 
vůni s hřejivými a stimulačními 
účinky. Tento léčivý bylinkový 
olej ve vás probudí novou ener-
gii a dodá vám pocit svěžesti.

Bílá lilie a santalové dřevo
Vůně bílé lilie spolu s esenci-
álním olejem a pryskyřicemi 
ze santalového dřeva navozuje 
příjemnou radostnou atmosféru 
a svěžest těla a duše.

Extra tmavá čokoláda
Tělový olej extra tmavá čokoláda 
má hřejivé účinky a usnadní od-
bourávání únavy a stresu. Jeho 
kořeněná hořkosladká vůně 
vzbuzuje pocit rozkoše a vybur-
cuje vaše endorfíny (hormóny 
štěstí) a příjemně vás naladí. 

Skořicový olej
Skořicový esenciální olej 
dodává energii, exotická 
kořeněná vůně stimuluje 
tělo i mysl. Skořice pomáhá 
odbourat případnou celulitidu.

Ylang-ylang a mandarin-
kový olej
Ylang-ylang a mandarinkové 
esenciální oleje dodávají sílu 
organismu a duši. Konejšivé a 
relaxační účinky a vůně tohoto 
masážního oleje zklidní napětí, 
odstraní špatnou náladu a zvýší 
smyslnost.

Mátový, citrusový a berga-
motový olej
Kombinace esenciálních olejů 
z máty, citrusů a bergamotu je 
velmi vhodná pro povzbuzení a 
stimulaci unaveného těla, krev-
ního a lymfatického systému. 
Aroma je osvěžující s chladivým 
efektem, který odbourá stres a 
nervové vypětí.

Luxusní masážní oleje řady Angel`s Spa patří mezi to nejlepší, co můžete sehnat na našem trhu. Jsou 
vyrobeny z nejlepších přírodních surovin s důrazem na nejvyšší kvalitu surovin.
Zvláčňující tělové oleje působí jako velmi efektivní léčebná kúra, kterou si můžete připravit doma. Pro 
nejlepší vstřebání a hydrataci kůže je nejvhodnější aplikovat olej ihned po koupeli. Vmasírujte olej do 
kůže pro jemnou stimulaci krevního a lymfatického systému.



Kód Scrub (peeling) ze surového cukru Cena
30061 extra tmavá čokoláda 500 Kč
30062 přírodní cukr 500 Kč
30063 mátový, citrusový a bergamotový olej 500 Kč
30064 skořicový olej 500 Kč
30065 zázvorový, šalvějový a rozmarýnový olej 500 Kč
30066 ylang-ylang a mandarinkový olej 500 Kč
30068 bílá lilie a santalové dřevo 500 Kč

SCRUB (PEELING) ze surového cukru 300g



Přírodní cukr
Přírodní cukr se zvláčňujícími 
účinky pomáhá udržet pokož-
ku stále hebkou a vláčnou. 
Stimuluje krevní oběh a napo-
máhá k regeneraci buněk kůže. 
Vmasírujte do pokožky celého 
těla během koupele a poté 
osprchujte. Obsahuje konejšivé 
okvětní lístky růže.

Zázvorový, šalvějový 
a rozmarýnový olej
Scrub (peeling) z přírodního 
surového cukru s esenciálními 
oleji zázvoru, šalvěje a rozma-
rýnu je vhodný pro detoxikaci 
těla a mysli. Tato kúra je inspi-
rována detoxikační aromatera-
pií využívanou v mnoha léčeb-
ných lázeňských procedurách. 
Vmasírujte do pokožky celého 
těla pro potřebnou hydrataci 
a poté osprchujte. Obsahuje 
šalvějové lístky pro vyčištění 
a detoxikaci pokožky. 

Bílá lilie 
a santalové dřevo
Scrub (peeling) z přírodního 
surového cukru s výtažkem 
z bílé lilie a se silicí ze santa-
lového dřeva jemně odstraní 
suchou kůži a mrtvé buňky 
kůže, tonizuje, dodá pocit 
odpočinku, klidu a hluboké 
relaxace. Nanášejte na celé tělo 
a poté opláchněte.

Extra tmavá čokoláda
Kombinace přírodního cukru, 
výživných olejů a lahodná 
vůně extra tmavé čokolády je 
ta pravá léčebná kúra pro vaše 
tělo a mysl. Tento tělový scrub 
(peeling) odstraní starou kůži a 
suchou kůži promění v zářivou, 
jemnou a báječně voňavou. 
Obsahuje osvěžující mátové 
lístky.

Skořicový olej
Přírodní cukr se skořicí pro-
budí vaši pokožku a omezí 
celulitidu. Tento jemný scrub 
(peeling) nanášejte po celém 
těle, odstraní staré buňky kůže 
a vaše pokožka bude znovu 
jemná a dostane svůj přirozený 
tón. Vmasírujte do pokožky 
celého těla během koupele 
a poté osprchujte.

Ylang-ylang 
a mandarinkový olej
Scrub (peeling) z přírodního 
surového cukru s esenciálními 
oleji ylang-ylang a mandarinky 
odstraní staré buňky kůže a su-
chou kůži zvláční. Dodá jí při-
rozenou barvu a pocit svěžesti, 
uvolnění a klidu. Vmasírujte 
do pokožky celého těla během 
koupele a poté osprchujte.
Obsahuje kůru sladkého po-
meranče podporující navození 
pocitu relaxace.

