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Kedves  
ügyfeleink,
nagy örömünkre szolgál, hogy kifejezték az érdeklődésüket a 
társágunk iránt, és hiszünk benne, hogy a Herbal Collection II. 
katalógusából, kiválasztják azon termékeket, amelyek segítenek 
Önöknek elérni az áhított eredményeket, az egészség és a szép-
ség területén. 

A TOPVET társaságunk való sikeres együttműködésünknek 
köszönhetően, a termékportfóliónk 70 új termékkel növekedett, 
így a kínálatunkban most ezen márka több mint 100, kiváló minő-
ségű terméke található. 

A hosszú távú célunk az ügyfeleink elégedettségének az eléré-
se, és az Önök, az ügyfeleink és a tanácsadóink visszajelzéseinek 
köszönhetően láthatjuk, hogy a nyújtott szolgáltatásaink minő-
sége és a termékek kiválasztása, az ügyfelek elégedettségéhez 
vezet, ami kulcsfontosságú a számunkra. 

Az általunk kínált termékek elérhető árai, a magas minőségük és 
hatékonyságuk, a kedvező vásárlás és extra kereset lehetősé-
gével nagy reményeket fűznek a jövőhöz, hogy a társaságunkra 
rohamos növekedés vár, amelyben közösen vehetünk részt.

Reméljük, hogy a széleskörű kínálatunkból, mindenki megtalálja a 
magához illőt és hiszünk benne, hogy a Sirael Cosmetics társaság 
termékeinek a csúcsminősége, meggyőzi Önöket, és megfelel még 
az igényesebb ügyfelek elvárásainak is.

A Sirael Cosmetics Europe 
 ügyvezető igazgatója
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Masszázskozmetika

Csokoládé mandulaolajban
A test és fürdőolaj magas aktívanyag tartalommal, fantasztikus illattal teszi 
kellemessé a fürdőzését. A luxus olajak a bőrünk számára egy teljes sor vita-
min és ásványi anyag értékes forrását jelentik. Az olaj meggátolja a kiszára-
dást és visszaadja a bőrünknek a rugalmasságát és a vitalitását. A csokoládé, 
kombinálva a luxus olajakkal (mandulás, jojoba, avokádós), optimálisan táp-
lálja és kényezteti a bőrünk.
Felhasználás: Megfelel minden típusú bőr számára. Alkalmazza megfelelő mennyiségben köz-
vetlen a bőrfelületen, vagy öntsön kb. 5 ml -t a fürdőjébe. Az olaj megfelelő a relaxációs, sport, 
aromaterápiás masszázsokhoz. Az összetevői nem tartalmaznak megnövekedett habzású 
anyagokat, ezért az olaj felhasználható a pezsgőfürdős kádakban is.
Mandula, Jojoba, Avokádó

a termék kódja: 095 | mennyiség: 200 ml | ár: 2006,-

Levendula és citromfű mandulaolajban
Test és fürdőolaj a levendula és citromfű magas tartalmával. A hagyományos 
természetes gyógyászatban a levendula és a citromfű aromája sikeresen fel 
lett használva a fejfájással, álmatlansággal és a stressz csillapításával szem-
ben. A hagyományos kínai gyógyászatban a nyugtalanság, depresszió és a 
szorongás jeleinél került felhasználásra. Az olaj regenerálja, táplálja és re-
vitalizálja a bőrt. Megvédi a bőrt a klór nem kívánt hatásaival szemben és a 
továbbiakban a bőr tökéletesen táplált lesz. 
Felhasználás: Megfelel minden típusú bőr számára. Alkalmazza megfelelő mennyiségben köz-
vetlen a bőrfelületen, vagy öntsön kb. 5 ml -t a fürdőjébe. Az olaj megfelelő a relaxációs, sport, 
aromaterápiás masszázsokhoz. Az összetevői nem tartalmaznak megnövekedett habzású 
anyagokat, ezért az olaj felhasználható a pezsgőfürdős kádakban is.
Mandula, Napraforgó, Makadámia olaj, Levendula, Orvosi citromfű

a termék kódja: 015 | mennyiség: 200 ml | ár: 2006,-

Eukaliptusz és törpefenyő mandulaolajban
Test és fürdőolaj az eukaliptusz és törpefenyő illóolaj magas tartalmával. Az 
eukaliptusz és a törpefenyő a hagyományos kínai gyógyászatban a légzés 
megkönnyítésére szolgálnak a megfázás esetén, ahogy a jobb felköhögésre is. 
A teljes szervezetre stimuláló hatásuk van. Az olaj felhasználása megfelelő a 
relaxációs masszázsokhoz a terhelés után.
Felhasználás: Megfelel minden típusú bőr számára. Alkalmazza megfelelő mennyiségben köz-
vetlen a bőrfelületen, vagy öntsön kb. 5 ml -t a fürdőjébe. Az olaj megfelelő a relaxációs, sport, 
aromaterápiás masszázsokhoz. Az összetevői nem tartalmaznak megnövekedett habzású 
anyagokat, ezért az olaj felhasználható a pezsgőfürdős kádakban is.
Mandula, Napraforgó, Makadámia olaj, Golyós eukaliptusz

a termék kódja: 017 | mennyiség: 200 ml | ár: 2176,-
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Masszázskozmetika

Bio fahéjas masszázsolaj 
A gyártó garantálja az olyan felhordható keverék felhasználását, amely nem 
tartalmaz olaj vagy más szennyező anyagokat. A bőrfelület helyi felmelege-
dését és értágulatot idéz elő, így pedig a bőr alatt található zsír lebomlását is 
(amivel segít szabályozni a bőr zsírszöveteit is). Legtöbb esetben a narancsbőr 
kialakulásának a helyén használandó. 
Felhasználás: Megfelelő minden bőrtípus számára. Alkalmazza megfelelő mennyiségben a 
bőrre, az un. narancsbőr kialakulásának a helyén. Az olajjal bekent terület hosszú távon síkos 
és csúszós marad, épp ezért megfelelő a rehabilitációs, relaxációs és sportmasszázsok szá-
mára is. A maximális hatékonyság elérése érdekében javasoljuk a problematikus testrészek 
áttornáztatását. Az illóolajak hatékonysága, közösen az edzéssel a zsírsejtek likvidálásához és 
a bőrfelület kisimításához vezetnek.
Napraforgó, Sáfrányos szeklice, Kókuszolaj, Olajfa, Fahéjfa, Rozmaring

a termék kódja: 665 | mennyiség: 200 ml | ár: 2006,-

Bio Karib masszázsolaj
A gyártó garantálja az olyan felhordható keverék felhasználását, amely nem 
tartalmaz olaj vagy más szennyező anyagokat. A gyógynövényes összetételű 
olaj felhasználása a teljes fizikai és lelki kimerültség esetén javasolt. A relaxá-
ciós masszázs után, nagyon kellemesen és fittnek fogja magát érezni. Az olaj 
az üde illatával, minden masszázst kellemessé tesz. 
Felhasználás: Megfelelő minden bőrtípus számára. Alkalmazza megfelelő mennyiségben, 
közvetlen az igényelt területen. Az olaj gyakorlatilag nem szívódik fel, épp ezért megfelelő a 
hosszantartó rehabilitációs, relaxációs és sportmasszázsokhoz.
Napraforgó, Kókuszolaj, Olajfa

a termék kódja: 671 | mennyiség: 200 ml | ár: 2006,-
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Tátrai gyógynövényes gél, melegítő hatású
Masszázs, gyógynövényes keverék, balzsam formájában, magas növényi ki-
vonat és illóolaj tartalommal. Ezen balzsamban található gyógynövényeket 
a bőr felmelegítésére, és igényes fizikai teljesítmény előtt használjuk. Ezen 
tulajdonságokat javasoljuk kihasználni az aktív sportolás és főleg az igényes 
fizikai megterhelés előtt. Ezen kívül a termék, segítő masszázstermékként is 
felhasználható a megterhelt területeken történő masszázskor. A felhasználá-
sa ideális az ízületek, az izmok és a hátgerinc masszázsaihoz. 
Kámfor, Közönséges vadgesztenye, Közönséges jegenyefenyő, Orvosi veronika, Orvosi ziliz, 
Erdei mályva, Hegyi árnika, Kerti kakukkfű.

a termék kódja: 371 | mennyiség: 500 ml | ár: 2244,-

Tátrai gyógynövényes gél, hűsítő hatású
Masszázs, gyógynövényes keverék, balzsam formájában, magas növényi ki-
vonat és illóolaj tartalommal. A masszázs javasolt az igényes fizikai teljesít-
mény után az ízületi és izomfájdalmak esetén. Meggyorsítja a regenerációt. A 
tulajdonságainak köszönhetően javasoljuk a felhasználását az aktív sportolás 
esetén is. 
Kámfor, Fekete nadálytő, Mentol, Közönséges boróka, Közönséges vadgesztenye, Eukaliptusz, 
Orvosi veronika, Erdei mályva

a termék kódja: 370 | mennyiség: 500 ml | ár: 2244,-
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Alpesi masszázs gél
Ezen összetételben nagymértékben a fenyő, kakukkfű és törpefenyő illóolaj 
képviselteti magát. A gél megfelelő a terhelés utáni masszázsokra. A proan-
tocianidok a fenyő illóolajban a frissítő masszázsokra vannak felhasználva, 
ahogy az un. nehéz lábak tüneteinél is. A gyógynövények keveréke stimulálóan 
hat. A gyógynövények egyúttal tisztítanak és segítik a vérellátást is, aminek 
kedvező hatásai vannak a bőrre.
Felhasználás: Alaposan masszírozza be a fáradt izmokba napi több alkalommal is. Ne hasz-
nálja a nyálkahártyára, ill. a nyílt sebekre se. A természetes aktívanyagok erős allergének le-
hetnek, épp ezért a felhasználás előtt javasoljuk a bőr irritáltság vizsgálatának az elvégzését. 
A gél megfelelő a légzés megkönnyítésének a támogatására, valamint influenza és megfázás 
esetén is. 
Kerti kakukkfű

a termék kódja: 286 | mennyiség: 250 ml | ár: 1527,-

Pattanás elleni gél
Ez a gél, olyan gyógynövények keverékét tartalmazza, amelyek szabályozzák 
a bőr tulajdonságait a pattanások esetén. A Hegyi Árnika enyhíti a bőrzsír ki-
alakulását, s ezáltal szárítja a bőrt. A teafa és a manuka illóolaj nagyon erős 
természetes antiszeptikumok. A boróka aktívan megszabadítja a bőrt a szeny-
nyeződésektől. A levendula pedig nagyon hatékonyan regenerál. 
Felhasználás: A keverék főleg a problematikus és az érzékeny bőr számára felel meg. 
Alkalmazza főleg az esti tisztítás keretein belül a problematikus területeken. Ne alkalmazza a 
nyálkahártyán vagy a nyílt sebeken.
Hegyi árnika, Boróka, Teafa olaj, Levendula, Manuka

