


Aquamagic
Každý sme iný, ale existujú veci, ktoré nás spájajú. Jednoduché veci, o ktorých snívame : 
krása, zdravie, čistota a pohodlie. Ako si ich môžeme udržať? Jedno z najjednoduchších 
a najuniverzálnejších riešení ponúkli svetu vedci z Japonska, ktorí prišli s materiálom  
s jedinečnou štruktúrou - AQUAmagic ultratenké rezané mikrovlákno. Dnes táto účinná, 
ekologická a hospodárna technológia mení svet a život každého z nás k lepšiemu!

PRACH,  MASTNOTA  A  ŠPINA

MIKROVLÁKNO BAVLNA
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PORADÍ SI AJ S NAJODOLNEJŠOU ŠPINOU

Produkty AQUAmagic dokonale čistia akýkoľvek povrch bez námahy! 
Tajomstvom je jedinečná štruktúra mikrovlákna, kde každé vlákno je 100-krát 
tenšie ako ľudský vlas. Vlákno je narezané na pravidelné časti. Hrany týchto 
rozrezaných vlákien sa správajú ako “mikro-škrabky”, ktoré vyčistia nečistoty 
povrchu. Následne vďaka medzerám medzi týmito rozrezanymi časťami vlákna, 
ktoré fungujú podobne ako rastlinné kapiláry, mikrovlákno bezchybne absorbuje 
vodu a nečistoty dovnútra vlákna. Počas suchého čistenia fungujú tieto mikro-
lapače ako magnety a handrička ľahko zachytáva prach z povrchov a udržuje 
ich dlho v čistote.

ŽIADNA ŠKODLIVÁ CHÉMIA
Zabudnite na nebezpečné čistiace prášky, gély, spreje a ostatné agresívne 
drahé produkty. AQUAmagic produkty pre domácnosť si so špinou poradia bez 
použitia chemikálií! Je to vykúpenie, hlavne pre deti, starších, astmatikov a ľudí 
trpiacich alergiami. S AQUAmagic bude váš domov krásny, čistý a zároveň sa 
budete podieľať na tvorbe zdravšej planéty.

JEMNÁ ALE EFEKTÍVNA
Počas suchého upratovania produkty AQUAmagic absorbujú všetok prach ako 
vysávač. Vďaka elektrostatickým vlastnostiam mikrovlákna nezostanú žiadne 
škvrny, škrabance alebo žmolky, čo je veľmi dôležité pri čistení optiky, monitorov, 
parkiet, atď.. Úžasné vlastnosti mikrovlákna nám dovoľujú používanie produktov 
aj na jemnú starostlivosť o pleť a telo.

RÔZNE RIEŠENIA NA ROZLIČNÉ PROBLÉMY
Vďaka ich všestrannosti a vynikajúcim vlastnostiam sú produkty AQUAmagic 
multifunkčné! Kolekcia QUUAmagic nám ponúka efektívne riešenie pre 
upratovanie domácnosti, umývanie auta, produkty pre pleťovú a telovú 
starostlivosť, pre deti aj športovcov. Tieto produkty nám v akejkoľvek situácii 
ukážu kvalitné výsledky. Zabezpečia, že náš domov a auto budú v perfektnej 
čistote. Naša pleť aj vlasy budú zdravé a cvičenie oveľa komfortnejšie.  

DLHODOBÁ ŽIVOTNOSŤ A ĽAHKÁ STAROSTLIVOST
AQUAmagic produkty sa ľahko udržujú čisté. Špina a mastnota sa jednoducho 
vymyjú pod tečúcou vodou. Ak je materiál veľmi znečistený, môže sa vyprať 
jadrovým mydlom. Niektoré sady a výrobky sú ošetrené iontami striebra - vďaka 
Silver technológii predchádzajú vzniku patogénnych baktérií. Stačí utierku len 
vyžmýkať a môžete pokračovať v upratovaní a vytváraní útulného domova! 
Utierky si stále zachovávajú svoje vlastnosti, ich funkčnosť sa nezmení. Výrobok 
môže byť veľakrát praný. Pri správnej starostlivosti vydržia niekoľko rokov.
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Ujut