Mátový, citrusový 
a bergamotový olej
Toto chladivé složení esen-
ciálních olejů je vhodné pro 
povzbuzení a osvěžení orga-
nismu. Vmasírujte do pokožky 
celého těla během koupele, 
rychle osprchujte studenou 
vodou a poté znovu teplou vo-
dou. Obsahuje kůru z citrusu a 
bergamotu pro navození pocitu 
svěžesti. Výrobek skladujte při 
pokojové teplotě na suchém 
místě.



Kód Pleťový a tělový balzám Cena
30081 kakaové máslo (harmonie) 400 Kč
30082 bambucké máslo (klid) 400 Kč
30083 avokádový olej (energie) 400 Kč

Pleťový a tělový balzám s avokádovým olejem (energie)
Kořeněná, exotická vůně napomáhá ke stimulaci pokožky a hřejivému 
pocitu těla. Výrobek skladujte při pokojové teplotě na suchém místě. 
Nevystavujte slunci a extrémním teplotám.

Pleťový a tělový balzám s kakaovým máslem (harmonie)
Pro zklidnění nervového systému a osvěžení mysli. Výrobek skladujte 
při pokojové teplotě na suchém místě. Nevystavujte slunci a extrém-
ním teplotám.

Pleťový a tělový balzám s bambuckým máslem (klid)
Konejší tělo a uklidňuje mysl. Výrobek skladujte při pokojové teplotě 
na suchém místě. Nevystavujte slunci a extrémním teplotám.

PLEŤOVÝ A TĚLOVÝ BALZÁM 50ml

Kód Pleťový
30081 kakaov
30082 bambu
30083 avokád



Vosk na obličej, ruce a tělo s pomerančovým 
a citrónovým esenciálním olejem
Tento vosk zvláčňuje a zvlhčuje vaši pokožku a dodává jí novou 
vitalitu a svěží barvu. Olejová esence z citrónu a pomeranče 
stimuluje přirozenou pevnost vaší pokožky.
Výrobek skladujte při pokojové teplotě na suchém místě. 
Nevystavujte slunci a extrémním teplotám.

Vosk na obličej, ruce a tělo s levandulovým 
a bergamotovým esenciálním olejem
Výživný včelí vosk zvláčňuje a chrání pokožku svým dlouhotrvajícím 
blahodárným účinkem. Olejová esence z levandule a bergamotu 
chrání pokožku před nepříznivými povětrnostními vlivy.
Výrobek skladujte při pokojové teplotě na suchém místě. 
Nevystavujte slunci a extrémním teplotám.

Kód Vosk na obličej, ruce a tělo Cena

30091 pomerančový a citrónový 
esenciální olej 400 Kč

30092 levandulový a bergamotový 
esenciální olej 400 Kč

VOSK na obličej, ruce a tělo 50ml

Kód Vos

30091 pom
ese

30092 leva
ese



TĚLOVÝ KRÉM (s bambuckým máslem) 375ml

Kód Tělový krém Cena
30031 extra tmavá čokoláda 800 Kč
30032 přírodní cukr 800 Kč
30033 mátový a bergamotový olej 800 Kč
30035 zázvorový, šalvějový a rozmarýnový olej 800 Kč
30036 ylang-ylang a mandarinková silice 800 Kč

Luxusní tělový krém na bázi bambuckého másla a vzácných rostlinných olejů. 
Lázeňská tělová kúra v pohodlí vašeho domova v ozdobné dóze s kovovým 
patentním uzávěrem.



Regenerační pleťový krém a balzám na rty 
s ylang-ylang a mandarinkou
Novinka 2v1
Regenerační pleťový krém s výtažky z ylang-ylang a 
mandarinky je vyroben ze surového cukru, bambuckého 
másla a vzácných olejů. Pokožka je po použití hladká a 
sametově jemná. Stabilizovaný vitamín C zajistí silné účinky 
při boji proti volným radikálům. Nová generace UVA/UVB 
slunečních filtrů SPF 6/8 ochrání vaši kůži před škodlivými 
vlivy slunečního UV záření.

Regenerační balzám na rty (kulička v uzávěru krému) 
s výtažky z ylang-ylang je vyroben z přírodního vosku, 
kakaového másla a vzácných rostlinných olejů a silic. 
Vašim rtům zajistí hlubokou hydrataci, výživu a potřebnou 
UV ochranu.

Kód 2v1 Cena

30101
ylang-ylang 
a mandarinková silice

300 Kč

PLEŤOVÝ (regenerační) KRÉM 40ml

BALZÁM NA RTY (s kuličkou) 3ml

s UV filtrem SPF 6/8

2v1



Regenerační balzám na rty s včelím voskem, rostlinné oleje 
zajistí potřebnou výživu a hydrataci rtů.
Napomáhá k obnově a ochraně citlivé kůže oblasti rtů.
Nová generace ochranných filtrů SPF 7.

Elegantní malá mýdélka s Andělem. Vhodné jako osobní 
mýdlo pro hosty nebo jako milá pozornost vašim přátelům. 