a termék kódja: 280 | mennyiség: 250 ml | ár: 1527,-

Fahéjas masszázs gél
A fahéjas illóolaj a bőrfelület helyi felmelegedését és értágulatot idéz elő, így 
hozzájárul a bőr alatt található zsír lebomlásához is (amivel segít szabályozni 
a bőr zsírszöveteit is). Legtöbb esetben a narancsbőr kialakulásának a helyén 
használandó. A masszázs után javasoljuk a problematikus testrészek áttor-
náztatását, amivel növeljük a fahéjas illóolaj hatékonyságát és ezzel megy-
gyorsítjuk a zsírsejtek lebomlását is.
Fahéj

a termék kódja: 282 | mennyiség: 500 ml | ár: 1462,-
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Sport melegítő gél (warm)
Masszázs, gyógynövényes keverék balzsam formájában, magas növényi kivo-
nat és illóolaj tartalommal. A gyógynövényeket támogatásként használjuk az 
izom és ízületi fájdalmakkor, valamint a megerőltető fizikai terhelés előtt, így 
elérjük az esetleges sérülés esélyének a csökkentését. 
Felhasználás: 5- 10 perccel a várható fizikai megterhelés előtt. A fájdalmas helyekre alkalmaz-
za néhányszor naponta. A hatékonyság növeléséhez, megfelelő a termék bemasszírozása. Ne 
használja a nyálkahártyára és a nyílt sebekre sem. Alaposan masszírozza be azon területekre, 
amelyeket fel szeretné melegíteni. A termék a bőrfelület helyi bepirosodását okozza, amely kí-
vánt reakció (nem kell félnie tőle). Az alkalmazás után jól mossa meg a kezét, hogy ne kerüljön 
sor a termék, arcrészbe történő felvitelére, az izzadság esetleges letörlésekor. 
Kámfor, Közönséges vadgesztenye, Orvosi ziliz, Hegyi árnika, Kerti kakukkfű, Capsium chinense 
/chili paprika/ Orvosi rozmaring, Fekete áfonya

a termék kódja: 962 | mennyiség: 100 ml | ár: 1156,-

Lymforegen sport gél
Masszírozó nyirokdrenázs gél, magas biológiai aktívanyag tartalommal, nö-
vényi kivonatokkal és illóolajjal. A hatóanyagai közé tartoznak az aescin, aes-
culin helenin, flavonoid glikozidok és még sokminden más. Ezen tulajdonságai 
miatt a legtöbb esetben támogató eszközként kerül felhasználásra, a limfa-
tikus rendszer stimulációjához. Meggyorsítja a regenerációt megnövekedett 
fizikai terhelés esetén. Csökkenti a duzzanatokat, és megfelelő az un. nehéz 
lábakra. Méregteleníti és tisztítja a bőrfelületet.
Boróka, Közönséges vadgesztenye, Eukaliptusz, Rozmaring, Citrom, Borsmenta

a termék kódja: 958 | mennyiség: 100 ml | ár: 1017,-

Sport hűsítő gél (cooling)
Masszázs, gyógynövényes keverék balzsam formájában, magas növényi kivo-
nat és illóolaj tartalommal. A gyógynövényeket támogatásként használjuk az 
izom és ízületi fájdalmakkor, valamint a megerőltető fizikai teljesítmény ese-
tén. Segítenek a regeneráció meggyorsításában, főleg a megnövekedett fizikai 
terhelés után. Ezen tulajdonságokat megfelelő felhasználni, az aktív sporto-
lóknál is. 
Felhasználás: Sportteljesítmény után alkalmazza a fájdalmas helyeken, szükség esetén 
akár napi néhány alkalommal is. A hatékonyság növeléséhez, megfelelő a terméket a fájdal-
mas helyre masszírozni. A maximális hatékonyság eléréséhez, megfelelő a fájdalmas helyre 
nagyobb mennyiségű terméket felvinni, bekötni és hagyni, hogy kifejtse a hatékonyságát (pl. 
éjszakán át). Az alkalmazás után ne menjen ki a napra, a bőr égésére kerülhetne sor. Ne hasz-
nálja a nyálkahártyára és a nyílt sebekre sem. Az alkalmazás után jól mossa meg a kezét, hogy 
ne kerüljön sor a termék, arcrészbe történő felvitelére. 
Kámfor, Fekete nadálytő, Mentol, Boróka, Közönséges vadgesztenye, Eukaliptusz, Orvosi 
veronika, Borsmenta, Hegyi árnika, Kerti kakukkfű

a termék kódja: 961 | mennyiség: 100 ml | ár: 1156,-
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Alpesi masszázstej
Gyógynövényes masszázstej, hegyi illóolajok összetételének a magas tartal-
mával. Megfelelő a felhasználása a masszázsokhoz a nagyobb fizikai terhelés 
után, valamint a regeneráció meggyorsításához is. A felhasználása szintén ja-
vasolt az un. nehéz és fáradt lábakhoz.
Felhasználás: Masszázsokhoz meghatározott tej, amely megfelelő az összes bőrtípus számá-
ra. Alkalmazza megfelelő mennyiségben a tiszta bőrfelületre, majd alaposan masszírozza be 
azt. A maximális hatékonyság eléréséhez javasoljuk az Alpesi zselével történő kombinációját, 
amelyet a 7. oldalon talál. 
Kerti kakukkfű

a termék kódja: 554 | mennyiség: 200 ml | ár: 1697,-
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Babassu olaj
A Babassu olaj a Babassu brazil pálma dióiból van kinyerve. Az olaj gazdag a 
telítetlen zsírsavakban és a tokotrienolban. Az olaj kitűnően hidratál és na-
gyon gyorsan felszívódik a bőrben. A tulajdonságaival a kiszáradt és törede-
zett bőr kezelésére van kialakítva. Erős antioxidáns aktivitása van, épp ezért 
segít a bőröregedés elnyomásában. A Babassu olaj szintén sikeresen fel van 
használva a haj regenerációjára és hidratálására is. 
Felhasználás: Megfelelő a száraz és károsodott bőrre, mint a nappali és az éjszakai krémek 
helyettesítése. A felhasználását hajmaszkként is javasoljuk. Nagyon könnyen felszívódik és 
nem hagy zsírosság érzetet maga után. Javasoljuk az avokádó olajjal való kombinálását, 
amelyet a 12. oldalon talál. 

Felhasználás: Hidratálás, gyors felszívódás. Antioxidáns a bőröregedéssel szemben.
Babassu olaj, Avokádo, E vitamin

a termék kódja: 043 | mennyiség: 100 ml | ár: 1697,-

Luxus  
arcolajak
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Argánolaj
Az argánolaj a kitűnő tulajdonságainak köszönhetően gyakran marokkói 
aranynak van nevezve. A világ legluxusabb s egyúttal a legdrágább kozmetikai 
olajai közé tartozik. Az argánolaj a telítetlen zsírsavak, antioxidánsok, vitami-
nok, fitoszterolok gazdag forrása. Az olaj megfelelő az érzékeny, száraz és a 
pattanásos bőrre. Csökkenti a ráncok kialakulását, hidratál és segít megőrizni 
a bőr fiatalos megjelenését. Javaslunk néhány cseppet a hajára is cseppen-
teni a minősége javítása érdekében (száraz, károsodott, töredezett hajra). Az 
olajnak természetes UV szűrője van. Megfelelő minden típusú bőrhöz, mint a 
nappali és éjszakai krémek helyettesítése. Alkalmazza közvetlen a kitisztított 
bőrre. Javasoljuk a felhasználását mint a hajmaszkot, ill. az arc és a dekoltázs 
masszázsához is. 
Felhasználása: Hatékonyan növeli a bőr tónusát, antioxidáns, táplál és regenerál.
Argánolaj

a termék kódja: 042 | mennyiség: 100 ml | ár: 2788,-

Gyapotmag olaj
Gyapotmagból kinyert értékes olaj. A gyapotmagolaj nagyon hatékonyan hid-
ratál, megnyugtat és táplál. Sikeresen felhasználásra kerül a bőröregedés 
jeleinek a megszüntetésében. A tulajdonságaival a töredezett és a száraz 
bőr kezelésére van kialakítva. Megújítja a károsodott bőrt és természetesen 
lágyítja azt.
Felhasználása: Megfelelő a károsodott és száraz bőr számára, mint a nappali és éjszakai 
krémek helyettesítése. Alkalmazza közvetlen az alaposan kitisztított bőrfelületre- nagyon 
jól szétkenhető. Javasoljuk a hajmaszkként történő felhasználását. Hidratál, megnyugtat és 
táplál.
Jojoba és E-vitamin

a termék kódja: 024 | mennyiség: 100 ml | ár: 2717,-

Makadámia olaj
A makadámia dióból nyert olaj, nagyon gazdag a magas minőségű zsírsavak-
ban, főleg a palmitinsavban. A makadámiadiók hatóanyagainak erősen antioxi-
dáns hatásai vannak a bőrre. Az antioxidánsok meggátolják a sejtmembrán ká-
rosodását. A makadámi olajnak a bőrre erős simító hátasai vannak. A száraz, 
töredezett, túlterhelt és leégett bőrre használandó. A makadámi olaj legfőbb 
hatékonysága, az azonnali hosszantartó, hidratáló, gyógyító és regeneráló ké-
pességben van. A bőr az olaj felhasználása után teljesen lágy és selymes lesz. 
Felhasználása: Táplálja a bőrt (arcpakolás), erős antioxidáns hatásai vannak, megszabadítja a 
bőrt a ráncoktól, valamint hosszabb távon hidratál. 
Makadámia olaj, E –vitamin 

a termék kódja: 028 | mennyiség: 100 ml | ár: 1279,-

Luxus arcolajak
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Csipkeolaj
A csipkerózsa egy nagymértékben elterjedt tüskés bokor, amely 3 méteresre 
is megnő. Mint a szépség és a fiatalság szimbóluma, Afrodité istennő által lett 
felszentelve. A csipke termés magjaiból préselt olaj a hatóanyagaival egyedül-
álló. A telítetlen zsírsavak, vitaminok és ásványi anyagok jelentős természe-
tes forrásáról van szó. Az olaj láthatóan lassítja az öregedés jeleit. Lassítja a 
ráncok kialakulását, a létrejött ráncokat pedig kisimítja. A bőrre gyulladáselle-
nes, regeneráló, lágyító és hidratáló hatásai vannak. A rendszeres felhaszná-
lásnál a bőr lágy, elasztikus, és tonizált marad. Az egyedi hatóanyagai miatt, 
megfelelő az érett bőrre. 
Felhasználás: optimálisan táplálja a bőrt, gyulladásellenesen és megújítóan hat, hatékonyan 
hidratál és növeli az elaszticitást, ideális olaj az érett bőrre.
Csipkeolaj

a termék kódja: 029 | mennyiség: 100 ml  | ár: 2040,-

Mandula olaj
A Kaukázusból származó fa vagy cserje. Az édes mandulákból a préselés által 
egy lágy olajt lehet nyerni, amely biológiai aktívanyagokban gazdag. A mandu-
laolaj évszázadokon keresztül a legluxusabb kozmetikai olajak közé volt so-
rolva. Főleg vitaminokban, ásványi anyagokban, telítetlen zsírsavakban gaz-
dag. Főleg a hámlásra, viszketésre és töredezésre hajlamos öregedő és száraz 
bőrre használandó. Nem idéz elő allergiás reakciókat és megnyugtatja a bőrt. 
Megfelelő az égés, pattanások, kiütések, pikkelysömör és a bőrmegvastago-
dás esetén is. A bőrnek természetes puhaságot és selymességet nyújt. 
Felhasználás: megfelelő a száraz bőrre, enyhíti a pikkelysömör pattanások és különböző for-
májú kiütések jeleit, aktívan bejut a bőr alatti területekre, hidratál és regenerál, megfelelő az 
égésékre és a leégésékre, nem idéz elő allergiás reakciókat, javítja a hajminőséget, megnyug-
tatja az irritált gyermekbőrt. 
Mandula

