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Čisticí gel odstraňuje zbytky make-upu a zbytky, které se každý den usazují na 
pokožce. Jemný vzorec je vhodný i pro citlivou pokožku, hydratuje a čistí hluboko 
do pórů. Přírodní přísady jako BIO Edelweiss a BIO Aloe Vera pomáhají pokožce 
relaxovat, aby pleť mohla znovu zářit.
Použití: Před čištěním obličej lehce navlhčete čisticím gelem Pure Edelweiss.  
Poté rozetřete gel konečky prstů, jemně vmasírujte a nakonec důkladně 
opláchněte teplou vodou.

Čistící gel 150 ml

199 Kč

184 Kč

270 Kč

Krém pro suchou pokožku 50 ml
Krém dodá vaší pokožce vše, co potřebuje. Díky vitaminu C a síle extraktu  
z organické protěže je pokožka okamžitě harmonizována a je o ni pečováno. 
Cenný olej z hroznových jader dodává pokožce vlhkost, zanechává ji jemnou 
a dodává jí zářivý vzhled.
Použití: Krém naneste ráno i večer na očištěnou tvář, krk a dekolt. Denní 
krém od Sisi AND JOE je také ideálním podkladem pro vaše líčení.

Jemný tělový peeling 150 ml
Přírodní tělový peeling šetrně odstraňuje zbytky, které se ukládají 
na vaší pokožce, pomocí jemných peelingových částic vyrobených 
z meruňkových jader. Pokožka může znovu zhluboka dýchat, je 
revitalizovaná a jemná. Vybrané přírodní složky posilují strukturu 
pokožky a zlepšují pleť.

®

Sisi AND JOE, čistě přírodní a veganská řada péče. V produktech péče Sisi AND JOE jsou 
kombinovány pouze ty nejlepší přírodní ingredience, aby vytvořily skutečné vyznání lásky 
k pokožce a vlasům. Organicky pěstovaná protěž s více než 40 účinnými látkami, aloe vera, 
meruňkovým jádrovým olejem, bezem, hroznovými semínky, a mnoha dalšími přírodními 
přísadami čistí, ošetřuje, vyhlazuje a chrání pokožku.

100% vegan, 100% rostlinný a minerální původ. 100% bez týrání - bez testování na zvířatech.

Intenzivní sérum proti stárnutí 30 ml
Intenzivní sérum regeneruje a znatelně osvěžuje vaši pokožku prostřednictvím 
komplexu účinných látek s přírodní kyselinou hyaluronovou, Q10 a cennou organickou 
protěží. Vyživující textura optimálně dodává pokožce vlhkost, pomáhá vyhlazovat 
suché oblasti pokožky a předchází tvorbě vrásek na pokožce. 
Použití: Sérum proti stárnutí nanášejte ráno a večer na vyčištěnou tvář, krk a dekolt.

285 Kč



227 Kč

Vyživující tělové mléko 200 ml
Tělové mléko se rychle vstřebává a dodává pokožce vše, co potřebuje. Vybrané přírodní 
přísady zajišťují, že o suchou pokožku je nejen pečováno s dostatkem vlhkosti, ale je 
také chráněna. Přírodní tělové mléko nabízí ochranu před volnými radikály, stimuluje 
tvorbu nových buněk, má zvlhčující účinek a posiluje pojivovou tkáň. Smyslná svěží 
vůně zázvoru, citronu a kardamonu navíc rozmazluje smysly.
Tip Sisi: Pro zářivý výsledek naneste tělové mléko přímo po koupeli nebo sprchování.  
To jsou póry otevřené.

170 Kč

Jemný čistící sprchový gel 200 ml
Sprchový gel jemně čistí, osvěžuje a posiluje. Vybrané přírodní přísady, jako 
je organická jablečná šťáva, bio meruňkový olej a výtažek z protěže poskytují 
vlhkost, posilují strukturu pokožky a zlepšují pleť. Jedinečné vonné složení 
zázvoru, citronu a kardamonu posiluje pokožku a smysly.
Tip Sisi: Protěž je známý svým antioxidačním účinkem!

Bohatý krém na ruce s výtažkem z přírodní broskve regeneruje pokožku a zanechává  
ji jemnou a hebkou. S BIO aloe vera a BIO ricinovým olejem jsou ruce a nehty okamžitě 
zásobeny vlhkostí a udržitelně chráněny před vysycháním.
Tip Sisi: Přírodní krém na ruce lze také převést na posilující masku na ruce. Jednoduše 
naneste krém na ruce a nechte působit. Pro obzvláště intenzivní péči si omotejte 
kolem rukou teplý vlhký ručník. Díky hřejivosti se maska   na ruce může obzvláště dobře 
vstřebávat.