4 UJUT

SADA PRE STAROSTLIVOSŤ 

O DOMÁCNOSŤ
AQUAmagic UJUT NÁM   

DOMA UMOŽNÍ DOSIAHNUŤ PERFEKTNÚ 
ČISTOTU BEZ CHEMIKÁLIÍ A NÁMAHY

Výrobky tohto ekologického setu sú perfektné na utieranie prachu a špiny z jemných povrchov. Poradia si so silným znečistením 
a škvrnami. Sú vhodné na leštenie, nakoľko nezanechávajú šmuhy a žmolky. Tento set vám vydrží niekoľko rokov bez toho, aby 
stratil svoje jedinečné vlastnosti.



Univerzálna utierka (tyrkysová)  — 

Univerzálna utierka (oranžová)  —

Rukavica univerzálna  —

Utierka na jemné povrchy  — 

Utierka na sklo  — 

JEDNOTLIVO BALENÉ PRODUKTY
AQUAmagic UJUT #02252 —
Univerzálna utierka (tyrkysová)

AQUAmagic UJUT #02251 —
Univerzálna utierka (oranžová)

AQUAmagic UJUT #02266 —
Rukavica univerzálna

AQUAmagic UJUT #02265 —
Utierka na jemné povrchy

AQUAmagic UJUT #02253 —
Utierka na sklo

Rukavica univerzálna  — 

Utierka na jemné povrchy  —

Utierka na sklo  —
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AQUAmagic UJUT  #02102 AQUAmagic UJUT MINI  #02122
SADA OBSAHUJE SADA OBSAHUJE
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Ultra

6 ULTRA

Podobne ako zubná kefka, vlákno aktívne, ale opatrne čistí aj tú najsilnejšiu špinu, a to aj na ťažko dostupných miestach.  Lepkavá 
mastnota a sadze na sporáku, škvrny od topánok na linoleu, vodný kameň, prach na grile, zvyšky lepiacej pásky, žuvačky alebo 
hmyz – každá nečistota dokáže byť vyčistená bez použitia akýchkoľvek chemikálií.

SADA PRE STAROSTLIVOSŤ 

O DOMÁCNOSŤ
AQUAmagic ULTRA PRODUKTY SÚ  

VYTVORENÉ NA ZÁKLADE INVOLVER 
VIACVRSTVOVÉHO VLÁKNA, KTORÉ 
VYNIKAJÚCO ABSORBUJE VLHKOSŤ 

A JEMNE ČISTÍ POVRCHY



JEDNOTLIVO BALENÉ  
PRODUKTY
AQUAmagic ULTRA #02258 —
Involver rukavica

AQUAmagic ULTRA #02259 —
Obojstranná Involver utierka

AQUAmagic ULTRA #02260 —
Trojvrstvová Involver špongia

AQUAmagic ULTRA #02274 —
Involver disk

Involver rukavica  — 

Obojstranná Involver utierka  —

Involver disk (2 ks)  —

Trojvrstvová Involver špongia  — 

Veľká Involver špongia  —

Stredná Involver špongia  —

1

1

2

2

3

3

5

6

4

4

AQUAmagic ULTRA ONE #02118 AQUAmagic ULTRA TWO #02119 
SADA OBSAHUJE SADA OBSAHUJE
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Twist

8 TWIST

SADA PRE STAROSTLIVOSŤ 

O DOMÁCNOSŤ
AQUAmagic EKOLOGICKÁ TWIST SADA   

ZMENÍ SPÔSOB ČISTENIA VÁŠHO DOMOVA

Vyčistite svoj dom rýchlo a ekologicky! Každé vlákno z mikrovlákna Twist je skrútené do špirály so slučkami, čo pomáha vyčistiť aj 
najsilnejšie znečistenie. Kapilárny efekt produktov za mokra zaisťuje absorbciu nečistôt už jediným dotykom. AQUAmagic Twist je 
tiež vhodný na utieranie prachu za sucha. Elektrostatický efekt vytvorený na povrchu tkaniny z mikrovlákna pohlcuje všetok prach. 
Táto produktová línia je vhodná aj na leštenie.