a termék kódja: 035 | mennyiség: 100 ml  | ár: 1088,-

Avokádó olaj
Az avokádó hazája Közép –Amerika, de jelenleg szubtrópusi és trópusi terü-
leteken, az egész világon termesztve van. Az avokádó a legmagasabb értékes 
zsírtartalommal rendelkező gyümölcs. Az avokádó olaj ásványi anyagokban, 
vitaminokban, és főleg nagy mennyiségű telítetlen zsírsavban gazdag. 
Az avokádóolaj felhasználásával maximális kényelmet biztosítunk a bőrünk számára. Az avo-
kádóból készült olaj hatékonyan megújítja az elaszticitást, lágyít, kisimít, valamint eltávolítja a 
bőrfelületről a ráncokat. Meggyorsítja a gyógyulást, regenerációt és lágyítja a megkeményedett 
bőrt. Felmelegítés után arcmaszkként is megfelel az irritált, száraz és pattanásos bőrre. 
Indikáció: optimálisan táplálja a bőrt, megújítja az elaszticitást és a bőr hidratálását, megsza-
badítja a bőrt a ráncoktól és arcpakolásként megfelelő a pattanásokkal szembeni harcban is. 
3-4 természetes UV védőfaktorral rendelkezik.
Avokádó

a termék kódja: 037 | mennyiség: 100 ml | ár: 1088,-

Luxus arcolajak
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Panthenol krém
Az aktív krém, magas dexpantenol tartalommal, természetes módon stimu-
lálja a bőr regenerációját. Megfelelő kiegészítő a nagymértékű napégéskor, 
viszont felhasználható a kiütésekhez is. A krém szintén megfelelő a napi törő-
déshez az egészséges bőrért.
Felhasználás: A krémet felhasználhatjuk a rendszeres törődéskor, minden bőrtípushoz. 
Gyorsan felszívódik, és nem irritálja a bőrt. Felhasználható érzékeny bőrre is. Könnyen szétken-
hető és nem hagy zsírosság érzetet maga után. 
Panthenol, Mandula, Avokádó, Aloe Vera, Európai homoktövis, Orvosi körömvirág

a termék kódja: 170  | mennyiség: 50 ml  | ár: 1187,-

Panthenol kenőcs
A kenőcs alapját mandulaolaj, shea vaj, kókuszolaj alkotja, amelyek síkos-
sá teszik és lágyítják a bőrt. A kenőcs nem irritál, felhasználható az érzékeny 
bőrre is. Nem tartalmaz tartósítószereket. Ez egy aktív kenőcs, amely a dex-
pantenol tartalomnak köszönhetően természetes módon stimulálja a bőr re-
generációját. A kenőcs segít az égett, gyulladt, irritált, repedezett és sérült 
bőrfelület regenerációjában. Megfelelő kiegészítő a nagymértékű leégés után, 
viszont a kiütésekhez is használ. Használhatjuk a napi törődéshez az egész-
séges bőrért.
Felhasználás: A kenőcs minden típusú bőrhöz megfelel, nagyon gyorsan felszívódik, és nem 
irritálja a bőrt. Felhasználható érzékeny bőrre is.
Mandula, Shea vaj, Kókuszolaj, Panthenol, Avokádó, Európai homoktövis, Orvosi körömvirág

a termék kódja: 172 | mennyiség: 50 ml | ár: 1088,-

Panthenol szett
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A Shea vaj az Afrikai szent Shea fa diójának a magja-
iból van kinyerve. A magas telítetlen zsírsav, viasz 

és vitamin tartalomnak köszönhetően a legluxusabb 
kozmetikai alapanyagok közé tartozik. Nagyon gyorsan 
felszívódik és tökéletesen hidratálja, táplálja a bőrt és 
növeli a rugalmasságát, valamint a hajlékonyságát is. 
A bőrfelület a kezelés után teljesen lágy és elasztikus. 
A Shea vaj rendszeres felhasználása általa terhesség 
alatt, csökkenti a striák kialakulásának a lehetőségeit.

Shea 
Vajak 

Shea vaj,  
gránátalma
Megfelelő a mindennapi felhasz-
nálásra, és minden bőrtípushoz, 
szintén az érzékeny bőr kezelé-
séhez is. Használja a teljes test 
és az arc kezeléséhez is. 
Gránátalma, Shea vaj

a termék kódja: 135

mennyiség: 100 ml

ár: 1938,-

Shea vaj,  
Európai homoktövis
Bebiztosítja a bőrfelület ellenőr-
zését az öregedés folyamatával 
szemben, segít a különböző for-
májú kiütések enyhítésében.  
Európai homoktövis, Shea vaj

a termék kódja: 132

mennyiség: 100 ml

ár: 1938,-

Shea vaj  
–aloe vera
Hidratálja és regenerálja a bőrt. 
Megfelelő a bőr, napozás utáni 
kezelésére is.
Aloe vera, Shea vaj

a termék kódja: 131

mennyiség: 100 ml

ár: 1938,-
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Gyermek arctej
Gazdaságosan törődik a lágy gyermekbőrrel. Az arctej megvédi a gyermek bő-
rét a nagyvárosok megnövekedett stressz általi terhelésétől, viszont a porral 
és hasonlókkal szemben is. Lágyan és hidratáltan tartja a bőrt. A termék növé-
nyi kivonatokkal, pantenollal, alantoinnal és körömvirággal gazdagított. Nem 
tartalmaz szintetikus festékanyagokat és olajtartalmú anyagokat sem.
Felhasználás: Arctej a mindennapi felhasználásra. Vigye fel a terméket a bőrfelületre és kör-
körös mozdulatokkal masszírozza be. Javasoljuk az érzékeny bőrű felnőttek bőrfelületének a 
lágy kezeléséhez is. 
Mandula, Jojoba, Orvosi körömvirág, Aloe vera, Kender

a termék kódja: 904 | mennyiség: 250 ml | ár: 1870,-

Gyermek folyékony szappan
Gazdaságosan törődik a lágy és érzékeny gyermekbőrrel. Lágyan és alaposan 
tisztít, anélkül hogy kiszárítaná vagy károsítaná a bőrt. A termék növényi kivo-
natokkal, pantenollal, alantoinnal és körömvirággal gazdagított. Nem tartal-
maz szintetikus festékanyagokat és ásványi olajakat sem. 
Felhasználás: A szappan a mindennapi felhasználásra van kialakítva. Vigye fel a terméket a 
bőrfelületre, majd lágy masszírozással habosítsa be azt. Az öblítés után a bőrfelület lágy és 
hidratált lesz. A felhasználását szintén javasoljuk a kíméletes tusoláshoz, az érzékeny bőrű 
felnőttek esetén is. Az optimális törődéshez javasoljuk a tusolás után a bőrfelület kezelését a 
Topvet Gyermek testápoló által. 
Orvosi szegfű, Orvosi körömvirág, Levendula, Aloe Vera, Panthenol

a termék kódja: 901  | mennyiség: 250 ml  | ár: 1734,-

Gyermek kozmetika

15Herbal Collection



Antioxidáns tisztító tonik
A hidratáló és antioxidáns tisztító tonik magas gránátalma kivonattal, termé-
szetes módon lassítja a bőröregedés folyamatát. A tonik maximális antioxi-
dáns aktivitást mutat ki (védi a bőrt a szabad gyökökkel szemben), s ezáltal 
védelmet nyújt az öregedés jeleivel szemben is. A gránátalma hatékonyan 
hidratálja és táplálja a bőrt, valamint növeli az elaszticitását. A bőrfelület a 
felhasználás után bársonyosan selymes és tonizált lesz. A tonik megfelelő a 
minden bőrtípust és bőrfelületet érintő rendszeres törődéshez. Alkalmazzon 
megfelelő mennyiségű tonikot egy vattára, és alaposan tisztítsa ki az összes 
szennyeződést a bőréből. 
Gránátalma, Teafa

a termék kódja: 482 | mennyiség: 200 ml  | ár: 2006,-

Antioxidáns arcpakolás
Az antioxidáns arcpakolás magas olaj és gránátalma kivonat tartalommal, ter-
mészetes módon lassítja a bőröregedés folyamatát. Az arcmaszk maximális 
antioxidáns aktivitást mutat ki (védi a bőrt a szabad gyökökkel szemben), s 
ezáltal védelmet nyújt az öregedés jeleivel szemben is. A gránátalma haté-
konyan hidratálja és táplálja a bőrt, valamint növeli az elaszticitását. A bőr-
felület a felhasználás után bársonyosan selymes és tonizált lesz. A pakolás 
megfelelő a mindennapi törődéshez a bőrével. A pakolást heti egy alkalommal 
javasoljuk felvinni, mindig este, az alaposan kitisztított bőrre. Felhasználható 
az érzékeny bőrre is. 
Gránátalma, Jojoba, mandula, Avokádó

a termék kódja: 476 | mennyiség: 50 ml  | ár: 1768,-

Antioxidáns arckrém
Az aktív krém magas olaj és gránátalma kivonat tartalommal, természetes 
módon lassítja a bőröregedés folyamatát. A krém maximális antioxidáns akti-
vitást mutat ki (védi a bőrt a szabad gyökökkel szemben), s ezáltal védelmet 
nyújt az öregedés jeleivel szemben is. A gránátalma hatékonyan hidratálja 
és táplálja a bőrt, valamint növeli az elaszticitását. A bőrfelület a felhasz-
nálás után bársonyosan selymes és tonizált lesz. A krém megfelelő a miden 
bőrtípust érintő rendszeres törődéshez. Gyorsan felszívódik, és nem irritál. 
Felhasználható az érzékeny bőrre is. 
Gránátalma, Jojoba

a termék kódja: 474 | mennyiség: 50 ml | ár: 1768,-

Kozmetika gránátalmával
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Terápiás tej a problémás bőrfelület számára
A tej magas olaj és gránátalma kivonatot tartalmaz, erős antiszeptikus és 
gyulladásellenes hatékonyságot, és maximális antioxidáns aktivitást mutat, 
amivel védi a bőrt a külső környezettel és a szabad gyökökkel szemben. A grá-
nátalma hatékonyan hidratálja és táplálja a bőrt, valamint növeli az elasztici-
tását. A bőrfelület a felhasználás után bársonyosan selymes és tonizált lesz.
Felhasználás: A terápiás tej megfelelő a problematikus bőr mindennapos kezeléséhez. Gyorsan 
felszívódik, és nem irritál. Felhasználható az érzékeny bőrre is.
Mandula, Gránátalma, Európai homoktövis, Cannabis (Kender), Avokádó