Krém na ruce 50 ml

170 Kč

Objevte tajemství krásy Sisi pro majestátně krásnou pokožku! 
Obsah balení:
- Sisi vegan tělové mléko.
- Přírodní tělový peeling Sisi.
- Sisi bohatý krém na ruce.

Dárková sada pro péči o tělo

572 Kč

Přírodní šampon na mastné vlasy Rosa Canina vaše vlasy důkladně vyčistí, aniž by 
vysušoval konečky. Složení s organickým jablkem, bio bezem a výtažkem z kopřivy 
posiluje vaše vlasy a dodává jim dlouhotrvající svěžest. Přidání organické aloe vera, 
organické divoké růže a organického extraktu z měsíčku chrání konečky vlasů, aniž 
by je zatěžovaly.
Použití: Šampon vmasírujte do vlhkých vlasů a nechte krátce působit. Poté opatrně 
opláchněte teplou vodou.

Šampon na mastné vlasy 200 ml

170 Kč



Šampon Protein Boost Volume dodává vašim vlasům zářivou sílu a novou 
energii. Cenné pšeničné bílkoviny efektivně čistí vlasy a posilují strukturu vlasů. 
Přírodní objemový šampon s výtažkem ze sladkého pomeranče poskytuje 
dlouhotrvající, neporovnatelný objem a zanechává ovocnou vůni.
Použití: Šampon vmasírujte do vlhkých vlasů a nechte krátce působit. Poté 
opatrně opláchněte teplou vodou.

Regenerační vlasový kondicionér (Protein Boost Repair Conditioner) s cenným 
pšeničným proteinem podporuje regeneraci vašich vlasů, zajišťuje konečný 
lesk a snadnou rozčesatelnost. Regenerační kondicionér na vlasy obohacený 
o vzácný olej z hroznových jader a extrakt z broskví funguje až ke konečkům 
vlasů a pomáhá posílit strukturu namáhaných vlasů. BIO slunečnicový olej 
zanechává jemný, hebký pocit.
Použití: Kondicionér vmasírujte do vlhkých vlasů a nechte krátce působit.  
Poté důkladně opláchněte teplou vodou.

Regenerační maska   na vlasy Shea Kiss hýčká vaše vlasy až po konečky s bohatým 
organickým bambuckým máslem a výtažkem z přírodní broskve. Maska s cenným 
pšeničným proteinem poskytuje intenzivní vlhkost, pomáhá posílit strukturu 
pokožky a dodává jí svůdně krásný lesk. Pro dlouhé a zdravě vypadající vlasy!
Použití: Přírodní masku rozetřete do vlhkých vlasů a nechte působit 5-10 minut. 
Poté důkladně opláchněte teplou vodou.

Šampon pro získání objemu 200 ml

Regenerační vlasový kondicionér 200 ml

Regenerační maska   na vlasy 150 ml

170 Kč

170 Kč

256 Kč

Regenerační vlasový olej (Repair Hair Oil) dodá vašim vlasům intenzivní vlhkost. 
Olej rozmazluje vaše vlasy vysoce kvalitním komplexem péče z čistého organického 
kokosového oleje a oleje z meruňkových jader. Malé množství přírodního elixíru stačí 
k tomu, aby vašim vlasům dodal nový lesk.
Použití: V závislosti na délce vlasů vetřete pár kapek regeneračního vlasového oleje 
do dlaní a jemně vmasírujte po délce až ke konečkům vlasů.

Přírodní stylingový gel Dreamy Curls promění křehké a nepoddajné vlasy na čisté 
kadeře. Organická aloe vera a cenný organický olej z lískových oříšků dodávají 
vlasům hedvábný, třpytivý lesk a chrání je před vysoušením. Stylingový gel vám 
pomůže vlasy zkrotit a definovat - pro jemné vlny a stylové kadeře.

Použití: V závislosti na délce vlasů a požadovaném efektu rozetřete do rukou 
množství gelu o velikosti lískových oříšků a jemně vmasírujte do vlasů.

Regenerační vlasový olej 30 ml

Přírodní stylingový gel Dreamy Curls 150 ml

184 Kč

184 Kč



Objevte tajemství krásy Sisi pro krásné vlasy! Tato dárková sada 
obsahuje vše, co potřebujete pro majestátní, lesklé vlasy!
Obsah balení:
- Sisi šampon pro objem.
- Stylingový gel Sisi‘s Dreamy Curls.
- Sisi regenerační vlasový olej.