Kód Malé koupelové mýdlo Cena
30171 extra tmavá čokoláda 30 Kč
30173 mátový, citrusový a bergamotový olej 30 Kč
30175 zázvorový, šalvějový a rozmarýnový olej 30 Kč
30176 ylang-ylang a mandarinka 30 Kč
30178 bílá lilie a santalové dřevo 30 Kč

BALZÁM NA RTY s UV filtrem

MALÉ KOUPELOVÉ MÝDLO (pro hosty) 30g

Kód Balzám na rty Cena
30121 extra tmavá čokoláda 80 Kč
30126 ylang-ylang a mandarinka 80 Kč



TERMÁLNÍ KOUPELOVÁ MÝDLA 200g

Luxusní lázeňská koupelová mýdla v dárkovém balení s Andělem. Vhodné jako 
osobní mýdlo pro hosty nebo jako milá pozornost vašim přátelům.

Kód Esence Cena
30071 extra tmavá čokoláda 150 Kč
30073 mátový, citrusový a bergamotový olej 150 Kč
30075 zázvorový, šalvějový a rozmarýnový olej 150 Kč
30076 ylang-ylang a mandarinka 150 Kč
30078 bílá lilie a santalové dřevo 150 Kč



MOŘSKÁ KOUPELOVÁ SŮL 450g

Kód Esence Cena

30353
osvěžující koupelová sůl s mátou, limetkou, bergamotem a 
výtažkem z hnědých řas 500 Kč

30355
stimulující koupelová sůl s ylang-ylang,
mandarinkovou silicí a výtažkem z hnědých řas 500 Kč

30356
vyrovnávající koupelová sůl se zázvorem, 
šalvějí, rozmarýnovou silicí a výtažkem z chaluh 500 Kč

30358
uklidňující a konejšivá koupelová sůl s bílou lilií, santalovým 
dřevem a výtažkem z hnědých řas

500 Kč

Angel´s Spa koupelová sůl kombinuje léčebné a relaxační účinky mořské soli, silic a 
výtažků z chaluh a hnědých řas z oblasti Středozemního moře. Toto unikátní složení je 
s úspěchem využíváno v lázeňské péči a aromaterapii pro hloubkové čištění pleti. Koupe-
lová sůl obsahuje minerály, které odvádějí nečistoty z kůže, čistí a stahují póry. Lázeňská 
tělová kúra v pohodlí vašeho domova v ozdobné dóze s kovovým patentním uzávěrem.



Denní terapie   Pleťový krém – hydratační a ochranný
Angel´s Spa denní terapie napomáhá k ochraně pleti díky aktivnímu 
základu a vytváří potřebný hydrolipidický film, který redukuje ztráty 
tekutin, stimuluje vaši pleť k tvorbě kolagenu a produkci elastinu. 
Zaručuje hydrataci, výživu a pevnost pleti a zamezuje otokům.
Exkluzivní kombinace vitamínu C a vitamínu E spolu s bambuckým 
máslem formuje a zjemňuje pleť, vytváří UV ochranu a redukuje 
dehydrataci a chrání proti volným radikálům.
Obj. kód 30401 Cena 390 Kč

Noční terapie   Pleťový krém – vyživující a revitalizační
Angel´s Spa noční terapie posílí a zpevní vaši pleť, povzbudí přirozenou 
ochranu a regenerační procesy vaší pleti a rovněž bojuje proti stárnutí 
pleti během spánku. Lehká emulze byla záměrně vyvinuta pro maxi-
mální využití v době, kdy pokožka odpočívá, pro zvýšení regenerace 
pleti během noci. Pleťový krém intenzivně vyživuje, posiluje a obnovuje 
pokožku poškozenou během dne. Vytváří ochranný film, čímž pleť znovu 
získává svoji elasticitu a zvýšuje efekt vyhlazení vrásek v choulostivých 
liniích obličeje.
Obj. kód 30402 Cena 410 Kč

Noční terapie   
Pleťové Beauty (zkrášlující) sérum – obnovující a naplňující 
Tato naplňující a obnovující terapie je plná přírodních aktivních složek, 
které pleť hydratují, vyživují a stimulují její schopnost regenerace a 
obnovy. Během formování a remodelace kontur obličeje je pokožka 
vyživována a chráněna. Beauty sérum vyplní a minimalizuje i ty 
nejhlubší vrásky, pleť ponechává revitalizovanou, odpočatou, 
vyhlazenou a rozzářenou.
Obj. kód 30421 Cena 410 Kč

Noční a denní terapie   Čistič a tónovač pleti
Tento exkluzivní produkt 2 v 1 pleťové mléko a pleťové tonikum má 
účinnou schopnost důkladně vyčistit a nádherně osvěžit vaši pleť. 
Odstraňuje nečistoty a make-up bez zanechání jakýchkoliv stop, nena-
rušuje hydratační schopnost pleti, pokožku vyživí a zanechá přirozeně 
pružnou. Doporučeno i pro velmi citlivou pleť, suchou a dehydratova-
nou pokožku.
Obj. kód 30422 Cena 390 Kč

PLEŤOVÉ KRÉMY (denní a noční terapie)