a termék kódja: 481 | mennyiség: 200 ml | ár: 2210,-

Antioxidáns aktív testápoló vaj
A magas olaj és gránátalma kivonat tartalomnak köszönhetően, természetes 
módon lassítja a bőröregedés folyamatát. A testápoló vaj maximális antioxi-
dáns aktivitást mutat ki (védi a bőrt a szabad gyökökkel szemben), s ezál-
tal védelmet nyújt az öregedés jeleivel szemben. A gránátalma hatékonyan 
hidratálja és táplálja a bőrt, valamint növeli az elaszticitását. A bőrfelület a 
felhasználás után bársonyosan selymes, tonizált és ráncmentes lesz. Az olaj 
szintén gyógyítja a bőrt és meggátolja a hegek képződését. 
Felhasználás: A testápoló vaj megfelelő minden bőrtípussal történő rendszeres törődéshez. A 
testápoló vaj felhasználható a túlérzékeny bőrre is. Gyorsan felszívódik, és nem irritál. Megfelel 
főleg az éjszakai kezeléshez. 
Mandula, Méhviasz, Gránátalma, Shea vaj, Jojoba, Makadámia olaj

a termék kódja: 471 | mennyiség: 150 ml | ár: 2006,-

Antioxidáns tisztító tej 
Ez a tisztító tej magas olaj és gránátalma kivonat tartalommal, természetes 
módon lassítja a bőröregedés folyamatát. Maximális antioxidáns aktivitást 
mutat ki (védi a bőrt a szabad gyökökkel szemben), s ezáltal védelmet nyújt 
az öregedés jeleivel szemben is. A gránátalma hatékonyan hidratálja és táp-
lálja a bőrt, valamint növeli az elaszticitását. A bőrfelület a felhasználás után 
bársonyosan selymes és tonizált lesz.
Felhasználás: A tisztító tej megfelel a bőr mindennapi kitisztítására. Alkalmazzon megfelelő 
mennyiségű tisztító tejet, alaposan dörzsölje be, majd vatta segítségével távolítsa el azt. 
Mandula, Gránátalma, Avokádó, Jojoba

a termék kódja: 478  | mennyiség: 200 ml  | ár: 2006,-

Kozmetika gránátalmával
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Wellness fürdőolaj
A wellness fürdőolaj magas gránátalma kivonatnak köszönhetően természe-
tes módon lassítja a bőrfelület öregedésének a folyamatát. Maximális ant-
ioxidáns aktivitást mutat (védi a bőrt a szabad gyökökkel szemben), s ezáltal 
védelmet nyújt az öregedés jeleivel szemben. A gránátalma hatékonyan hidra-
tálja és táplálja a bőrt, valamint növeli az elaszticitását. A bőrfelület a felhasz-
nálás után bársonyosan selymes, tonizált és ráncmentes lesz. A gránátalma 
szintén gyógyítja a bőrt és meggátolja a sebhelyek kialakulását. Elegendő 
csupán néhány millilitert (elegendő a kupakba öntött mennyiség) alkalmazni 
az előkészített fürdőbe. A fürdőolajt a fürdő előtt, felhasználhatja közvetlen a 
testére is. A termék nem tartalmaz magas habzású anyagokat, ezért felhasz-
nálható pezsgőkádban is.
Mandula, Napraforgó, Avokádó, Gránátalma, Makadámia olaj

a termék kódja: 483 | mennyiség: 200 ml | ár: 2363,-

Gránátalmás kondicionáló hajbalzsam
A hajbalzsam a magas gránátalma kivonatnak köszönhetően természetes mó-
don lassítja a fejbőr öregedésének a folyamatát. Maximális antioxidáns aktivi-
tást mutat (védi a bőrt a szabad gyökökkel szemben), s ezáltal védelmet nyújt 
az öregedés jeleivel szemben. A fejbőr a balzsam felhasználása után hidratált, 
elasztikus, lágy és életerős lesz. A balzsam visszaadja a haj fényét, rugalmas-
ságát és vitalitását. 
Felhasználás: A balzsamot alaposan dörzsölje be a hajába. Öt perc eltelte után, öblítse le 
a haját tiszta víz által. A maximális hatékonyság eléréséhez javasoljuk a kombinálását a 
Gránátalmás wellness samponnal.   
Gránátalma, Keratin, Avokádó

a termék kódja: 486 | mennyiség: 250 ml | ár: 1768,-

Gránátalmás wellness sampon
A magas gránátalma kivonatot tartalmazó sampon természetes módon lassít-
ja a fejbőr öregedésének a folyamatát. Maximális antioxidáns aktivitást mutat 
(védi a bőrt a szabad gyökökkel szemben), s ezáltal védelmet nyújt az örege-
dés jeleivel szemben. A fejbőr a sampon felhasználása után hidratált, elasz-
tikus, lágy és életerős lesz. A sampon lágyan eltávolítja a szennyeződéseket, 
visszaadja a haj fényét, rugalmasságát és vitalitását. 
Felhasználás: A sampont alaposan dörzsölje be a hajába és habosítsa be azt. A továbbiakban 
mossa le a haját tiszta víz által. A maximális hatékonyság eléréséhez, javasoljuk a termék kom-
binációját a Gránátalmás kondicionáló balzsammal.
Gránátalma, Avokádó, Zsálya, Keratin

a termék kódja: 485 | mennyiség: 250 ml | ár: 1768,-

Kozmetika gránátalmával
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Regeneráló kenderes arckrém 23%
A regeneráló kenderes arckrém egy bevett készítmény, amely a bőrfelület 
rosszabb állapotakor kerül felhasználásra. A kenderolaj hatékony segítség a 
pattanásos bőrhöz, pikkelysömörhöz, valamint a viszkető és a problematikus 
bőrfelülethez. Szintén megfelelő a száraz bőrre is, valamint a nagyvárosok 
stressz általi terhelésének kitett bőrre. A kenderolaj telítetlen zsírsavakban 
gazdag (linol, alfalinol sőt gamma –linol). A készítmény segít a gyulladások és 
a fájdalom enyhítésében. A kenderolaj növeli a ceramid tartalmat a bőrben, s 
ezzel megnöveli a természetes gátló és védekező funkcióját. Hidratálja és re-
generálja a bőrt. A krém megfelelő a mindennapi törődéshez a pattanásos és a 
száraz bőrrel. A krém felhasználható az érzékeny bőrre is. Gyorsan felszívódik, 
és nem irritál.
Kender, Mandula, Avokádó, Jojoba, Teafa

a termék kódja: 940  | mennyiség: 50 ml | ár: 1530,-

Regeneráló kenderes tisztító tonik 3%
A pattanásos, viszkető és problematikus bőrfelület tisztítására van felhasz-
nálva. Szintén megfelelő a száraz bőrre is, valamint a nagyvárosok stressz 
általi terhelésének kitett bőrre. A kenderolaj telítetlen zsírsavakban gazdag 
(linol, alfalinol sőt gamma –linol). A tonik segít a gyulladások és a fájdalom 
enyhítésében. A kenderolaj növeli a ceramid tartalmat a bőrben, s ezzel meg-
növeli a természetes gátló és védekező funkcióját. Hidratálja és regenerálja a 
bőrt. A tonik megfelelő a pattanásos és a száraz bőr mindennapi tisztításához 
is. A tonikot alkalmazza megfelelő mennyiségben, és egy vatta által tisztítsa 
ki a szennyeződéseket a bőréről.
Kender, Teafa

a termék kódja: 945 | mennyiség: 200 ml | ár: 1530,-

Terápiás kender arckrém 19 %
Az aktív anyagok összetétele hatékony segítséget nyújt a pattanásos bőr, 
pikkelysömör, viszkető és problematikus bőrrel szemben. A kenderolaj növeli 
a ceramid tartalmat a bőrben, s ezzel megnöveli a természetes gátló és vé-
dekező funkcióját. Az Európai homoktövis gyógyítja, regenerálja és lágyítja a 
bőrt. A tőzegből származó huminsavaknak hidratáló, regeneráló és revitalizáló 
hatásai vannak a bőrre. A készítmény enyhíti az öregedés tüneteit, hidratál, 
növeli az elaszticitást és természetes megjelenést nyújt a bőrnek. 
Felhasználás: A krém megfelel a száraz, pattanásos és problematikus bőrrel kapcsolatos 
mindennapi törődéshez. Gyorsan felszívódik, és nem irritálja a bőrt.

Kender, Mandula, Avokádó, Jojoba, Európai homoktövis

a termék kódja: 951 | mennyiség: 50 ml | ár: 2210,-

Kender kozmetika
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Regeneráló kender vaj 50 %
A kender vaj a pattanásos és viszkető bőrrel szembeni kezeléskor kerül fel-
használásra.  Szintén megfelelő a száraz bőrre is, valamint a nagyvárosok 
stressz általi terhelésének kitett bőrre is. A kender balzsam telítetlen zsír-
savakban gazdag (linol, alfalinol sőt gamma –linol). A vaj segít a gyulladások 
és a fájdalom enyhítésében. A kenderolaj növeli a ceramid tartalmat a bőrben, 
s ezzel megnöveli a természetes gátló és védekező funkcióját. Hidratálja és 
regenerálja a bőrt. 
Felhasználás: A vaj megfelelő a mindennapi törődéshez a pattanásos és a száraz bőrhöz – fő-
leg a bőr esti kezeléséhez. Gyorsan felszívódik.
Kender, Shea vaj, Teafa

a termék kódja: 946 | mennyiség: 150 ml | ár: 2006,-

Kender balzsam
A kender balzsam megfelel, mint segítség a pattanásos és viszkető bőrrel 
szemben. Szintén megfelelő a száraz bőrre is, valamint a nagyvárosok stressz 
általi terhelésének kitett bőrre is. A kender balzsam telítetlen zsírsavakban 
gazdag (linol, alfalinol sőt gamma –linol). A kenderolaj növeli a ceramid tartal-
mat a bőrben, s ezzel megnöveli a természetes gátló és védekező funkcióját. 
Hidratálja és regenerálja a bőrt. 
Felhasználás: Lágyan vigye fel a balzsamot, napi néhány alkalommal. A balzsam megfelelő 
a mindennapi törődésre a száraz és pattanásos bőrhöz. Felhasználható védő és regenerációs 
balzsamként, a testre és az arcra is.
Kender, Mandula

a termék kódja: 696 | mennyiség: 100 ml | ár: 1326,-

Regenerációs kender tisztító tej 5 %
A kender tej egy bevett készítmény, amely a bőrfelület rosszabb állapotakor 
kerül felhasználásra. Felhasználásra kerül a pattanásos, viszkető és a prob-
lematikus bőrfelülethez. A kender tej telítetlen zsírsavakban gazdag (linol, 
alfalinol sőt gamma –linol). A készítmény enyhítheti a gyulladásokat és a fáj-
dalmat is. A kenderolaj növeli a ceramid tartalmat a bőrben, s ezzel megnöveli 
a természetes gátló és védekező funkcióját. 
Felhasználás: Arctej megfelelő a pattanásos és száraz bőr mindennapi tisztításához. 
Alkalmazzon megfelelő mennyiségű arctejet, alaposan dörzsölje be az arcába és vatta segít-
ségével távolítsa el azt. 
Kender, Mandula, Teafa