Dárková sada pro péči o vlasy

515 Kč

Oční gel JOE proti stárnutí byl vyvinut speciálně pro citlivou pokožku kolem očí. Přírodní 
složky zjemňují tmavé kruhy a váčky pod očima, předcházejí vráskám a optimálně pečují 
o citlivé oční okolí. Oční gel se rychle vstřebává, revitalizuje pokožku a dodává svěžest. 
Výsledek: pokožka, která vypadá uvolněně a je svěží a hladká.
Použití: Aplikujte ráno a večer po očištění očních partií.

Multifunkční mycí prostředek na vlasy a tělo JOE pečuje o pokožku, vousy a vlasy 
s více než 40 účinnými látkami. Složení s nejčistší alpskou pramenitou vodou, 
cennými rostlinnými výtažky z jablek, kopřivy a aloe vera, stejně jako z lísky  
a zázvoru, čistí a pečuje. Sladká a jemná vůně osvěží a rozproudí tělo i mysl. 
Tip JOE: Gel krátce napěňte, naneste a opláchněte - hotovo! Dokonale postaráno 
od hlavy až k patě.

Balzám po holení dodává pokožce intenzivní vlhkost po celý den. Veganské složení 
s organickou jablečnou šťávou a výtažkem z organického zázvoru posiluje pokožku 
a má po holení výživný a ochranný účinek. Vysoce kvalitní kombinace účinných látek 
posiluje pokožku a ta je dobře ošetřená a zvlhčená. Bylinná, jemně vonná kompozice 
hýčká smysly a zanechává na pokožce příjemnou vůni.
Tip JOE: Aby byla zajištěna optimální péče o pokožku, naneste krém na očištěnou tvář  
ráno a večer.

Oční gel proti stárnutí 15 ml

Šampon a sprchový gel na vlasy, vousy a tělo 200 ml

Balzám po holení 50 ml

227 Kč

256 Kč

170 Kč

Veganský gel na holení JOE jemně pečuje a nezanechává podrážděnou pokožku  
a pálivou od žiletky. Vybrané esence z heřmánku a protěže jsou šetrné, zklidňují  
a zjemňují pleť. Přírodní aktivní složky vytvářejí uklidňující pěnový film. Žiletka  
po něm dokonale a jemně odstraňuje vousy a chlupy na těle. Pokožka je posílena  
a osvěžena.
Použití: Na vyčištěnou pokožku naneste gel na holení a krouživými pohyby ji jemně 
napěňte. Po holení si umyjte a osušte obličej.
Tip JOE: Před holením nechte pěnu krátce působit. Díky tomu jsou vousy měkké  
a předchází podráždění pokožky ještě efektivněji.

Gel na holení s uklidňujícím heřmánkem 150 ml

180 Kč



Denní krém Q10 intenzivně vyživuje pokožku a pomáhá předcházet prvním známkám 
stárnutí. Vzorec veganské péče s přírodním Q10 zjemňuje vrásky, zlepšuje pružnost 
pokožky a vyhlazuje pleť. Denní krém obohacený o cenný organický extrakt  
z rakytníku a kyselinu hyaluronovou dodává pokožce vitální vzhled a novou energii.
Typ pokožky: suchá kůže
Použití: Aplikujte ráno na očištěnou pokožku obličeje, krku a dekoltu a jemně vmasírujte.

Přírodní denní krém Q10, 50 ml

369 Kč

Noční krém Q10 byl vyvinut speciálně proti prvním známkám stárnutí. Díky přírodnímu 
Q10, organickému výtažku z rakytníku a cenné kyselině hyaluronové je pokožka přes 
noc regenerována a obnovována. BIO bambucké máslo a olej z hroznových jader 
dodávají intenzivní vlhkost a zanechávají pokožku pružnou a hladkou.
Typ pokožky: suchá kůže
Použití: Naneste na obličej, krk a dekolt večer po očištění obličeje a jemně vmasírujte.

Přírodní noční krém Q10 50 ml

369 Kč

Řada Liebe die Natur (S láskou k přírodě) nabízí výrobky pro každodenní použití -  
s čistým svědomím a bezpečností certifikace COSMOS. Mírné výtažky z meduňky, 
bio divoké růže, bio bezu a kopřivy bio hýčkají celou rodinu. Cenné hroznové 
semínko, jojobový olej a aloe vera podporují přirozenou rovnováhu pokožky.



Jemný přírodní mycí krém s integrovaným odličovačem očí zbavuje pokožku částeček 
nečistot a zbytků make-upu. Bylinné složení také odstraňuje oční make-up obzvláště 
jemně a důkladně, aniž by dráždilo oči.
Vhodné pro každodenní použití. Dermatologicky testováno.
Použití: Napěňte v dlaních, naneste na vlhký obličej a oči, vmasírujte a opláchněte 
čistou vodou.