TĚLOVÝ KRÉM 250ml

Kód Tělový krém Cena
30051 obnovující s extra tmavou čokoládou 520 Kč
30052 hydratující s přírodním cukrem 520 Kč

30053
formující a osvěžující s mátou, limetkou 
a silicí bergamotu 520 Kč

30055
vyrovnávající se zázvorem, šalvějí, rozmarýnovou 
silicí a výtažkem z chaluh 520 Kč

30056
stimulující s ylang-ylang, mandarinkovou silicí 
a výtažkem z mořských chaluh 520 Kč

30058 vyživující s výtažkem z bílé lilie a santalovou silicí 520 Kč



Formující a osvěžující tělový krém 
s mátou, limetkou a silicí bergamotu
Tento aromaterapeutický tělový krém nabízí 
výběr složek na rostlinné bázi a blahodárný po-
cit z ryze esenciálních olejů. Lehce roztíratelný 
a rychle vstřebatelný vyživující krém uklidňuje 
suchou, citlivou pokožku a zajišťuje dostatečnou 
hydrataci pleti tak, aby pokožka zůstala stále 
vláčná. Osvěžující a chladivé aroma odbourává 
stres a nervové napětí.
Obj. kód 30053 Cena 520 Kč

Hydratující tělový krém 
s přírodním cukrem
Velmi účinná směs pro regeneraci poškozené 
či suché kůže, díky zvláčňujícím vlastnostem 
cukru je vhodné použití krému jako ochrana 
pleti v zimních měsících. Udržuje pokožku stále 
hydratovanou, chrání ji proti stresovým vlivům 
a staví bariéru přirozenému stárnutí pleti.
Obj. kód 30052 Cena 520 Kč

Vyživující tělový krém 
s výtažkem z bílé lilie a santalovou silicí
Tento tělový krém má velmi výrazné aroma bílé 
lilie a santalového dřeva, je lehký, hluboce vyži-
vující a hydratující a je obohacen o ryze přírodní 
výtažky a silice. Napomáhá k obnově pokožky a 
její přirozené rovnováhy, chrání pleť proti vysu-
šení. Zklidňuje podrážděnou kůži, která je denně 
vystavována přírodním vlivům.
Obj. kód 30058 Cena 520 Kč

Vyrovnávající tělový krém se zázvorem, 
šalvějí, rozmarýnovou silicí a výtažkem 
z mořských chaluh
Tělový krém se zázvorem, šalvějí, rozmarýnovou 
silicí a výtažkem z chaluh poskytne vaší pokož-
ce dokonalou hydrataci a pružnost. Bohaté silice 
a másla pleť hydratují, změkčují a hojí. 
Po použití tělového krému pleť absorbuje vyži-
vující ryze přírodní složky a vy můžete relaxovat 
a vychutnávat si požitek z ojedinělého povzná-
šejícího aroma bylin.
Obj. kód 30055 Cena 520 Kč

Obnovující tělový krém 
s extra tmavou čokoládou
Lehký tělový krém s extra tmavou čokoládou 
stimuluje a zvyšuje elasticitu kůže. Rychle 
se vstřebává a pokožku zanechává jemnou a 
nádherně zářivou. Teplé kořeněná aroma extra 
tmavé čokolády přispívá k povzbuzení a stimu-
laci těla a duše.
Obj. kód 30051 Cena 520 Kč

Stimulující tělový krém s Ylang-Ylang, 
mandarinkovu silicí a výtažkem 
z mořských chaluh
Hluboce pronikavá směs rostlinných olejů vybra-
ných pro kompletní hydrataci rukou a celého těla, 
která vydrží  po celý den. Antioxidanty a bohaté 
živiny účinně působí proti volným radikálům, 
brání rychlému stárnutí pleti a chrání při poško-
zení vnějšími atmosférickými vlivy. Ylang –Ylang 
a  mandarinkové silice zklidňují napětí, odbourá-
vají negativní nálady a zvyšují smyslnost.
Obj. kód 30056 Cena 520 Kč



Kouzelné andělské vůně provoní váš byt, prostoupí vaši mysl a navodí příjemnou pohodu a 
pocit relaxace. Báječná aromaterapie pro uvolnění těla a pozitivní naladění mysli, která vás 
povznese nad starosti tohoto světa a pozvedne vaši mysl až k nebeským výšinám.
Difuzér pomocí dřevěných tyčinek uvolňuje vonnou esenci. Nezapaluje se!

DIFUZÉR (vonné tyčinky)

Kód Difuzér (vonné tyčinky) Cena
30301 extra tmavá čokoláda 480 Kč
30302 přírodní cukr 480 Kč
30303 máta, limetka a silice bergamotu 480 Kč
30305 zázvor, šalvěj, rozmarýnová silice 480 Kč
30306 ylang-ylang a mandarinková silice 480 Kč
30308 bílá lilie a santalové dřevo 480 Kč



MEDITERRANEAN SPA je nová řada přírodní léčebné kos-
metiky, která je charakteristická využitím síly extraktů ze středo-
zemního ovoce a léčivých bylin nabitých energií jižního slunce. 