a termék kódja: 944 | mennyiség: 200 ml | ár: 1666,-

Kender kozmetika
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 Terápiás kender tej a visszerekre 11 %
Az aktív anyagok összetétele hatékony segítséget nyújt a visszerekkel kap-
csolatos problémákra. A kenderolaj növeli a bőr természetes gátló funkcióját. 
Az Európai homoktövis gyógyítja, regenerálja és lágyítja a bőrt. A tőzegből 
származó huminsavaknak hidratáló, regeneráló és revitalizáló hatásai vannak 
a bőrre. Az aktív kivonatok és illóolajak keveréke segít az ízületi fájdalmak 
csökkentésében, az erek tónusának a módosításában és az erek elasztikus 
rétegének a megerősítésében. A tejet megfelelő mennyiségben vigye fel a fáj-
dalmas helyre és alaposan masszírozza be azt. A tejet felhasználhatja pakolás 
formájában is. 
Kender, Fekete nadálytő, Boróka, Hegyi árnika, Mentol, Európai homoktövis

a termék kódja: 955 | mennyiség: 200 ml | ár: 2006,-

Terápiás kender tej a fájdalmas ízületekre 11 %
Segítséget nyújt a fájdalmas ízületek esetén. A kenderolaj növeli a bőr ter-
mészetes gátló funkcióját. Az Európai homoktövis gyógyítja, regenerálja és 
lágyítja a bőrt. A tőzegből származó huminsavaknak hidratáló, regeneráló és 
revitalizáló hatásai vannak a bőrre. Az aktív kivonatok és illóolajak keveréke 
segít az ízületek arthrotikus és reumatikus fájdalmainak az enyhítésében. A 
tejet megfelelő mennyiségben vigye fel a fájdalmas helyre és alaposan masz-
szírozza be azt. A tejet felhasználhatja pakolás formájában is. 
Kender, Fekete nadálytő, Boróka, Hegyi árnika, Mentol, Európai homoktövis

a termék kódja: 954 | mennyiség: 200 ml | ár: 2006,-

Terápiás kender tej 17 %
Az aktív anyagok összetétele hatékony segítséget nyújt az ekcémával, pik-
kelysömörrel megtámadott bőrnek, valamint a viszkető és a problematikus 
bőrnek is. A kenderolaj növeli a ceramid tartalmat a bőrben, s ezzel megnöveli 
a természetes gátló és védekező funkcióját. Az Európai homoktövis gyógyítja, 
regenerálja és lágyítja a bőrt. A tőzegből származó huminsavaknak hidratáló, 
regeneráló és revitalizáló hatásai vannak a bőrre. A készítmény enyhíti az öre-
gedés tüneteit, hidratál, növeli az elaszticitást és természetes megjelenést 
nyújt a bőrnek. A kender tej megfelelő a száraz és pattanásos bőr mindennapi 
kezelésére, gyorsan felszívódik, és nem irritál. 
Kender, Európai homoktövis

a termék kódja: 953 | mennyiség: 200 ml  | ár: 2176,-

Kender kozmetika
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Wellness kender kondicionáló hajbalzsam 8 %
A hajbalzsam magas kenderolaj kivonatot és aktív gyógynövényes összetételt 
tartalmaz. A készítmény az érzékeny, száraz és a viszkető bőrfelület számára 
lett kialakítva, a korpa kialakulásának a hajlamával. A fej bőrfelülete a sam-
pon használata után hidratálttá, elasztikussá, lággyá és életerőssé válik. A 
balzsam regenerálja a hajat, visszaadja a fényét, rugalmasságát és vitalitását. 
Felhasználás: A balzsamot alaposan dörzsölje be a hajába. Öt perc eltelte után, öblítse le a 
haját tiszta víz által. A maximális hatékonyság eléréséhez javasoljuk a termék kombinálását a 
Wellness kender samponnal. 
Kender, Keratin, Avokádó, Panthenol, Teafa

a termék kódja: 689 | mennyiség: 250 ml | ár: 2006,-

Wellness kender sampon 8 %
A sampon magas mennyiségű kenderolajt és aktív gyógynövényes összetételt 
tartalmaz. A készítmény az érzékeny, száraz és a viszkető bőrfelület számára 
lett kialakítva, a korpa kialakulásának a hajlamával. A fej bőrfelülete a sam-
pon használata után hidratálttá, elasztikussá, lággyá és életerőssé válik. A 
sampon lágyan eltávolítja a szennyeződéseket, visszaadja a haj fényét, rugal-
masságát és vitalitását. 
Felhasználás: A sampont alaposan dörzsölje be a hajába és habosítsa be azt. A továbbiakban 
mossa le a haját tiszta víz által. A maximális hatékonyság eléréséhez, javasoljuk a termék kom-
binálását a Wellness kender kondicionáló hajbalzsammal.
Kender, Avokádó, Zsálya, Keratin, Panthenol, Teafa

a termék kódja: 688  | mennyiség: 250 ml  | ár: 2006,-

Kender kozmetika
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Jegenyefenyő -100% illóolaj
Aktiválja a légzést, antiszeptikus hatékonysága van, feloldja a váladékot és 
tisztítja a levegőt. Nagyon megfelelő a jegenyefenyő hozzáadása teljes masz-
százshoz használt termék összetevőihez, a mozgási problémák esetén. Ne 
használja vese, máj vagy emésztőrendszeri megbetegedésben szenvedő sze-
mélyeknél. Az olaj használható inhalációra, fürdőbe, masszázsra és aroma-
lámpákba is. Sose használja hígítatlan formában, közvetlenül a bőrére. 
Felhasználás: megfázás, köhögés, hörghurut, asztma, mozgási problémák. 

a termék kódja: 259 | mennyiség: 10 ml | ár: 1187,-

Levendulás illóolaj 
A közönséges levendula migrének esetén enyhíti a fejfájást. Sikeresen felhasz-
nálásra kerül az álmatlanság esetén is. Felgyorsítja a bőrsejtek gyógyulását 
az égési és a kisebb sérüléseknél. Fertőtleníti és regenerálja a bőrt. Taszítja 
a rovarokat. A fürdőkben segít a szellemi és a fizikai fáradtság eltávolítására. 
Használja az izom és reumatikus fájdalmak esetén. Az olaj használható inha-
lációra, fürdőbe, masszázsra és aromalámpákba is. Sose használja hígítatlan 
formában, közvetlenül a bőrére. 
Felhasználás: fejfájás, migrén, álmatlanság, égési sérülések, apró sérülések esetén, taszítja a 
rovarokat, eltávolítja a szellemi és fizikai fáradtságot, izomfáradtságot és a reumát is. 

a termék kódja: 251 | mennyiség: 10 ml | ár: 1326,-

Bergamott illóolaj
A Bergamott felüdít és felélénkít. Általában a nyaki fájdalmak esetén kerül 
felhasználásra, csökkenti a lázat, segít a hörghurut és a rossz emésztés ese-
tén. Nagyon jól elnyeli a cigarettából származó füstöt. Enyhíti a szellemi és 
fizikai fáradtságot. Segíti a herpesz, rüh és a bőr fekélyeinek a gyógyulását. 
Ne használja napozás előtt, fényérzékenységet okozhat. Az olaj használható 
inhalációra, fürdőbe, masszázsra és aromalámpákba is. Sose használja hígí-
tatlan formában, közvetlen a bőrre. 
Felhasználás: depresszió, szomorúság, düh, szellemi és fizikai fáradtság, láz, nyaki fájdalom 
hörghurut, rossz emésztés esetén, elnyeli a cigarettafüstöt, megfelel a herpeszre és a bőrön 
található fekélyek gyógyítására. 

a termék kódja: 253 | mennyiség: 10 ml | ár: 2006,-

Illóolajak
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Modulációs testápoló tej
A modulációs testápoló tej a mellek feszesítésére szolgál. A testápoló tej 
speciális Maturine® hatóanyagot tartalmaz, tigrisfűből és a banánfa virágából 
kinyerve, amely kiegyenlíti az ösztrogén hiányt a bőrben. A szőlőből, fekete 
ribizliből és a golgotavirágból kinyert aktív hatóanyagok a Radicaptol® spe-
cialitásban gátolják az elasztin rostok - elasztin veszteségéért felelős enzim 
tevékenységét. A Rhamnosoft® egy bakteriális poliszacharid, amely enyhíti a 
gyulladásokat és növeli a bőr teljességét és épségét. A Trigogegine® kiegyen-
líti az ösztrogén hiányt a bőrben. A gyógynövényes keverék segít a feszesség 
és rugalmasság megtartásában és ezzel feszesíti és enyhén növeli a melleket.
Felhasználás: Az aktív testápoló tej minden bőrtípushoz történő alkalmazásra javasolt. 
Alaposan masszírozza be 2x naponta.
Avokádó, Jojoba, Bortermő szőlő

a termék kódja: 793 | mennyiség: 200 ml | ár: 3570,-

Biovitalitás szett
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Cleaning soup –oily skin
Tisztító szappan a zsíros bőr számára.
A szappan Sebustop®-ot tartalmaz, amely összehúzza a pórusokat és enyhíti 
a bakteriális mikroflórák terjeszkedését. A Zincidone® (Cink, hozzákapcsolód-
va az L-PCA hordozóhoz) szabályozza a bőrzsír termelést. A Rhamnosoft® 
(magasabb cukor) enyhíti a gyulladások terjeszkedését. Az Ω6 Ceramide® 
fenntartja és megújítja a bőr teljességét, enyhíti a gyulladásokat és véd az 
öregedéssel szemben. A Criogenyl® üdeséget nyújt a bőrnek. A gyógynövé-
nyes keverék visszaadja a magabiztosságot, szépséget, és ellenőrzési lehető-
séget nyújt Önnek a bőre felett.
Felhasználás: A tisztító szappan főleg a zsíros bőrre történő alkalmazásra van kialakítva. Vigye 
fel a bőrre és körkörös mozgással habosítsa be. A habosítás után alaposan mossa le a bőrét. 
Orvosi gyömbér, Kínai fahéj

a termék kódja: 782 | mennyiség: 100 ml | ár: 1496,-

Light legs cream- Krém a nehéz lábakra
Krém, kialakítva a nehéz lábakkal történő törődésre. A krém aktív hatóanyagot 
tartalmaz, mogyoróból kinyerve az Avelanine® specialitásban. Ezen növényi 
keveréknek megerősítő hatásai vannak az érfalakra, az érrendszeri elégtelen-
ség esetén. A Criogenyl® üdeséget és kellemes érzést nyújt a bőrnek a termék 
alkalmazása után. A Rhamnosoft® egy bakteriális poliszacharid, amely enyhíti 
a gyulladásokat és növeli a bőr teljességét és épségét. Az Ω6 Ceramide® fenn-
tartja és megújítja a bőr teljességét, enyhíti a gyulladásokat és véd az örege-
déssel szemben. A gyógynövényes keverék csökkenti a fájdalmat, ellazítja a 
feszültséget, csökkenti a bedagadást és kellemes érzést nyújt. 
Felhasználás: Az aktív krém minden bőrtípushoz történő alkalmazásra javasolt. Alaposan 
masszírozza be a fájdalmas helyekre napi több alkalommal.
Avokádó, Jojoba, Bortermő szőlő