Intenzivní pleťové sérum účinně pečuje o pokožku díky speciálnímu složení 
organického extraktu ze zeleného čaje a kyseliny hyaluronové. Sametová textura 
se rychle vstřebává, dodává pokožce intenzivní vlhkost a účinně pomáhá proti 
známkám stárnutí.
Použití: Ráno a večer po očištění obličeje naneste na pokožku obličeje, krku  
a dekoltu a jemně vmasírujte. Poté použijte denní nebo noční krém.

Přírodní odličovací krém a odličovač očí 100 ml

Přírodní pleťové intenzivní sérum Matcha 30 ml

140 Kč

312 Kč

Noční krém proti stárnutí byl vyvinut speciálně pro intenzivní péči o náročnou 
pleť. Díky přírodnímu aktivnímu komplexu proti stárnutí kyseliny hyaluronové  
a hroznového oleje noční krém vyhlazuje vrásky a podporuje regenerační 
procesy pokožky přes noc. Dermatologicky testováno. 
Použití: Aplikujte každý den večer na vyčištěnou pleť obličeje, krku a dekoltu  
a jemně vmasírujte.

Přírodní noční krém proti stárnutí 50 ml

140 Kč

Tekuté mýdlo na ruce jemně čistí ruce a zanechává pokožku příjemnou a hebkou. 
Povrchově aktivní látky na rostlinné bázi chrání pokožku a životní prostředí.
Snášenlivost s pokožkou dermatologicky schváleno. 
Použití: Mýdlo napěňte v rukou trochou vody a poté opláchněte velkým množstvím 
vody.

Přírodní mýdlo na ruce 250 ml

100 Kč



Přírodní vlhká pěna (WET TOWEL FOAM) během chvilky promění běžný toaletní 
papír na jemné vlhčené ubrousky. Pěna s výtažky z organického měsíčku, aloe vera  
a heřmánkového extraktu zajišťuje jemné a důkladné čištění intimní oblasti. Jemná  
a veganská formulace je také ideální pro péči o dětské zábaly. Snášenlivost 
s pokožkou dermatologicky schváleno. 
Naneste pěnu v požadovaném množství na toaletní papír a použijte jako obvykle.
Skladujte při pokojové teplotě, chraňte před extrémními teplotami!

Přírodní vlhká pěna 150 ml

169 Kč

140 Kč

Kondicionér z řady Láskou k přírodě s výtažkem organické meduňky  
a cenným organickým jojobovým olejem obklopuje a rozmazluje matné vlasy, 
které potřebují péči až po konečky.
Použití: Po šamponu vmasírujte do vlhkých vlasů, nechte krátce působit  
a důkladně opláchněte.

Šampon je obohacen o organický extrakt z kopřivy a organický extrakt z bezinky, 
dodává vlasům dlouhotrvající svěžest a lesk. Organický výtažek z měsíčku 
podporuje přirozenou rovnováhu vlasové pokožky, zatímco jemné povrchově 
aktivní látky na rostlinné bázi jemně odstraní nečistoty a zbytky mazu.
Použití: Šampon vmasírujte do vlhkých vlasů a nechte krátce působit.  
Poté důkladně opláchněte.

Přírodní kondicionér s meduňkou 200 ml

Přírodní šampon s meduňkou 200 ml

169 Kč

Přírodní intimní mycí mléko s uklidňujícím aloe vera bylo vyvinuto speciálně  
pro každodenní čištění citlivé intimní oblasti. Mléko na mytí je obzvláště šetrné  
k pokožce díky svému složení bez vůně s rostlinnými povrchově aktivními látkami 
šetrnými k pokožce. Zanechává pokožku osvěženou.
Snášenlivost s pokožkou dermatologicky schváleno. 
Použití: Vetřete do rukou množství intimního mycího mléka o velikosti lískových 
oříšků, abyste vytvořili jemnou pěnu, pečlivě očistěte vnější intimní oblast. Poté 
důkladně omyjte.

Přírodní intimní mycí mléko 200 ml

140 Kč



Řada PURE GREEN med je navržena jako přirozeně účinná lékařská péče o pokožku, 
vlasy a ústa. Produkty byly vyvinuty s bezpodmínečnou vášní a bez kompromisů ve 
výzkumu. Jejich hlavním účelem je udržovat a chránit pokožku a vlasy. Přírodní péče 
o ústní dutinu pro zdravé zuby a dásně doplňuje sortiment. Zvláště citlivým typům 
pokožky je nabízena komplexní řada přípravků pro péči bez parfemace s Pure Green 
MED. O citlivou pokožku lze dokonale pečovat pomocí speciálních mastí, krémů  
a pleťových vod. Obsažené účinné látky jsou ve vysokých dávkách, takže účinnost 
produktů je markantní.