JEDNOTLIVO BALENÉ  
PRODUKTY
AQUAmagic TWIST #02261 —
Peeling utierka

AQUAmagic TWIST #02262 —
Rukavica univerzálna

Obojstranná TWIST utierka  — 

Peeling utierka  —

Hladká utierka (2 ks)  —

TWIST rukavica univerzálna  —

Trojvrstvová špongia TWIST  —
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9TWIST

AQUAmagic TWIST #02124 
SADA OBSAHUJE
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10 ABSOLUTE

DOKONALÁ KUCHYŇA 
S AQUAmagic ABSOLUTE RADOU  

BUDETE MÔCŤ  
VYLEŠTIŤ KUCHYŇU  

BEZ AKÝCHKOĽVEK CHEMIKÁLIÍ

Tieto utierky si dokážu ľahko poradiť s mastnotou, vodným kameňom, zvyškami potravín a lepkavým prachom. Nemusíte sa 
obávať ani o váš krištáľ alebo iné materiály, ktoré potrebujú jemné zaobchádzanie. Mikrovlákno nezanecháva na povrchoch 
žiadne škrabance alebo škvrny. AQUAmagic utierky a špongie sa ľahko udržujú čisté. Špina a mastnota sa jednoducho vymyjú pod 
tečúcou vodou. Ak je utierka veľmi znečistená, môže sa preprať jadrovým mydlom. Silver nanotechnológia pomáha predchádzať 
vzniku patogénnych baktérií. Zanechajte mastné obrúsky a nebezpečné chemikálie minulosti. AQUAmagic ABSOLUTE je zdravé 
a efektívne riešenie pre vašu kuchyňu!



Involver špongia (žltá)  — 

Involver špongia (zelená)  — 

Reliéfna utierka do kuchyne  —

JEDNOTLIVO BALENÉ  
PRODUKTY
AQUAmagic ABSOLUTE #02254 —
Obojstranná utierka na riad

AQUAmagic ABSOLUTE #02255 —
Involver špongia (žltá)

AQUAmagic ABSOLUTE #02256 —
Involver špongia (zelená)

  

AQUAmagic ABSOLUTE #02257 —
Reliéfna utierka do kuchyne

AQUAmagic ABSOLUTE #02272 —
Zamatová utierka

AQUAmagic SPLITTER #02273 —
Trojvrstvová špongia

Obojstranná utierka na riad (3 ks)  — 

Kuchynská utierka  —

Univerzálna utierka  —

Utierka na sklo, porcelán  
a nehrdzavejúcu oceľ  — 

1

1

5

2

6

6

3

7

7

4

8

9

5

11ABSOLUTE

AQUAmagic ABSOLUTE  #02106 AQUAmagic ABSOLUTE MINI  #02129

SADA OBSAHUJE SADA OBSAHUJE
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12 LUXE

ČISTÉ AUTO 
ČISTÉ SVETLÁ, ZNAČKA, OKNÁ, ZRKADLÁ, 

SÚ ZÁKLADOM BEZPEČNEJ JAZDY A DÔLEŽITOU 
SÚČASŤOU IMIDŽU ŠOFÉRA!

S AQUAmagic LUXE produktami bude vaše auto vždy čisté. Vďaka mikrovláknu, ktoré pohlcuje vlhkosť, utierky rýchlo a ľahko 
vyčistia aj také veľké plochy ako kapota, okná či interiér. Utierky a rukavica vyleštia akékoľvek časti auta bez škrabancov, fľakov 
alebo žmolkov, chrániac povrch pred poškodením. Odteraz bude vaše auto vyzerať perfektne zvonka i zvnútra!