Název Mediterranean Spa (v překladu Středozemní lázně) byl 
zvolen díky faktu, že tato přírodní léčivá kosmetika používá jako 
základ léčivé prameny a minerály, jež se nacházejí v oblasti 
Středozemního moře. Tyto léčebné minerální vody jsou užívány 
v lázeňské léčivé terapii ve světově známých lázních Terme di 
Chianciano v Itálii. Vysoký obsah minerálů sopečného původu 
dává těmto produktům unikátní léčebné vlastnosti.

Rostlinný základ této kosmetiky tvoří čisté rostlinné oleje a tuky, 
aromatické silice a extrakty z ovoce a léčivých bylin, jež ve 
spojení s čistým včelím voskem, léčivými minerálními vodami 
a mořskou solí obohacenou o výtažky z chaluh a hnědých moř-
ských řas, vytváří unikátní léčivou kombinaci dodávající tělu 
potřebnou výživu, energii a vitalitu.

Dopřejte si i Vy luxusu Středozemních lázní v pohodlí vašeho 
domova.



Tělové máslo (bambucké máslo) 500ml / 90ml

Tělové máslo dodává kůži potřebné látky pro dokonalou hyd-
rataci, osvěžení a regeneraci. Má zjemňující účinky a obnovu-
je přirozenou vláčnost a pokožce vrací pružnost a mladistvý 
vzhled.
Všechna tělová másla jsou vyrobena pouze z rostlinných zdrojů 
a na přírodní bázi. Jednotlivé druhy se od sebe liší přidanými 
aromatickými esencemi, silicemi a výtažky z léčivých rostlin 
a tropického ovoce.

Vynikající a nejoblíbenější výrobek. 
Jemný tělový krém z čistého bambucké-
ho másla s přídavkem kakaového 
másla a vzácných rostlinných 
olejů a aromatických esen-
cí pro nejlepší péči o vaši 
pokožku.



Tělové máslo Kód
500ml

Cena
500ml

Kód
90ml

Cena
90ml

olivový olej 10110 480 Kč 10524 200 Kč
kakaové máslo 10111 480 Kč 10121 200 Kč
avokádový olej 10112 480 Kč 10525 200 Kč
Aloe Vera 10113 480 Kč 10123 200 Kč
hroznové víno * 10114 480 Kč 10124 200 Kč
citrón a pomeranč 10115 480 Kč 10523 200 Kč
med * 10116 480 Kč 10126 200 Kč
bambucké máslo * 10117 480 Kč 10127 200 Kč
papája 10118 480 Kč 10128 200 Kč
bazalka 10500 480 Kč 10520 200 Kč
myrta 10501 480 Kč 10521 200 Kč
fíky 10502 480 Kč 10522 200 Kč

* - v nabídce pouze do vyprodání zásob



Tělový peeling (scrub) - solný krém 300g / 100g

Vynikající výrobek chráněný patentem.



Unikátním výrobním způsobem vytvořený krémový peeling (scrub) z mořské soli pro odstranění 
starých buněk z povrchu vaší kůže. Je to jemný a příjemný peelingový krém bohatý na cenné látky, 
které vaši pokožku zjemní a napomůžou její regeneraci a obnovení ochranných hydrolipidických 
bariér. Používejte ihned po koupeli na vlhkou pokožku. Kůži krémem jemně třete a poté opláchněte 
proudem vody a osušte.

Tělový peeling (scrub) Kód
300g

Cena
300g

Kód 
100g

Cena
100g

kakaové máslo 10151 500 Kč 10161 300 Kč
Aloe Vera 10153 500 Kč 10163 300 Kč
hroznové víno * 10154 500 Kč 10164 300 Kč
med * 10156 500 Kč 10166 300 Kč
bambucké máslo * 10157 500 Kč 10167 300 Kč
papája 10158 500 Kč 10168 300 Kč
bazalka 10550 500 Kč 10560 300 Kč
myrta 10551 500 Kč 10561 300 Kč
fíky 10552 500 Kč 10562 300 Kč
citrón a pomeranč 10553 500 Kč 10563 300 Kč
olivový olej 10554 500 Kč 10564 300 Kč
avokádový olej 10555 500 Kč 10565 300 Kč

* - v nabídce pouze do vyprodání zásob



Sprchový gel 250ml / Sprchový mycí krém 90ml



Kód Sprchový gel 250ml Cena
10131 kakaové máslo 200 Kč
10133 Aloe Vera 200 Kč
10134 hroznové víno * 200 Kč
10136 med * 200 Kč
10137 bambucké máslo * 200 Kč
10138 papája 200 Kč
10530 bazalka 200 Kč
10531 myrta 200 Kč
10532 fíky 200 Kč
10533 citrón a pomeranč 200 Kč
10534 olivový olej 200 Kč
10535 avokádový olej 200 Kč

* - v nabídce pouze do vyprodání zásob

Kód Sprchový mycí krém 90ml Cena
10141 kakaové máslo 300 Kč
10143 Aloe Vera 300 Kč
10144 hroznové víno * 300 Kč
10146 med * 300 Kč
10147 bambucké máslo * 300 Kč
10148 papája 300 Kč
10545 citrón a pomeranč 300 Kč
10540 olivový olej 300 Kč
10542 avokádový olej 300 Kč

* - v nabídce pouze do vyprodání zásob

Základem těchto sprchových gelů jsou jemné čistící látky (bez SLS) pocházející z kokosových 
ořechů a přírodních cukrů pro jemnou a účinnou, ale přitom ne-agresivní očistu, a pro zachování 
ochranného hydrolipidického filmu na vaší pokožce. Mají zjemňující účinky a zachovávají přiroze-
nou vláčnost pokožky a dodávají jí svěžest a energii. Po očištění a odmaštění pokožky sprchovým 
gelem je vhodné aplikovat tělové máslo a obličejový krém.