Zubní pasta Pure Green MED bez fluoridů účinně pečuje a chrání zuby a dásně 
komplexem účinných látek z esenciálních olejů máty. Lékařská zubní péče 
důkladně odstraňuje plak pomocí přírodních brusiv a účinně pomáhá předcházet 
zubnímu kazu.
Použití: Dvakrát denně důkladně vyčistěte zuby, v případě potřeby několikrát 
aplikujte. Není vhodné pro děti do 6 let.

Mátová zubní pasta bez fluoridu 50 ml

Ústní voda Pure Green MED s přírodním extraktem ze zeleného čaje účinně 
redukuje zubní plak a posiluje dásně. Přírodní mentol osvěžuje orální flóru  
a zajišťuje dlouhotrvající svěží dech. 
Použití: Před použitím lahvičku protřepejte. Naplňte víčko ústní vodou připravenou 
k použití. Poté si s ní na 30 sekund vypláchněte ústa a důkladně kloktejte. 
Nepolykat. Není vhodné pro děti do 6 let. 
- pro čistý a svěží pocit v ústech
- při pravidelném používání účinně chrání před zubním plakem a zubním kazem
- osvěžující čištění a péče

Zubní pasta Pure Green MED bez fluoridů s vitamínem B12 pečuje o zuby  
a dásně a zároveň je chrání. Pravidelným používáním lze nedostatek vitaminu 
B12 snížit nebo dokonce kompenzovat. Speciální textura s přírodními čisticími 
složkami důkladně čistí zuby a mezizubní prostory a pomáhá tak předcházet 
zubnímu kazu. S esenciálním mátovým olejem zajišťuje příjemně osvěžený dech.
Použití: Dvakrát denně důkladně vyčistěte zuby, v případě potřeby několikrát 
aplikujte. Není vhodné pro děti do 6 let.

Ústní voda s výtažkem ze zeleného čaje 250 ml

Zubní pasta B12 bez fluoridu 50 ml

226 Kč

235 Kč

255 Kč



Díky přírodnímu složení organického kokosového oleje, jedlé sody a zinku 
tento deodorantový krém účinně chrání před nezvanými pachy, aniž by 
uzavřel póry pokožky nebo zanechal skvrny na oblečení. Oxid zinečnatý 
má adstringentní a antiseptický účinek. Deodorant obohacený o výživné 
BIO bambucké máslo a BIO kakaové máslo funguje bez podráždění 
pokožky a je vhodný k použití po holení podpaží.
Použití: Vezměte deodorant prsty a vmasírujte do podpaží.

Mátová zubní pasta bez fluoridu 50 ml

Deodorantový krém bez hliníku 30 ml

369 Kč

143 Kč

Toto hygienické tekuté mýdlo čistí ruce přirozeně a velice efektivně. Pure 
Green med mýdlo pro péči o pokožku se speciálními mycími látkami čistí 
pokožku intenzivně a jemně a zanechává na pokožce pocit hygieny  
a dobré péče.
Použití: Mýdlo naneste na vlhké ruce, opatrně vmasírujte a opláchněte 
teplou vodou. 

Hygienické tekuté mýdlo 290 ml

Tento ochranný krém na ruce byl vyvinut speciálně pro péči o suché a popraskané 
ruce. Je ideální pro ošetření a regeneraci suchých rukou, které byly vystaveny 
intenzivnímu stresu, například častým čištěním nebo dezinfekcí. Tento krém na 
ruce se speciální recepturou z extraktu z měsíčku lékařského a mandlového oleje 
poskytuje intenzivní péči, zklidňuje svědění a chrání pokožku před vysoušením.
Použití: Krém naneste na pokožku a opatrně vmasírujte.

Ochranný krém na ruce 50 ml

Měsíčková mast z řady Pure Green MED byla vyvinuta speciálně pro péči o suchou 
a popraskanou pokožku. Lékařská mast pro péči o pleť je také ideální pro ošetření 
zvláště namáhaných a suchých rukou. 
Použití: Mast naneste na pokožku a jemně vmasírujte. 

Ochranná měsíčková mast 50 ml

171 Kč

255 Kč



369 Kč

426 Kč

Přírodní krém pro péči o jizvy obsahuje výběr bohatých olejů a másel i vybrané 
rostlinné extrakty. BIO sojový olej, BIO konopný olej, BIO bambucké máslo a BIO 
kakaové máslo a také olej z pšeničných klíčků o pokožku intenzivně pečují a udržují ji 
vláčnou. Cenný BIO olej z lopuchu, extrakt z BIO šípkových semen, extrakt z třezalky 
a také olej z cedrového dřeva, levandulový olej, cistusový olej a olej elemi podporují 
přirozenou regresi pokožky a podporují její schopnost regenerace.
Použití: Naneste na očištěnou pokožku a jemně vmasírujte.