JEDNOTLIVO BALENÉ PRODUKTY
AQUAmagic LUXE #02125 —
Autoutierka

AQUAmagic LUXE #02275 —
Obojstranná utierka na auto

Univerzálna utierka  — 

Utierka na sklo a zrkadlá  — 

Utierka na citlivé povrchy  —

Univerzálna rukavica  —
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AQUAmagic LUXE  #02128
SADA OBSAHUJE

JEDNOTLIVO BALENÉ PRODUKTY

AQUAmagic LOOK  #02269
Utierka na okuliare 

AQUAmagic OPTICS  #02276
Utierka na okuliare (slonová kosť) 

AQUAmagic OPTICS  #02277
Utierka na okuliare (wenge) 

AQUAmagic SCREEN  #02270
Utierka na tablety a monitory 

AQUAmagic DEVICE  #02271
Utierka na displeje elektronických zariadení
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14 NEGA

KRÁĽOVSKÁ STAROSTLIVOSŤ 
KAŽDÝ Z NÁS SI ZASLÚŽI 

HEBKÚ A JEMNÚ STAROSTLIVOSŤ

Jemne čistí pokožku bez použitia kozmetických prípravkov. Odstraňuje odumreté bunky, aktivuje mikrocirkuláciu
a tonizuje. Osuška a turban skvelo vysušia vlasy i telo oveľa rýchlejšie ako klasické uteráky.
AQUAmagic jemná starostlivosť... pre vás a vaše zdravie!

5



JEDNOTLIVO BALENÉ  
PRODUKTY
AQUAmagic NEGA #02201 —
Kozmetický obrúsok (modrý)

AQUAmagic NEGA #02202 —
Rukavica 

AQUAmagic NEGA #02221 —
Kozmetický obrúsok (béžový)

Kozmetický obrúsok  — 

Turban  — 

Kozmetický obrúsok (2 ks)  — 

Rukavica  —

Osuška  —

Turban  — 
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15NEGA

AQUAmagic NEGA  #02101 AQUAmagic NEGA MINI  #02121
SADA OBSAHUJE SADA OBSAHUJE
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16 LASKA

NEŽNOSŤ A JEMNOSŤ 
AQUAmagic LASKA 

SADA JE ŠPECIÁLNE VYTVORENÁ  
PRE JEMNÚ POKOŽKU VAŠEJ TVÁRE,  

KRKU A DEKOLTU

Hubky a rukavičky jemne a efektívne čistia pleť od nečistôt, zvyškov make-upu, absorbujú prebytočný maz bez poškodenia 
lipidovej bariéry. Sú skvelou alternatívou k chemickým a mechanickým peelingom či čistiacim produktom. Vďaka Silver technológii 
mikrovlákno bráni vzniku patogénnych baktérii a chráni vašu pokožku. Hubky sú inovatívnym riešením pre čistenie zubov, 
poskytujúc jemné a efektívne vyčistenie ústnej dutiny.



JEDNOTLIVO BALENÉ PRODUKTY
AQUAmagic LASKA #02203 —
Hubka na ústnu hygienu (2 ks)

AQUAmagic LASKA #02263 —
Hubka na hĺbkové čistenie pleti 

AQUAmagic LASKA #02264 —
Obojstranná hubka - rukavička

AQUAmagic LASKA #02278 —
Hubka peeling

Uteráčik na umývanie  — 

Peeling rukavica na telo  —

Hubka na hĺbkove čistenie pleti  — 

Obojstranná hubka – rukavička  —

Rukavica  —

Hubka na ústnu hygienu (2 ks)  — 

Hubka na hĺbkove čistenie pleti  —

Obojstranná hubka – rukavička  —

Rukavica  — 

Osuška  — 

Čelenka  —
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17LASKA

AQUAmagic LASKA  #02105 AQUAmagic LASKA MINI  #02116

AQUAmagic LASKA SPA  #02120

SADA OBSAHUJE SADA OBSAHUJE

SADA OBSAHUJE



Aquamatic
INTELIGENTNÉ ZARIADENIA

UPRATOVANIE VÁS UŽ 
NEBUDE OTRAVOVAŤ!