Velmi jemný a výživný koupelový mycí krém se schopností poskytnout hloubkovou očistu bez 
přílišné pěny. Úžasný výrobek do vaší koupelny pro důkladné očištění, příjemnou regenerační 
masáž a uklidnění vaší pokožky. Jedinečné složení kosmetických olejů a čistících látek, cukru, 
výtažků z kokosu (bez chemických látek SLS).



Koupelové mýdlo 200g

Koupelová mýdla Mediterranean Spa 
jsou založena na přírodní bázi a jsou 
vyrobena pouze z rostlinných pro-
duktů, mořské soli a minerální vody 
z léčivých termálních pramenů.
Obsahují převážně palmový a ko-
kosový olej pro jemné očistění a 
blahodárný regenerační vliv na vaši 
pokožku. Při mytí si dopřáváte měk-
kou pěnovou masáž, která ponechá-
vá kůži sametově měkkou a příjemně 
voňavou.

Kód Koupelové mýdlo Cena
10171 kakaové máslo 150 Kč
10173 Aloe Vera 150 Kč
10174 hroznové víno * 150 Kč
10176 med * 150 Kč
10177 bambucké máslo * 150 Kč
10178 papája 150 Kč
10570 bazalka 150 Kč
10571 myrta 150 Kč
10572 fíky 150 Kč
10573 citrón a pomeranč 150 Kč
10574 olivový olej 150 Kč
10575 avokádový olej 150 Kč

* - v nabídce pouze do vyprodání zásob



2v1 krém na ruce 40ml / balzám na rty 3,2 ml

Dva výrobky v jednom. Praktický krém (máslo) na ruce, který je ve svém uzávěru opatřen kuličkou 
balzámu. Zklidňující krém na ruce s bambuckým máslem, olivovým olejem a dalšími esenciálními 
látkami dodá vaší pokožce potřebnou výživu a ochranu po celý den. Krém na ruce se snadno vstře-
bává a zanechá vaši kůži pružnou a sametově jemnou a přitom nebude mastná. 

Kód Duo na ruce a rty Cena
10180 olivový olej 200 Kč
10181 kakaové máslo 200 Kč
10182 avokádový olej 200 Kč
10183 Aloe Vera 200 Kč
10185 citrón a pomeranč 200 Kč
10186 med 200 Kč

Zvlhčující a uklidňující balzám na rty na bázi včelího vosku, oleje a vosku z palmy Carnauba, vzác-
ných rostlinných olejů a zinkové masti pro zajištění nejlepší výživy a potřebné fyzické ochrany. Nová 
generace UV filtrů ochrání vaši pokožku před škodlivým UV zářením i před nepřízní počasí.



Pleťový krém 50ml (v lahvičce s pumpičkou)

Kód Pleťový krém Cena
10400 olivový olej vyživující a zjemňující 350 Kč
10401 kakaové máslo vyživující a hydratující 350 Kč
10402 avokádový olej regenerační a zjemňující 350 Kč
10403 Aloe Vera ochranný a zklidňující 350 Kč
10407 bambucké máslo dodává hydrataci 350 Kč
10408 papája uklidňující a oživující 350 Kč

Bohatá krémová kúra MEDITERRANEAN SPA na oblast obličeje, mix přírodních aktivních slo-
žek, bambuckého a kakaového másla, vzácných rostlinných olejů, včelího vosku, esencí a silic a 
dalších vysoce kvalitních složek pro maximální péči o vaši pleť. Všechny pleťové krémy obsahují 
UVA/UVB ochranu proti slunečnímu záření (stárnutí pleti a tvorbě vrásek).

Vyvážené složení unikátní receptury 
z nejkvalitnějších surovin Vaší pleť 
vyživují, regenerují, dodávají ji elastič-
nost, hebkost a optimální hydrataci. 
Vaše pleť je vaše vizitka a proto jí do-
přejte to nejlepší



Pleťové krémy obsahují tyto přírodní složky:
Bambucké máslo – (Shea Butter, African Carite butter) čisté rostlinné máslo se změkčujícími 
a vyživujícími účinky, pokožka zůstává velmi pružná a poddajná. Jedna z nejlepších a nejoblíbe-
nějších kosmetických surovin s blahodárnými regeneračními účinky na pleť a pokožku těla.

Kakaové máslo – vysoce kvalitní rostlinné máslo s bioaktivními složkami, které zajistí hlubo-
kou hydrataci pleti

Rostlinný glycerin – hydratuje a vyrovnává lipidické složky obsažené v kakaovém másle, 
pokožka získává opět svou  přirozenou vláčnost

Avokádový olej – bohatý na vitamin E, bojuje proti volným radikálům, je vyživující a hydratují-
cí, obnovuje strukturu kůže, nahrazuje přírodní ochranu pokožky

Mandlový olej – jemný esenciální olej s aktivními složkami, přírodními změkčovadly, (vyživují-
cí, uklidňující a hydratující účinky) 

Olivový olej – změkčující, vyživující a antioxidační účinky, bohatý na vitamíny. Regeneruje 
pokožku. Pokožka zůstává neuvěřitelně hebká a jemná. 