Mast na jizvy pro zhojení kožních ran 30 ml

Sérum proti pupínkům nabízí rychlou a efektivní okamžitou úlevu pro pupínky  
a černé tečky. Chladivé sérum se šalvějovým olejem, kyselinou citrónovou  
a výtažkem z rozmarýnu pomáhá přirozeným způsobem otevírat ucpané póry, 
rychle vysušuje pupínky a zabraňuje nové tvorbě. Pro jemnou a čistou pleť.
Použití: Po vyčištění obličeje naneste sérum selektivně na postiženou oblast 
pokožky a jemně vklepejte čistým konečkem prstu.

Tato sametově jemná pěna na čištění obličeje. Jemně, ale důkladně odstraňuje 
přebytečný maz a každodenní make-up. Při pravidelném používání přidání kyseliny 
salicylové jemně odstraní přebytečnou pokožku, uvolní póry a zabrání tak vzniku 
kazů na kůži. Pleť je perfektně připravena na následnou péči. Pro zářivou pleť.
Použití: Navlhčete pokožku a naneste pěnu na obličej a krk. Vmasírujte krouživými 
pohyby. Poté pěnu opláchněte teplou vodou a obličej jemně osušte.

Pimple Stop sérum 15 ml

Čisticí pěna 150 ml

541 Kč

Čisticí krém pro péči o pleť podporuje redukci nepříjemných nečistot pokožky  
a dodává pokožce vlhkost, aniž by zanechával lesk. Díky vysoké koncentraci 
přírodního oleje z čajovníku redukuje zarudnutí a zlepšuje pleť již po několika 
aplikacích. Lékařský krém na péči o pleť se rychle vstřebává a je také ideální 
jako doplňková péče při problémech s akné. Výsledkem je krásná, zdravě 
vypadající pokožka. 
Použití: Naneste na celý obličej jednou nebo dvakrát denně a jemně vmasírujte. 
Vyhnout se styku s očima.

Čistící krém pro vyjasnění pokožky 50 ml

369 Kč



Vitalizující kofeinové tonikum z řady Pure Green MED působí proti řídnutí vlasů 
aktivním kofeinem a mentolem, které stimulují krevní oběh. S cennými minerály, 
jako je draslík, vápník a křemík z organické kopřivy, toto tonikum při pravidelném 
používání podporuje přísun živin do vlasových kořínků a tím podporuje růst vlasů  
a předchází vypadávání vlasů související s hormony.
Použití: Doporučujeme používat denně na suché vlasy nebo po umytí šamponem. 
Kofeinové tonikum naneste přímo na pokožku hlavy a opatrně vmasírujte. 
Neoplachujte. Pro doplnění a podporu účinku doporučujeme náš kofeinový šampon 
Pure Green MED.

Posilující kofeinový šampon s aktivačním kofeinem a přírodním betainem účinně 
působí proti řídnutí tenkých a jemných vlasů. Vynikající kombinace účinných 
látek posíluje vlasové kořínky do hloubky a stimuluje růst vlasů. Tento šampon 
obohacený o zinek a stimulující organický rozmarýnový olej, minimalizuje 
vypadávání vlasů související s hormony a zajišťuje tak plnější a hustší vlasy při 
pravidelném používání.
Použití: Naneste dostatečné množství šamponu na vlhké vlasy, vmasírujte 
opatrně do pokožky hlavy a nechte působit alespoň 2 minuty. Poté smyjte velkým 
množstvím teplé vody. Pro dosažení nejlepších výsledků používejte pravidelně.

Kofeinové tonikum proti vypadávání vlasů 100 ml

Kofeinový šampon proti vypadávání vlasů 200 ml

Čisticí emulze z řady Pure Green MED čistí suchou a citlivou pokožku, aniž by ovlivnila 
její obsah vlhkosti. Emulze bez vůně s cennými zvlhčujícími složkami jemně čistí, chrání 
a jemně pečuje o pokožku. Emulze bez zápachu je ideální pro každodenní čištění 
citlivé a podrážděné pokožky.
Použití: Pomocí malého množství vody vytvořte krémovou pěnu. Naneste na obličej, 
krk a dekolt, vmasírujte a poté odstraňte dostatečným množstvím teplé vody.

Čisticí emulze bez parfemace 100 ml

426 Kč

255 Kč

512 Kč

Pleťový krém Sensitive poskytuje suché a citlivé pokožce intenzivní vlhkost. 
Hydratační krém bez vůně s hodnotnými výtažky z aloe vera, měsíčku a ricinu 
zklidňuje náročnou pokožku a obnovuje přirozenou rovnováhu pokožky.
Použití: Krém naneste ráno a večer na vyčištěnou pleť. Pro dosažení optimálních 
výsledků péče doporučujeme před použitím použít čisticí emulzi Sensitive.