S AQUAMATIC ZARIADENIAMI SI
VYCHUTNÁTE RÝCHLE

UPRATOVANIE VAŠEJ DOMÁCNOSTI

18 AQUAMATIC



JEDNOTLIVO BALENÉ PRODUKTY
AQUAmatic TURBO (BIELY)  #02151 —
Násada z mikrovlákna na mokré upratovanie detských izieb a spální

AQUAmatic TURBO (ZELENÝ)  #02152 —
Násada z mikrovlákna na mokré upratovanie spoločných miestností

AQUAmatic TURBO (MODRÝ)  #02153 —
Násada z mikrovlákna na mokré upratovanie veľmi  
znečistených povrchov

Teleskopická rukoväť  — 

Vedro s nožne poháňanou odstredivkou  —

Tri násady mopov v 3 rôznych farbách  —

SADA OBSAHUJE
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19TURBO

ČISTIACI SYSTÉM NA MOKRO  
S ODSTREĎOVANÍM 

BEZ NÁMAHY 

AQUAmatic TURBO 

#02117

AQUAmatic TURBO SYSTÉM, 
NAVRHNUTÝ NA RÝCHLE A TECHNICKÉ 
ČISTENIE, SI ZA VÁS PORADÍ 
SO VŠETKÝMI ŠPINAVÝMI ÚLOHAMI

Mop sa otáča o 360 stupňov, je pripevnený k rukoväti 
s pohyblivým kĺbom, čo vám umožní dosiahnuť aj 
na ťažko dostupné miesta. Odstredivka a vedro 
sú ovládané nožným pedálom, vďaka ktorému 
dokážete vymeniť násadu bez dotýkania. Sada 
obsahuje násady mopov v troch farbách na čistenie 
rôznych zón a oblastí. AQUAmatic TURBO umožňuje 
umývanie nielen podláh, ale aj stien, stropov, dverí 
a obkladačiek bez použitia akýchkoľvek chemikálií. 
Objavte jednoduché a ekologické upratovanie!



Mop hlavica  — 

Teleskopická rukoväť  —

Násada z mikrovlákna na mokré upratovanie  —

Násada „brosse“ na suché upratovanie  —
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20 MOP

Mop DOMÁCI ASISTENT 
POVEDZTE “NIE” ÚNAVE 
A PODRÁŽDENIU! POVEDZTE “ÁNO”  
JEDNODUCHÉMU UPRATOVANIU  
BEZ NÁMAHY A CHEMIKÁLIÍ! 

UNIVERZÁLNY MOP S DVOMI NÁSADAMI 
AQUAmatic MOP  #02109

Viacpolohová AQUAmatic mop hlavica s pohyblivým držiakom 
nám zaručuje ovládateľnosť. Budete môcť umývať nielen 
vodorovné, ale aj zvislé povrchy. Dizajn mopu umožňuje ľahko 
upevniť návleky pomocou úchytiek a tak isto bezproblémovú  
výmenu návlekov. Robustný plast, predĺžená hliníková rukoväť 
a premyslené detaily vám zaručia dlhú a spoľahlivú službu.  

SADA OBSAHUJE



Návlek z mikrovlákna na mokré upratovanie  — 

Univerzálny návlek  —

Brosse návlek z mikrovlákna na suché  
upratovanie  —

Crab
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21MOP/CRAB

UNIVERZÁLNY PODÁVAČ PREDMETOV 

AQUAmatic CRAB  #02115

Malý asistent pre ľudí s obmedzenou mobilitou! AQUAmatic 
Crab pomáha so zdvíhaním smetí z podlahy, s rozťahovaním 
a zaťahovaním  záclon a tiež s podaním obľúbenej knihy   
z vrchnej poličky. Vďaka tomuto zariadeniu  vaši starší príbuzní 
získajú nezávislosť a slobodu pri manipulácii s akýmkoľvek  
predmetom. Môžu dosiahnuť na mobil, kľúče alebo lieky zo 
skrinky. Pogumovaný vrúbkovaný povrch vnútorných kliešťov 
spoľahlivo udrží predmety, takže sa nevykĺznu a ani nevypadnú 
počas manipulácie. 

SADA OBSAHUJE

AQUAmatic SADA NÁVLEKOV 

Z MIKROVLÁKNA  #02112



Aero
AQUAmatic AERO MOP  
S ROZPRAŠOVAČOM  #02111
Odnímateľná vodná nádrž s jemným rozprašovačom umiestnená v rukoväti zabezpečí 
rovnomerné zvlhčenie. Návleky z ultrajemného mikrovlákna absorbujú veľké množstvo 
nečistôt, ľahko sa preplachujú a rýchlo schnú. Nádrž s objemom 260 ml stačí na vyčistenie 
miestnosti veľkej 50 m². Aero Mop zaobchádza šetrne s citlivými povrchmi ako sú parkety 
alebo laminát, a to bez ich nadmerného namočenia. Set obsahuje dva návleky navrhnuté 
na čistenie rôznych povrchov.