Kukuřičný cukr – přírodní látka s hydratujícími a elastizujícími účinky

Pšeničné bílkoviny – pro zlepšení kvality hydrolipidické ochranné bariéry pleti

Lisin – derivát přírodní aminokyseliny získávaný z proteinů pšeničných klíčků, dodává vitalitu 
kožním buňkám. Pokožka znovu získává svou přirozenou barvu, působí rozzářeně a mladistvě. 

Vitamín E – elastičnost, dodává pleti zdravou barvu

Vitamín A – regeneruje a vyživuje pleť

Filtr UV – ochrana proti škodlivému slunečnímu UV záření (zpomaluje proces stárnutí pleti 
a tvorby vrásek)

Ceramidový komplex – nezbytná složka pro rekonstrukci kůže, dodává elastičnost a potřebné 
proteiny pro obnovu struktury kůže

Přírodní kyselina hyaluronová – základní aktivní složka pro obnovu struktury a potlačení 
vrásek

Lecitin – vyživuje kůži a napomáhá při tvorbě zdravých buněk kůže
aminoalkohol sfingosin – součást polypeptidů s regeneračními účinky, obnovuje přirozenou 
vitalitu kůže a zamezuje tvorbu vrásek

Xantamová guma – rostlinná míza získaná ze semen borovice, velmi dobře hydratuje a na 
pokožce vytváří ochranný film. Je nejvýznamnějším extrabuněčným bakteriálním hydrokoloidem 
používaným pro kosmetické i potravinářské účely.



Cestovní sada 90ml / 100g / 90ml

Kód Cestovní sada Cena
10300 olivový olej 550 Kč
10301 kakaové máslo 550 Kč
10302 avokádový olej 550 Kč
10303 Aloe Vera 550 Kč
10304 hroznové víno 550 Kč
10305 citrón a pomeranč 550 Kč
10306 med 550 Kč
10307 bambucké máslo 550 Kč
10308 papája 550 Kč
10600 bazalka 550 Kč
10601 myrta 550 Kč
10602 fíky 550 Kč

Nemusíte jezdit až k moři do lázní, ale můžete mít Středomořské lázně stále sebou díky prak-
tické sadě mini výrobků. Tato lázeňská koupelová sada obsahuje to nejlepší z naší nabídky - 
tělový krém s bambuckým máslem, krémový peeling (scrub) z mořské soli a úžasný mycí 
koupelový krém. 
Velmi vhodné pro vyzkoušení výrobků, do fitness, wellness, na bazén nebo na cesty. Když je 
jednou vyzkoušíte, budete je chtít mít stále po ruce.



Léčivá lázeňská kosmetika SilleneLéčivá lázeňská kosmetika Sillene
Kosmetická řada Sillene byla pojmenována po Etruské 
bohyni krásy Sillene. Tajemství její krásy spočívalo v po-
užívání minerální vody a bahna z posvátných lečivých 
pramenů, které po ní byly pojmenovány. Právě tyto léčivé 
termální vody, léčivé bahno, plankton a další léčivé slož-
ky tvoří základ této unikátní léčivé lázeňské kosmetiky 
Sillene z lázní Terme di Chianciano v Itálii. 

Dopřejte si i Vy tajemství  Dopřejte si i Vy tajemství  
              Etruské bohyně krásy Sillene…              Etruské bohyně krásy Sillene…



Vyživující krém 50ml

80005

400 Kč

Čistící gel 200ml

Čistící mléko 200mlPéče o pleť

Kosmetické tonikum 200ml

Hydratační krém 50ml

80004

80001

8000380002

400 Kč

350 Kč

310 Kč

300 Kč



Gel na oční partie 50ml

Krém proti vráskám 50ml

Čistící krém 
na problematickou pleť 50ml

Zklidňující krém 
na citlivou pleť 50ml

8000780006

8000980008

400 Kč400 Kč

410 Kč400 Kč

Bahenní maska 50mlZkrášlující sérum 30ml

80010 80011

400 Kč 400 Kč



Termální intimní mýdlo 250mlKoupelová pěna 500ml

Tělové mléko 250ml Kosmetický olej 250ml

80103

80110

80102

80106

400 Kč

400 Kč 400 Kč

400 Kč

Péče o tělo



Tělová formující emulze 
proti celulitidě 200ml

Krémová kúra proti striím 
200ml

Formující krém na bříško 
a zadeček 200ml

Chladivé gelové tonikum 
na nohy 200ml

Krém na ruce 200ml

80113

80108 80112

80114

80115

400 Kč

400 Kč

400 Kč

400 Kč

450 Kč

Formující krém na prsa 200ml

80116

400 Kč



Lázeňské 
léčivé bahno

Formující bahno 500mlTělová formující emulze 
proti celulitidě 500ml

Termální bahno 500ml Chladivé termální bahno 500ml

8070280701

80703 80704

700 Kč700 Kč

700 Kč 700 Kč



Chladivé termální bahno 100mlTermální bahno 100ml

Formující bahno 100ml

80802

80803 80804

240 Kč240 Kč

240 Kč
Bahenní mýdlo 150ml

80107

150 Kč

Lázeňské 
léčivé bahno



Vlasová bahenní kúra 500ml Vlasová bahenní kúra 100ml

80705 80805

700 Kč 700 Kč

Bahenní léčivá kůra pro vaše vlasy 
(hydratuje, tonizuje a revitalizuje)