a termék kódja: 792 | mennyiség: 100 ml | ár: 2346,-

A striákat csökkentő Biovitalitás krém
A terhesség vagy a gyorsabb növekedés következtében kialakult striákat 
csökkentő krém. A krém a szőlőből, fekete ribizliből és a golgotavirágból ki-
nyert aktív hatóanyagokat tartalmaz a Radicaptol® bőrspecialitásban. Ez a 
növényi keverék gátolja az elasztin rostok - elasztin veszteségéért felelős 
enzim tevékenységét. A Criogenyl® üdeséget és kellemes érzést nyújt a bőr-
nek a termék alkalmazása után. A Rhamnosoft® egy bakteriális poliszacharid, 
amely enyhíti a gyulladásokat és növeli a bőr teljességét és épségét. A gyógy-
növényes keverék segít a feszesség és rugalmasság megtartásában és ezzel 
csökkenti a striák kialakulásának a lehetőségét. 
Felhasználás: Az aktív krém minden bőrtípushoz történő alkalmazásra javasolt. Lágyan vigye 
fel és körkörös mozdulatokkal masszírozza be tiszta bőrfelületre legalább 2x naponta.
Avokádó, Jojoba, Bortermő szőlő

a termék kódja: 791 | mennyiség: 200 ml | ár: 3570,-
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Antiszeptikus balzsam a lábpenészre
Magas gyógynövény tartalmú balzsam, amelynek antiszeptikus aktivitása 
van. Főleg a manuka és a teafa illóolajról van szó. Ezen természetes anyagok 
nagyon hatékonyak a baktériumokkal és a penésszel szemben. Ezen tulajdon-
ságok mellett, sikeresen felhasználásra kerülnek a kisebb sérülések, égések, 
pelenkakiütések és továbbiak kezelésénél is. 
Felhasználás: A balzsam megfelel minden bőrtípus számára. Alkalmazza az adott területen 
többször naponta. Szintén felhasználható, mint balzsam a kezekre, antiszeptikus hatékony-
sággal. 
Mandula, Tea Tree Oil, Mentol, Manuka, Szegfűszeg

a termék kódja: 698 | mennyiség: 100 ml | ár: 1357,-

Argán balzsam
Az argán balzsam nagymértékű argánolajat tartalmaz. Ezen olaj a kitűnő tu-
lajdonságainak köszönhetően gyakran marokkói aranynak is van nevezve. A 
világ legluxusabb s egyúttal a legdrágább kozmetikai olajai közé tartozik. A 
balzsam telítetlen zsírsavakban, antioxidánsokban, vitaminokban, fitosztero-
lokban gazdag. Csökkenti az öregedés jeleit, a ráncok kialakulását, hidratál és 
segít a bőr fiatalos külsejének a megőrzésében.
Felhasználás: Vigye fel napi néhány alkalommal. A balzsam megfelel minden típusú bőr napi 
kezeléséhez, de főleg az érett bőrre történő felhasználása javasolt. Nagyon gyorsan felszívódik, 
és nem hagy zsírosság érzetet maga után. Szintén nagyon megfelel az érzékeny, pattanásos 
és a száraz bőrre. 
Argán, Mandula, Shea vaj

a termék kódja: 502 | mennyiség: 100 ml | ár: 1768,-

Levendulás balzsam 
A levendulás balzsam a bőr tisztításához, regenerálásához és megnyugtatá-
sához meghatározott készítmény. A hagyományos gyógyászatban a levendula 
aromája sikeresen felhasználásra kerül az álmatlanság idegesség és a legy-
gyakoribb alvászavarok esetén. A hagyományos kínai gyógyászatban a nyug-
talanság, depressziók és a szorongás esetén kerül felhasználásra. A levendula 
szintén szívesen felhasználásra kerül a rovarok elriasztására.
Felhasználás: A balzsam megfelelő minden bőrtípus számára. Gyorsan felszívódik, és nem 
irritálja a bőrt. Alkalmazza közvetlen a kitisztított bőrfelületre. Szintén megfelel a lágy gyer-
mekbőrre is.
Mandula, Shea vaj, Levendula

a termék kódja: 498 | mennyiség: 100 ml | ár: 1428,-

Balzsamok
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Oliva balzsam
Az olíva balzsam magas mennyiségű olívaolajt tartalmaz. Az olívaolaj az ér-
tékes nem kiszáradó kozmetikai olajak közé tartozik. Vitaminokban, ásványi 
anyagokban és telítetlen zsírsavakban gazdag. Megfelelő a száraz, érzékeny 
bőrre, hajlamokkal a hámlásra, viszketésre és a töredezésre. Nem idéz elő al-
lergiás reakciókat. A bőrnek a bársonyosság, rugalmasság és feszesség érzé-
sét nyújtja. Támogatja a bőr természetes hidratáltságát és vitalitását. 
Felhasználás: A balzsam minden bőrtípushoz megfelel. Gyorsan felszívódik, és nem irritál. 
Alkalmazza közvetlen a kitisztított bőrre. Szintén megfelel az érzékeny gyermek bőrre.
Mandula, Oliva, Shea vaj

a termék kódja: 499 | mennyiség: 100 ml | ár: 1530,-

Shea vaj – balzsam
A Shea vaj balzsam nagy mennyiségű Shea vajat tartalmaz. A Shea vaj a ma-
gas telítetlen zsírsav, viasz és vitamin tartalmának köszönhetően, a legluxu-
sabb kozmetikai alapanyagok közé tartozik. Nagyon gyorsan felszívódik és 
tökéletesen hidratálja és táplálja a bőrt, amelynek növeli a rugalmasságát és 
a lágyságát is. A bőr a kezelése után teljesen lágy és elasztikus. A Shea vaj 
bebiztosítja a bőrének az ellenőrzést, az öregedés folyamata felett. Segít eny-
híteni a különböző formájú kiütések, bőrön megtalálható jeleit. 
Mandula, Shea vaj

a termék kódja: 500 | mennyiség: 100 ml | ár: 1697,-

Európai homoktövis balzsam
Az Európai homoktövis, egy különleges képességekkel rendelkező gyógynö-
vény. A homoktövis hatóanyagainak regeneráló, bőrpuhító és gyógyító tulaj-
donságai vannak. Ellátja a bőrt egy sor aktív és sok esetben pótolhatatlan 
anyaggal (vitaminok, ásványi anyagok, telítetlen zsírsavak). Növeli a bőrfelület 
rugalmasságát és vitalitását. Meggyorsítja a különböző kisebb bőrsérülések 
gyógyulását. A homoktövis erős antioxidáns aktivitást mutat (megszabadítja 
a bőrt a szabad gyököktől). Megerősíti a bőrt, ahogy a bőr természetes védelmi 
szerepét is. 
Mandula, Európai homoktövis

a termék kódja: 701 | mennyiség: 100 ml | ár: 1428,-

Balzsamok
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Tea Tree Oil gél
A gél az ausztrál teafából kivont magasan hatékony olajt tartalmaz. A gél tea-
faolajjal megfelelő a problematikus és a pattanásos bőr számára is. Javasoljuk 
a felhasználását, mint nyugtató és tisztító készítményét, a depiláció és a bo-
rotválkozás után. 
Felhasználás: A gél megfelel a zsírosabb és a fiatalabb típusú bőr számára. Alkalmazza a prob-
lematikus területeken, napi több alkalommal. Ne használja a nyálkahártyára, ahogy a nyílt se-
bekre sem. A maximális hatékonyság elérése érdekében, a készítmény alkalmazása megfelelő 
a TTO arcvíz általi kitisztítás után. 
Felhasználás: Problémás bőrre, csillapítja a pattanások kialakulását, gyorsítja a gyógyulást az 
égések után, korhatár nélküli, egyszerű és gyakorlati alkalmazás.
Tea Tree, Mandula

a termék kódja: 203 | mennyiség: 50 ml  | ár: 1190,-

Tea Tree Oil arcvíz
Arcvíz, teafaolaj tartalommal egy alkohol és zsírmentes készítmény, amely 
megfelelő a problematikus bőr kezeléséhez. Az arcvizet az összes bőrtípushoz 
fel lehet használni. Tisztítja és kíméletesen fertőtleníti a bőrt. Jól felhasznál-
ható a borotválkozás után, a férfiak számára is. Megfelelő az alkalmazása es-
ténként a bőr rendszeres kitisztítására. 
Tea Tree

a termék kódja: 207 | mennyiség: 115 ml  | ár: 714,-

Tea Tree Oil krém
A krém az ausztrál teafából és allantoinból készült magasan hatékony olajt 
tartalmaz. A krém teafa olajjal megfelelő a problematikus és pattanásos bőr-
re. Javasoljuk a kombinációját a TTO arcvízzel. A krém megfelel a mindennapi 
felhasználásra, minden bőrtípushoz. Főleg a problematikus bőrhöz javasolt. 
A hatékonyság növelése érdekében, a készítmény használata TTO arcvízzel 
történő kitisztítás után javasolt. 
Mandula, Tea Tree

a termék kódja: 202  | mennyiség: 50 ml | ár: 986,-

Tea Tree Oil kozmetika
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Tea Tree Oil dental
Növényi készítmény, amely enyhíti az íngyulladást, aftát, ahogy a paraden-
tózist is. A készítmények teljességének természetes jellege, hozzájárul az 
elvégzett szájhigiénia minőségéhez. 
Felhasználás: Az oldattal kenje be az ínyét, és hagyja, hogy kifejtse a hatékonyságát, legalább 
5 percen keresztül. Szükség esetén a továbbiakban öblítse ki a száját.
Felhasználás: a paradentózisra, íngyulladásra, nem toxikus, korhatár nélkül, egyszerű és gya-
korlati alkalmazás
Mirha, Tea Tree, Borsmenta, Kerti kakukkfű

a termék kódja: 215 | mennyiség: 10 ml  | ár: 714,-

Tea Tree Oil – 100 % illóolaj
Melaleuca Alterniafolia –teafa eredetileg Kelet - Ausztráliából származik. Az 
olajnak rendkívüli antiszeptikus, penészellenes és antimikrobiális hatékony-
ságai vannak. Bejut mélyen a szövetek közé. A streptococcus, pneumococcus 
gonokokkusz és staphylococcus baktériumok ellen hat. Az illóolajt helyezze 
közvetlen a fürdőjébe vagy a masszázsemulziójába. Az olajt sose használja 
hígítatlan formában, közvetlen a bőrfelületen. 
Felhasználás: a pattanásos bőr helyi kezelésére, az öregedő bőr jobb hidratációjára, kisebb 
sérülések kezelésére, rovarcsípésre, égésre
Tea Tree oil

a termék kódja: 255 | mennyiség: 10 ml  | ár: 1133,-

TTO intim gellé
Ausztrál teafából kivont olajt tartalmazó gél, kialakítva az intim higiénia szá-
mára. Nem tartalmaz szappant, amely a bőr irritálását vagy kiszárítását okoz-
hatja. A teafa olaj jelentős antibakteriális és penészellenes hatékonyságot 
mutat. 
Felhasználás: Preventíven, mindig este használja. A problémák enyhítésére, alkalmazza napi 
több alkalommal. A nő intim kezelésére, nem toxikus, korhatár nélküli, egyszerű és gyakorlati 
alkalmazás.
Tea Tree Oil