INTELIGENTNÝ MOP 
NOVÝ, RÝCHLY 

A JEDNODUCHÝ SPÔSOB 
UPRATOVANIA
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SILVER  
NANOTECHNOLÓGIA 

INŠTRUKCIE K POUŽÍVANIU    
PRODUKTOV Z MIKROVLÁKNA:

1

2

3

4

Nanočastice striebra majú fenomenálne baktericídne a antivirálne 
vlastnosti. Textílie ošetrené striebrom sú dezinfekčné. Táto 
technológia je použitá v nasledujúcich setoch a výrobkoch:

Hľadajte ikonu

V prípade silnejšieho znečistenia  
preperte ručne s jadrovým mydlom.

Nepoužívať pri vysokých teplotách.  
Neutierať vyhrievané povrchy spotrebičov.

Nežehliť, nesušiť na zapnutých radiátoroch,  
neprať v práčke a nesušiť v sušičke.

Životnosť produktov je pri správnej   
starostlivosti minimálne 2 roky. 

AQUAmagic ABSOLUTE
AQUAmagic LASKA
AQUAmagic NEGA



Multifunkčné pracie plátky sú inovatívne. Najlepšie prírodné prísady a ekologická technológia je nový 
štandard pre pranie. Plátky starostlivo ošetrujú textílie, zachovávajú ich farbu a štruktúru. Rýchlo sa 
rozpúšťajú vo vode bez zvyškov. Sú rovnako vhodné na pranie v rukách aj v práčke. Dokonale fungujú  
v horúcej i studenej vode akejkoľvek tvrdosti. Sú úplne biologicky odbúrateľné. Obohatené o oleje, ktoré 
chránia aj tú najjemnejšiu textíliu.

24 BIOTRIM



Ľahko, rýchlo a efektívne odstaňuje všetky  
druhy čerstvých škvŕn od kávy, čaju,  
oleja, vína, džúsu, omáčok, ovocia, čokolády, 
kozmetiky. Je vhodné mať kompaktný  
odstraňovač škvŕn X-FORMULA vždy po ruke 
a používať ho kdekoľvek. Pôsobí iba v mieste 
znečistenia bez ovplyvnenia čistej plochy  
tkaniny. Je vhodný pre všetky druhy tkanín.    

BIOTRIM BLANC  
univerzálne  pracie plátky  #03101

VERONA  
jemná bielizeň  #03102

NANNY  
starostlivosť o detské oblečenie  #03103

Expresný  

odstraňovač škvŕn  
#03251

X – FORMULA 

ZLOŽENIE

ZLOŽENIE

ZLOŽENIE

ZLOŽENIE

Kokosový alkohol, prírodné rastlinné oleje, výťažok 
z kokosového oleja, deionizovaná voda.

Kokosový alkohol, prírodné rastlinné oleje, výťažok 
z kokosového oleja, deionizovaná voda, makadamový olej.

Kokosový alkohol, prírodné rastlinné oleje, výťažok 
z kokosového oleja, deionizovaná voda, výťažok z Aloe.

Čistená voda, etoxylovaný alkohol, 
pyrofosforečnan draselný, glycerín.
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Je navrhnutá pre široké použitie. Účinne odstraňuje ťažko 
odstrániteľné škvrny vrátane hrdze, pripálených povrchov 
a mastnoty. Jemne leští a dodáva povrchom lesk.

MYSTIK  
Čistiaca pasta  #03301

Oxid kremičitý, čistená voda, glycerín, limonén.