Unikátní složení dodá vašim vlasům potřebné minerály 
a další léčivé složky, díky kterým budou vaše vlasy 
krásnější, zdravější a zvětší jejich objem. Dopřejte si 
i Vy tajemství Etruské bohyně krásy Sillene.

Kosmetické výrobky italské firmy Eudermic získaly 
mezinárodní certifikat přírodního původu a ekologické 
nezávadnosti EcoNat (Ecologic and Natural).

Sillene šampon 250ml
Unikátní lázeňský šampon vyrobený na bázi léčivých minerálních 
vod, rostlinného planktonu a oligo výrobek na bázi minerálních 
látek, stopových prvků a čistých výtažků z termálního plankto-
nu, obohaceno o oligo substance a bylinné výtažky z měsíčku 
lékařského. 
Je to jemný a účinný šampon vhodný pro všechny typy vlasů 
(včetně suchých a poničených vlasů). Zvlhčuje, tonizuje a revitali-
zuje vlasové kořínky a vlasům dodává lesk. Je možno jej používat 
každodenně, aniž by bylo narušeno přírozené pH pokožky.

80201

250 Kč



Vlasový a tělový šampon 500ml 530 Kč
100% přírodní čistící přípravek smíšení s přírodními cukry a moučkou. Jemně  čistí pleť 
obličeje a pokožku celého těla, perfektně  umyje vlasy a zároveň je zanechá hebké a jemné.
Výtažky z květin: heřmánek, chrpa, měsíček obj. kód: IZ 20101
Rostlinné výtažky: zelený čaj, koňský kaštan a sléz obj. kód: IZ 20102
Výtažky z ovoce: hroznové víno, pomeranč, broskev obj. kód: IZ 20103

Pleťové & tělové mléko 500ml 530 Kč
100% přírodní mléko, bohaté na rostlinné oleje a přírodní výtažky. Rychle se vstřebává do 
pokožky a zanechává ji sametově jemnou. Tato mléka jsou vhodná pro všechny typy pleti.
Výtažky z květin: heřmánek, chrpa, měsíček obj. kód: IZ 20111
Rostlinné výtažky: zelený čaj, koňský kaštan a sléz obj. kód: IZ 20112
Výtažky z ovoce: hroznové víno, pomeranč, broskev obj. kód: IZ 20113

impact zero (nulová ekologická zátěž)

Dárkové  kazety 
Šampon + pleťové & tělové mléko
100% přírodní mléko, bohaté na rostlinné oleje a přírodní výtažky. Rychle se vstřebává do 
pokožky a zanechává ji sametově jemnou. Tato mléka jsou vhodná pro všechny typy pleti.
Rostlinné výtažky: zelený čaj, koňský kaštan a sléz
Zvláčňuje, zklidňuje a chrání pokožku, zároveň dochází k její výživě a obnově přirozených 
funkcí. Před použitím protřepat.

500ml + 2x 100ml hliníkové flakony 910 Kč obj.kód: IZ 20301-3
2x 500ml hliníková lahev s dávkovačem 1130 Kč obj.kód: IZ 20321-3

Výrobky Impact Zero mají ekologicky šetrné složení. Jsou 100% přírodního původu 
a neobsahují parabeny, SLS, ropné deriváty ani barviva. Všechny výrobky i jejich obaly 
jsou 100% biologicky odbouratelné nebo recyklovatelné.



Léčivá lázeňská kosmetika italské fi rmy Eudermic získala mezinárodní 
certifi kaci přírodního původu a ekologické nezávadnosti EcoNat (Ecologic 
and Natural) a certifi kaci SPAcert – výrobek vhodný pro lázeňskou léčbu. 

• Bez parabenů 
• Bez PEG složek

• Neobsahuje minerální oleje a ropné produkty
• Neobsahuje sodium lauryl sulfat (SLS) 

• Neobsahuje sodium lauryl ether sulphat (SLES)
• Neobsahuje žádná barviva

• Vyrobeno čistě z organických rostlinných produktů:
olejů, másel, esenciálních olejů a výtažků (dle Econat směrnic)

• Vyrobeno čistě z organicky čistících látek a zvláčňovadel 
(dle Econat směrnic)

• 100%  přírodní produkty a jejich deriváty
• 100%  rostlinný olej

• 100%  rostlinné výtažky
• 100%  esenciální oleje

• Neobsahuje geneticky upravované suroviny
• Neobsahuje žádné druhové suroviny zvířat

• Konečný výrobek nebyl testován na zvířatech

Výrobce: EUDERMIC  S.r.l., Itálie

www.eudermic.cz   www.eudermic.eu
www.leciva-kosmetika.cz   www.krasa-zdravi.info