a termék kódja: 206 | mennyiség: 115 ml | ár: 915,-

Tea Tree Oil kozmetika
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Manuka foot spray
A manuka illóolaj nagyon hatékonyan megsemmisíti a penészt, gram pozitív 
baktériumokat és az élesztőket. A készítmény az ujjak közötti és körmökön 
található gombák eltávolítására szolgál. A spray alapvetően meggátolja a 
lábbűz kialakulását, izzadás esetén, vagy nem légáteresztő cipő hordásakor. 
Használja még néhány napig a tünetek eltűnése után. Abban az esetben, ha 
gombásodás magasabb kockázati veszélyével ellátott helyeket látogat (me-
dencék, szaunák…), javasoljuk a termék felhasználását, a fertőzés klinikai fel-
tűnésekor.  
A manuka gyógynövény felhasználása: a lábgomba eltávolítására, lágyítja a lábfej bőrét, nem 
toxikus, korhatár nélküli, egyszerű és gyors alkalmazás. 
Manuka, Tea Tree, Bíbor kasvirág

a termék kódja: 413 | mennyiség: 50 ml | ár: 1476,-

Manuka krém a problémás bőr számára 
Aktív krém manuka és Fucogel tartalommal. A Manukából készült olajnak ha-
sonló hatóanyagai vannak, mint az ausztrál Tea Tree-ből készült olajnak (Tea 
Tree Oil). A különleges antibakteriális hatóanyagaival viszont sokkal erősebb, 
mint az említett olaj (20-30x). A Fucogel optimálisan hidratál és javítja a bőr 
minőségét. Kitűnő eredmények a manukával a kiütések jeleinek az enyhíté-
sénél vannak elérve. Szintén kitűnő a felhasználása a pikkelysömör és más 
különböző ekcémák kezelésénél. Alkalmazza a problematikus területeken 
néhányszor naponta. Ne használja a nyálkahártyára vagy a nyílt sebekre. A 
hatékonyság növelésére, alkalmazza a gélt, a bőr előzetes alapos kitisztítása 
után, pl. Manuka testtejjel. 
A manuka gyógynövény felhasználása: a lábgomba eltávolítására, lágyítja a lábfej bőrét, nem 
toxikus, korhatár nélküli, egyszerű és gyors alkalmazás. 
Mandula, Manuka, Jojoba, Aloe Vera

a termék kódja: 403 | mennyiség: 50 ml | ár: 1411,-

Manuka aktív gél a problémás bőr számára
Aktív krém manuka és Fucogel tartalommal. A Manukából készült olajnak ha-
sonló hatóanyagai vannak, mint az ausztrál Tea Tree-ből készült olajnak (Tea 
Tree Oil). A különleges antibakteriális hatóanyagaival viszont sokkal erősebb, 
mint az említett olaj (20-30x). A Fucogel optimálisan hidratál és javítja a bőr 
minőségét. Kitűnő eredmények a manukával a kiütések jeleinek az enyhítésé-
nél vannak elérve. Szintén kitűnő a felhasználása a pikkelysömör és más kü-
lönböző ekcémák kezelésénél. A hatékonyság növelésére, alkalmazza a gélt, 
a bőr előzetes alapos kitisztítása után, pl. Manuka testtejjel. 
Manuka, Tea Tree, Bíbor kasvirág

a termék kódja: 404 | mennyiség: 50 ml | ár: 1551,-

Manuka kozmetika 

30 Szépség és egészség a természetből



Manuka Intim Gellé
A nők intim higiéniájára kialakított gél. A manuka különleges hatóanyagok-
kal rendelkezik a baktériumokkal, penésszel és az élesztővel szemben. Segít 
megújítani és megtartani a hüvely természetes mikrobaktériumait. Segít a hü-
velygomba, valamint a baktériumok és élesztők által előidézett gyulladások 
esetén. A szélesebb és komplexebb hatékonyság eléréséhez, a manukán kívül 
szintén fontos a TEA Tree Oil felhasználása is (megtalálja a 29. oldalon). 
Felhasználási útmutató: alkalmazza mindig a problematikus területeken, az esti higiéniánál. 
Alternatívan síkosítóként is felhasználható. Javasoljuk a preventív módú felhasználását a me-
dencék látogatásakor, valamint az antibiotikumok használata után. A készítmény a külső nemi 
szervek bőrének a kezelésére szolgál. 
Felhasználás: a nő intim kezelésére, nem toxikus, korhatár nélkül, egyszerű és gyakorlati 
alkalmazás

Manuka

a termék kódja: 414 | mennyiség: 115 ml | ár: 1697,-

Manuka arcápoló tej
Aktív arcápoló ápoló Manuka olaj és Fucogel tartalommal. Alkalmazza a prob-
lematikus területen többször naponta. Ne használja a nyalkahártyára, ahogy 
a nyílt sebekre sem. 
Felhasználható testápoló tejként is. A termék szintén felhasználható tisztító tejként is a ma-
nuka krém és gél kombinációjában. 
Mandula, Napraforgó, Kender, Manuka, Tea Tree, Bíbor kasvirág

a termék kódja: 406 | mennyiség: 200 ml | ár: 1870,-

Manuka kozmetika 
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Nappali Multiaktív krém
Nappali krém, magas biológiai aktívanyag tartalommal, a hatékony bőrörege-
déssel szemben. Megvédi a bőrt az UV sugárzás nem kívánt hatásaival szem-
ben. A rendszeres felhasználás esetén javítja a bőr minőségét, hidratál és 
táplál. Selymessé, puhává, feszessé és elasztikussá teszi a bőrt. Jelentősen 
eliminálja a mélyráncok kialakulását. A krém megfelelő az összes bőrtípus 
számára, ahogy a mindennapi felhasználásra is.
Mandula, Aloe vera, Avokádó, Jojoba

a termék kódja: 610 | mennyiség: 50 ml | ár: 2261,-

Propolisz – aktív krém
A magas propolisz és panthenol tartalommal rendelkező krém hatékonyan re-
generálja a bőrt. A krémnek kedvező hatásai vannak az atópiás ekcémával és 
pikkelysömörrel rendelkező bőr kezelésére. A propolisz megfelelő segédanyag 
a kisebb begyulladt helyek kezelésére (dermatitis, pattanás), valamint a sérü-
lések, égések és lenyomatok gyógyítására. A krém megfelel minden bőrtípus 
számára, és a mindennapos esti és reggeli kezelésre is. 
Mandula, Propolisz, Panthenol

a termék kódja: 603 | mennyiség: 50 ml | ár: 1697,-

Aloe Vera - Aktív krém 
Az Aloe vera kozmetikai szempontból egy nagyon jelentős alapanyag, amely a 
bőr hidratálására volt felhasználva már az ókori Egyiptomban is. Ezen sivatagi 
növény harmonizálja és megnyugtatja a bőrt. Visszaadja a bőrnek a termé-
szetes egyensúlyát, hidratálja és felfrissíti azt. A keleti orvostudományban 
az Aloe már évszázadok óta használva van, az antioxidáns és a fiatalító ha-
tékonysága miatt. Felhasználásra kerül, mint segédanyag az ekcémák, pik-
kelysömör, gyulladások és kisebb sérülések kezelésénél. A krém megfelelő az 
összes bőrtípus számára. A felhasználását főleg az érett és a száraz bőrhöz 
javasoljuk. A krém felhasználható a bőr nappali és éjszakai kezelésénél is. 
Aloe Vera, Mandula, Avokádó, Jojoba

a termék kódja: 601 | mennyiség: 50 ml | ár: 1530,-

Aktív arckrémek 
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Koenzim Q-10 Aktív krém
A koenzim Q-10 krémnek erős revitalizáló hatékonysága van az öregedő bőrre 
(25 éves kortól). Megtartja a bőrben a szükséges nedvességet és lehetővé te-
szi a jobb vérellátását. Az öregedő bőrnek visszaadja a fiatalságát, rugalmas-
ságát és vitalitását. Egy Q10 adag megvédelmez az UV sugárzás nem kívánt 
hatásaival szemben. A krém egy egész sor aktívanyagot tartalmaz, amelyek 
életerős és egészséges külsőt nyújtanak a bőrnek és védelmezik azt a kör-
nyezet káros hatásaival szemben. A koenzim Q-10 jelentős aktivitást mutat ki 
a szabad gyökök elnyelésénél. A krém megfelel a mindennapi kezeléshez, az 
összes bőrtípus számára. Felhasználható nappali vagy éjszakai krémként is.
Mandula, Aloe vera, Avokádó, Jojoba

a termék kódja: 451 | mennyiség: 50 ml | ár: 2278,-

Hidratációs Multiaktív krém
Multiaktív arckrém, magas hidratációs gyógynövény tartalommal. A hidratáci-
ós krém megnyugtat, felvidít, táplál, és harmonizálja a normális és zsíros bőrt. 
A jól hidratált bőr és arcbőr lágy, selymes, ráncnélküli, kevésbé sebezhető és 
sokkal ellenállóbb a külső környezet hatásaival szemben. 
A krém megfelelő az összes bőrtípusra. Reggel a bőrt felderíti és védi, míg éjszaka hidratálja 
és gyógyítja.  
Mandula, Avokádó, Jojoba

a termék kódja: 609 | mennyiség: 50 ml | ár: 2006,-

Ginzeng (Zsen-sen) – Aktív krém
A Zsen-sen gyökerének a biológiailag aktív összetevői, lassítják az öregedés 
folyamatát és harmonizálják a bőrt. A krém meggyorsítja a bőr regenerációját 
és visszaadja a bőrnek a megfelelő tónust, feszességet, fényt és színt. Segít 
eltávolítani a ráncokat, a kitágult ereket és a barna foltokat. A krém megfelelő 
az érett bőrre és a mindennapi felhasználásra. 
Mandula, Aloe vera, Avokádó, Jojoba

a termék kódja: 604 | mennyiség: 50 ml | ár: 1394,-

Aktív arckrémek 
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Ajakbalzsam 
kókusz és mandula olaj
Shea Vaj, Méhviasz, Kókuszolaj, Lanolin, 
Jojoba, Mandula, Avokádó, Stévia

a termék kódja: 363

mennyiség: 30 ml

ár: 949,-

Ajakbalzsam 
szamóca és jojoba 
olaj
Shea Vaj, Méhviasz, Kókuszolaj, 
Lanolin, Jojoba, Mandula, Avokádó, 
Stévia

a termék kódja: 361

mennyiség: 30 ml

ár: 949,-

A mi balzsamaink tökéletes védelmet biztosítanak az Önök 
ajkai számára. Az ajkak a balzsam általi kezelés után 

lágyak, üdék és hosszú távon tápláltak lesznek. A balzsam ma-
gas arányú Shea vajat, kozmetikai olajakat, viaszokat tartalmaz. 
Ezek az aktív anyagok a vitaminok, ásványi anyagok, telítetlen 
zsírsavak és további anyagok értékes forrásai, amelyek minden-
képp szükségesek az ajka kezeléséhez. A balzsam egy termé-
szetes védőréteget alkot, amely táplál és regenerál. 