Je určený na prípravu čistiaceho roztoku. Účinne  
odstraňuje ťažko odstrániteľné nečistoty z interiérových 
predmetov vyrobených zo skla a krištáľu. Rýchlo  
odstraňuje škvrny od kávy, čaju a vodného kameňa 
z rýchlovarných kanvíc, kávovarov a riadov zo skla  
a porcelánu. Jemne čistí príbory zo striebra a drahých 
kovov. Má antibakteriálny účinok.

MYSTIK  
Čistiaci prášok  #03302

Peroxyhydrát uhličitanu sodného, uhličitan sodný.
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Sharme Essential
PRODUKTY SHARME ESSENTIAL
SÚ 100% PRÍRODNÉ ESENCIÁLNE OLEJE TEJ NAJVYŠŠEJ KVALITY

Každý esenciálny olej je jedinečný produkt a má blahodárny vplyv na naše zdravie i na našu psychiku. Existujú tradičné spôsoby 
použitia esenciálnych olejov: aromalampa, aromamedajlón, aromakúpeľ. Esenciálne oleje sa tiež používajú na obohatenie 
kozmetických prípravkov, inhalácií a masáží. Podrobnosti a dávkovanie je uvedené na každej škatuľke a na príbalovom letáčiku 
vo vnútri balenia SHARME ESSENTIAL.
Esenciálne oleje používajte na pokožku vždy zriedené. Niektoré oleje, najmä citrusové, majú fotosenzitívny účinok, preto nie je 
vhodné ich aplikovať na pokožku bezprostredne pred jej vystavením na slnečné žiarenie. 

#02821 #02801 #02805

Benzoe
Lat. Styrax benzoin

Lat. Citrus  
bergamia

Céder 
Lat. Cedrus atlantica

Benzoin Bergamot Cedarwood

flaštička  
obsahuje 
5 ml 
oleja 
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#02822

#02823

#02813

#02806

#02802

#02807

#02803

#02824

Škorica

Lat. Cinnamomum 
zeylanicum

Jalovec

Lat. Juniperus communis

Eukalyptus 

Lat. Eucalyptus 
globulus

Levanduľa
Lat. Lavandula officinalis

Citrón 
Lat. Citrus limon

Cinnamon

Juniper

Eucalyptus

Lavander

Geranium

Lemon

Citrónová tráva  
Lat. Cymbopogon flexuosus

Grapefruit

Lemongrass

Lat. Citrus  
paradisi

Kakost 
Lat. Pelargonium  

graveolens
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#02808

#02811

#02825

#02826

#02810

#02812

#02809

#02804

Pomaranč
Lat. Citrus sinensis

Rozmarýn

Lat. Rosmarinus 
officinalis

Lat. Cymbopogon 
martinii

Ružové drevo
Lat. Dalbergia  

sissoo

Čajovník 
Lat. Melaleuca  

alternifolia

Orange

Rosemary

Palmarosa

Rosewood

Patchouli

Tea Tree

Lat. Cananga 
odorata

Peppermint

Ylang Ylang

Mäta pieporná
Lat. Mentha piperita

Pačuli 
Lat. Pagostemon cablin

ESENCIÁLNE OLEJE
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Teavitall
#01581 #01582 #01589

ANYDAY - ZANZIBAR
čaj na každý deň 
68,4 g (38 x 1,8 g)

ANYDAY - CHINESE 
čaj na každý deň 
76 g (38 x 2 g)

ANYDAY - LAPLANDIA 
čaj na každý deň 
79,8 g (38 x 2,1 g)



#01538

#01595

#01539

#01596

#01541

#01598

#01542

#01599

CARDEX
cesta k srdcu 
sypaný, 75 g

EXPRESS  

CARDEX
cesta k srdcu 

45 g (30 x 1,5 g)

BREEZE 
antioxidačná ochrana 

sypaný, 75 g

EXPRESS  

BREEZE 
antioxidačná ochrana 

45 g (30 x 1,5 g)

BALANCE 
harmónia a kľud 

sypaný, 75 g

EXPRESS  

BALANCE 
harmónia a kľud 
45 g (30 x 1,5 g)

SPRING 

efekt odvodnenia 
sypaný, 75 g

EXPRESS  

SPRING 

efekt odvodnenia 
60 g (30 x 2 g)

FUNKČNÉ ČAJE
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