Pleťový krém pro citlivou a suchou pokožku 30 ml

283 Kč



Revitalizační hydratační sérum je vysoce koncentrovaný zvlhčovač pro citlivou 
pokožku. Díky nejvyšší koncentraci kyseliny hyaluronové je struktura pokožky hluboce 
zvlhčena, revitalizována a vyživena. Neparfémované sérum intenzivně a šetrně pečuje 
o pleť, která je svěží a rozzářená.
Použití: Sérum naneste ráno a večer na vyčištěnou pleť a jemnými tahy a vklepáváním 
vmasírujte do pokožky. Poté aplikujte denní nebo noční péči jako obvykle.

Hydratační sérum s vysokou dávkou kyseliny hyaluronové 30 ml

Pure Green MED Šampon z řady Sensitive jemně čistí vlasy a pokožku hlavy bez 
podráždění pokožky. Hydratační přípravek s výtažkem z aloe vera a měsíčku má 
harmonizující účinek a zajišťuje hedvábně lesklé vlasy. Neutrálně vonící šampon 
s jemnými rostlinnými povrchově aktivními látkami je ideální pro péči o vlasy pro 
citlivou a suchou pokožku.
Použití: Naneste na mokré vlasy a vmasírujte. Poté důkladně opláchněte.

Tělové mléko obohacené kakaovým a bambuckým máslem pečuje o citlivou  
a suchou pokožku. Výtažky z měsíčku a aloe vera zklidňují pokožku. Pleťové mléko 
poskytuje pokožce dlouhotrvající vlhkost a ochranu. Mléko bez parfemace se rychle 
vstřebává a zanechává na pokožce příjemný pocit.
Použití: Mléko naneste na pokožku po sprchování nebo koupání a jemně vmasírujte.

Vlasový šampon bez parfemace 250 ml

Tělové mléko 200 ml

Sprchový šampon z řady Pure Green MED bez parfemace jemně čistí pokožku. 
Díky výživnému extraktu z aloe vera rozmazluje suchou a citlivou pokožku, 
kterou zklidňuje a zvlhčuje. Zanechává svěží a čistý pocit.
Použití: Sprchový šampon naneste na vlhkou pokožku a jemně vmasírujte.  
Poté odstraňte teplou vodou.

Sprchový šampon pro citlivou pokožku 300 ml

712 Kč

369 Kč

255 Kč

255 Kč



Díky kombinaci nejcennějších, čistě rostlinných aktivních látek, které nám příroda 
nabízí, přirozeně měkké horské pramenité vody a moderního, udržitelného balení, jsme 
průkopníkem na trhu s PŘÍRODOU. Pociťte sílu přírody ve všech jejích aspektech a hýčkejte 
svou pokožku vysoce kvalitními přísadami z kontrolovaného ekologického pěstování. 
NATURE v exkluzivní kosmetické řadě spojuje efektivitu, životní styl a povědomí o životním 
prostředí. V závislosti na řadě obsahují produkty NATURE organický rakytník, bobule 
schisandry, okurkovou vodu, vitamín C, vitamín E, Q10, kyselinu hyaluronovou, olej  
z hroznových jadérek, organické bambucké máslo a extrakt ze zeleného čaje.

Čisticí pěna NATURE kombinuje jemnou péči s osvěžujícím čistěním obličeje. Cenné 
BIO aloe vera, BIO olej z makadamových ořechů a BIO olivový olej v kombinaci  
s jemnými rostlinnými povrchově aktivními látkami zajišťují účinné čištění šetrné  
k pokožce. 
- důkladně čistí pokožku
- spolehlivě odstraňuje make-up
Typ pokožky: normální až mastná pokožka

Použití: Naneste pěnu na vlhký obličej a dekolt a jemnými krouživými pohyby 
vmasírujte. Poté odstraňte teplou vodou.

Čisticí tonikum NATURE s výtažkem z organické červené jetelky a aloe vera je 
ideální pro jemné čištění pokožky a jako přípravek pro následnou péči. Micelární 
technologie jemně odstraňuje z pokožky nejjemnější zbytky nečistot a aktivní 
pečující složky se do pokožky lépe vstřebávají.

Typ pokožky: jakákoli kůže, včetně suché

Použití: Micelární vodu naneste na vatový tamponek a jemně vetřete na obličej,  
krk a dekolt. Není nutné oplachovat. 

Čisticí tonikum NAT URE

Čisticí pěna 150 ml

686 Kč

772 Kč



Noční maska hýčká a pečuje o pokožku vybranými účinnými látkami z hroznů.

Intenzivní hydratační maska   se aplikuje večer a působí přes noc. BIO olej z hroznových 
jader, kyselina hyaluronová a BIO aloe vera vytvářejí zásoby vlhkosti pokožky. Když  
se probudíte, vaše pleť zůstane zářivá a vaše pokožka je sametově hebká.

Typ pokožky: zralá, také suchá pokožka

Použití: Na obličej naneste množství krémové masky o velikosti lískových oříšků  
a nechte působit přes noc. Vyhněte se oblasti očí. 

Denní krém NATURE Vitality s Q10 a cennou kyselinou hyaluronovou rozmazluje 
zralou pleť intenzivní vlhkostí. Složení s ORGANICKÝM výtažkem z rakytníku  
a vitamínem C vám dodá novou energii.

Díky své přirozené kombinaci aktivních složek s organickou aloe vera a olejem  
z hroznových jader zajišťuje tato péče znatelně hladkou a pružnou pokožku.

Typ pokožky: zralá a velmi suchá pokožka

Použití: Denní krém naneste na očištěný obličej a jemně vmasírujte. 

Noční maska   na obličej 75 ml

Denní krém V itality 50 ml

Oční péče NATURE Vitality byla speciálně vyvinuta pro péči o zralou pleť. BIO 
extrakt z rakytníku, hyaluron, vitamín C a Q10 pečují o citlivé oční okolí obzvláště 
intenzivně a dodávají pokožce novou vitalitu. Účinná kombinace účinných látek 
zanechává pokožku obzvláště pružnou.
Typ pokožky: zralá a velmi suchá pokožka
Použití: Oční krém naneste ráno a večer na oční okolí a jemně vmasírujte. 

Oční péče V itality 15 ml

1 030 Kč

1 659 Kč

744 Kč

Vysoce účinný NATURE Cellulite Oil viditelně redukuje nerovnosti pokožky 
a zajišťuje její hladký a pevnější povrch již po 28 dnech používání. Vysoce 
kvalitní receptura s organickým extraktem z rakytníku, bio meruňkovým jádrem 
a hroznovým olejem prokázala, že podporuje pružnost pokožky a dodává jí 
intenzivní vlhkost. Efektivita potvrzena nezávislým institutem: výsledek po 
8týdenní studii aplikace. 

Typ pokožky: pro všechny typy pleti

Použití: Olej z celulitidy naneste dvakrát denně na vlhkou pokožku a intenzivně 
vmasírujte.

Olej proti celulitidě 100 ml

1 945 Kč



Denní krém z řady NATURE Detox s přísadou proti znečištění z bobulí schisandry 
chrání pokožku před škodlivými vlivy prostředí. Tato denní péče, obohacená  
o vitamín C a extrakt z organické protěže, pomáhá uvést pokožku zpět  
do rovnováhy a podporuje ji v procesech obnovy buněk.
Typ pokožky: suchá až smíšená pokožka
Použití: Denní krém naneste na očištěný obličej a jemně vmasírujte. 

Denní krém z řady NATURE Hydra s cennou okurkovou vodou dodává pokožce 
intenzivní vlhkost po celý den. Díky vysoce koncentrované organické aloe vera  
a organickému sójovému oleji tato péče rozmazluje pokožku cennými přísadami. 
Rychle vstřebatelný gel stimuluje pokožku a poskytuje přirozenou svěžest.
Typ pokožky: normální až mastná pokožka
Použití: Denní krém naneste na očištěný obličej a jemně vmasírujte. 

Oční péče z řady NATURE Detox byla vyvinuta speciálně pro péči  
o náročnou pokožku. Obohacený o vitamín C a extrakt z organické protěže 
poskytuje intenzivní vlhkost a viditelně redukuje vrásky způsobené suchostí. 
Díky aktivní přísadě proti znečištění z bobulí schisandra tento oční krém 
chrání před škodlivými vlivy prostředí.
Typ pokožky: suchá až smíšená pokožka
Použití: Oční krém naneste ráno a večer na oční okolí a jemně vmasírujte. 

Detoxikační denní krém 50 ml

Denní krém Hydra 50 ml

Oční péče Detox 15 ml

Oční péče NATURE Hydra rozmazluje jemnou pokožku kolem očí a dodává 
jí optimální vlhkost s BIO aloe vera, vitamínem E a okurkovou vodou. Gelová 
formulace osvěžuje pokožku, ochlazuje oční okolí a váčky pod očima vypadají 
změkčené. Pro zářivé, svěží oči.
Typ pokožky: normální až mastná pokožka
Použití: Oční krém naneste ráno a večer na oční okolí a jemně vmasírujte. 

Oční péče Hydra 15 ml

1 544 Kč

686 Kč

1 459 Kč

629 Kč