Az összes balzsamunk az ajkak mindennapos kezelésére van ki-
alakítva. Ideális variánst jelentenek a száraz és töredezett bőrre. 
A balzsamok a különleges összetevőiknek köszönhetően, illenek 
a fagyos és a párás területekbe is, de szintén megfelelőek a szá-
raz és túlhevült helyiségben való tartózkodás esetén is. 

Ajakbal-
zsamok
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Ajakbalzsam  
a férfiak számára 
avokádóolajjal 
Shea Vaj, Méhviasz, Kókuszolaj, Lanolin, 
Jojoba, Mandula, Avokádó, Stévia

a termék kódja: 364

mennyiség: 30 ml 

ár: 949,-

Ajakbalzsam 
cseresznye és argán 
olaj
Shea Vaj, Méhviasz, Kókuszolaj, 
Lanolin, Argán olaj, Barack olaj, Jojoba, 
Mandula, Stévia

a termék kódja: 362 

mennyiség: 30 ml 

ár: 949,-

Ajakbalzsam 
dinnye és barack olaj
Shea Vaj, Méhviasz, Kókuszolaj, Lanolin, 
Barack olaj, Mandula, Avokádó, Stévia

a termék kódja: 360

mennyiség: 30 ml

ár: 949,-
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Jojoba arctej
Arctej, jojoba olaj tartalommal. A jojoba nagyon aktívan beszívódik a bőrfelü-
letbe és nem hagy maga után zsírosság érzetet. A jojoba gátolja a pikkelysö-
mör jeleinek a kialakulását a bőrön. Az allantoin és növényi olajak keveréke 
regenerálja és tisztítja a bőrt. A jojoba olaj szintén hidratál és táplál. Az arctej 
megfelel a rendszeres felhasználáshoz, minden bőrtípus számára. Alkalmazza 
megfelelő mennyiségben, közvetlen a tiszta bőrre, majd alaposan dörzsölje 
be azt.
Jojoba, Mandula, Avokádó

a termék kódja: 112 | mennyiség: 200 ml | ár: 1768,-

Mandulás tej
Arctej mandulaolaj tartalommal. A receptben található mandulaolaj a legluxu-
sabb kozmetikai olajak közé tartozik. Nem hagy zsírosság érzetet maga után. 
Az olaj megfelelő táplálékot nyújt a bőrnek, növeli az elaszticitását, amivel 
enyhíti az öregedés jeleit. Az allantoin és növényi olajak keveréke regenerál-
ja és tisztítja a bőrt. Ezen recept ráadásul jojoba olajt, avokádó olajt, kender 
olajt, E-vitamint és további hatóanyagokat tartalmaz. 
Az arctej megfelel a rendszeres felhasználáshoz, minden bőrtípus számára. Alkalmazza meg-
felelő mennyiségben, közvetlen a tiszta bőrre, majd alaposan dörzsölje be azt. Javasoljuk a 
kombinálását a 100% mandulaolajjal, amelyet a 12. oldalon talál. 
Mandula, Avokádó, Jojoba

a termék kódja: 111 | mennyiség: 200 ml | ár: 1428,-

Gyógynövényes arctej Aloe Verával
Az Aloe Vera, kozmetikai szempontból egy nagyon értékes alapanyag, amely 
már az ókori Egyiptomban is használatos volt. Harmonizálja, gyógyítja és meg-
nyugtatja az irritált bőrt. Visszaadja a bőrnek a természetes egyensúlyát, hid-
ratál és üdévé tesz. Az arctej megfelel a rendszeres felhasználáshoz, minden 
típusú bőr számára. Alkalmazza megfelelő mennyiségben, közvetlen a tiszta 
bőrfelületre, majd alaposan dörzsölje be azt. Javasoljuk a kombinálását az 
Aloe Verás krémmel, amelyet a 32. oldalon talál. 
Napraforgó, Mandula, Avokádó, Aloe Vera, Jojoba

a termék kódja: 116 | mennyiség: 200 ml | ár: 1697,-

Gyógynövényes arctejek
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Európai homoktövis kenőcs
A homoktövis termésének jelentő regeneráló hatékonyságai vannak, amelyek 
a természetes gyógyászatban kerülnek felhasználásra. A kenőcs megfelelő a 
kisebb égési sérülésekre a bőr kezelésére az ekcéma különböző jeleinél. Egy 
nagyon erős természetes antioxidánsról van szó. Stimulálja a sérült szövetek 
regenerációját. 
Felhasználás: Lágyan kenje be az érintett területeket a kenőccsel, napi néhány alkalommal. 
Ne alkalmazza nyitott sebekre, hanem lágyan dörzsölje be az adott sebek környékét. 
Napraforgó, Méhviasz, Mandula, Európai homoktövis, Rozmaring

a termék kódja: 273 | mennyiség: 50 ml | ár: 1122,-

Levendulás kenőcs
A levendulás kenőcs egy olyan készítmény, amely a bőr tisztítására, regenerá-
lására és megnyugtatására szolgál. A hagyományos természetes gyógyászat-
ban a levendula sikeresen alkalmazva van az álmatlanságnál, idegességnél, 
és a különböző alvászavaroknál. A hagyományos kínai gyógyászatban a nyug-
talanság, depresszió és szorongási állapotok esetén kerül felhasználásra. A 
levendula szintén szívesen felhasználásra kerül a rovarok eltaszítására és 
elriasztására.
Lágyan alkalmazza az adott területen, napi néhány alkalommal. Ne alkalmazza a nyálkahár-
tyára és a nyílt sebekre sem. 
Napraforgó, Méhviasz, Mandula, Levendula

a termék kódja: 276 | mennyiség: 50 ml | ár: 1122,-

Propolisz kenőcs
A propolisz egy nagyon értékes természetes anyag, amelyet a méhek használ-
nak, tömítőanyag formájában, és a penészekkel, vírusokkal és baktériumokkal 
szembeni védelemre szolgál. A propolisz ezen képességei felhasználásra ke-
rülnek a természetgyógyászatban is. A kenőcs a bőr kezelésére és regenerá-
cióra szolgál, a begyógyult sebek esetén, viszont megfelelő a megfázott bőrre 
és a további bőrproblémák esetén is. A kenőcsöt, szükség szerint lágyan dör-
zsölje be napi néhány alkalommal. Ne használja nyílt sebek esetén, kizárólag 
lágyan kenje be a sebek környékét. A propolisz méhtermék, amelyre gyakoriak 
az allergiás reakciók. 
Napraforgó, Méhviasz, Propolisz, Mandula

a termék kódja: 272 | mennyiség: 50 ml | ár: 1122,-

Gyógynövényes kenőcsök
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Optogel – Szemgél
Egy gyógynövényes készítményről van szó, magas Orvosi szemvidító 
(Euphrasia
Officinalis) tartalommal. A gél lágy kezelésre lett kialakítva, a szemek fáradt-
sága és égési fájdalma esetén. A készítmény magas arányú természetes hid-
ratáló anyagot tartalmaz, kisimítja a ráncokat és enyhíti a szemek bedaga-
dását. A készítmény szintén felhasználható alacsony könnytermelés esetén 
valamint poros területeken is. Lágyan kenje fel a gélt a szemhéjaira. A gél 
szem pakolásként is felhasználható. A hatékonyság és a hűtő hatás növelése 
érdekében, javasolt a termék hűtőben tárolása. Ne használja, ha allergiás a 
készítmény bármely összetevőjére.
Orvosi szemvidító, Közönséges párlófű

a termék kódja: 301 | mennyiség: 50 ml | ár: 1160,-

Körömvirágos kenőcs
A körömvirágos kenőcs univerzális kozmetikai készítmény, amelynek széles 
felhasználási területe van, főleg a megkeményedett bőr lágyítására, a bőrön 
található sebek lágyítására, vagy a pelenkakiütések ellen használ. A körömvi-
rág hagyományosan az égési sérülésékre és különböző formájú kiütésekre ke-
rült felhasználásra. Lágyan kenje a kenőcsöt az adott területre. Ne alkalmazza 
nyílt sebekre, de lágyan kenje be az adott sebek környezetét.
Napraforgó, Méhviasz, Közönséges mandula, Körömvirág

a termék kódja: 271 | mennyiség: 50 ml | ár: 789,-

Szegfűs kenőcs
A szegfű egy gyógynövény, amely azulénekben, bisabololban és polifenolok-
ban gazdag. Hagyományosan a nyugtató és gyógyító hatékonysága miatt 
kerül felhasználásra. A kenőcs a már begyógyult sebek regenerációjánál és 
további gyógyításánál kerül felhasználásra. Szintén megfelelő a megfázott, 
töredezett bőr kezelésére és a további bőrproblémáknál is. 
Felhasználás: alkalmazza a célterületre napi néhány alkalommal. Ne alkalmazza a nyálkahár-
tyára vagy a nyílt sebekre. 
Napraforgó, Méhviasz, Orvosi szegfű, Mandula

a termék kódja: 275 | mennyiség: 50 ml | ár: 1122,-

Gyógynövényes kenőcsök
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Kókuszolaj homoktövissel 
200 ml, egyfajtájú, 
növényi, extra szűz 
olaj, Bio minőségben 
homoktövis olajjal
A homoktövis olaj megfelelő módon kiegé-
szíti a kókuszolaj hatékonyságát. Támogatja 
az immunrendszer, kardiovaszkuláris és 
emésztőrendszer megfelelő funkcióját.

a termék kódja: 068

mennyiség: 200 ml 

ár: 2686,-

Kókuszolaj 200 ml, 
egyfajtájú, növényi, 
extra szűz olaj, Bio 
minőségben
Kókuszolaj – Cocos Nucifera olaj. A 
legmagasabb minőségű kókuszolajt a 
Fülöp szigeteki pálmaligetekből nyerjük 
ki. A bio olaj nagyon kellemes illatú és meg-
felel kozmetikai, valamint élelmiszeripari célokra 
is. Az olaj, hidegen van kinyerve az un. koprából, 
ami a dió belsejében található zselés bevonat. Ilyen 
minőségben a kókuszolajnak különleges hatóanya-
gai vannak. Telítetlen zsírsavakban, vitaminokban, 
antioxidánsokban és egyéb értékes anyagokban 
gazdag. A laurin, kapril és a kaprinsav garantálják 
az antiszeptikus hatékonyságot. Az olajt sikere-
sen alkalmazzuk a bőr, haj és a fogak kezelésére 
is. Aktívan regenerál, táplál, hidratál, erősít és vé-
delmez. Lassítja a bőr öregedését és segíti a sé-
rülések és a sebek gyógyulását. Fogfehérítésre is 
felhasználjuk. Nagyon kellemes íze van, épp ezért 
felhasználásra kerül a hideg és a meleg konyhában 
is. Az un. szuper ételek közé soroljuk. Az olaj nem 
perzselődik túl, épp ezért felhasználható a kisütés-
re és a sütésre is. Csökkenti az éhségérzetet, épp 
ezért hatékony segédeszköz súlycsökkentéshez is. 

a termék kódja: 064

mennyiség: 200 ml 

ár: 2516,-

Kókuszolaj
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Avokádó olaj
Az avokádó olaj a telítetlen zsírsavakban, szterolokban, antioxidánsokban és 
vitaminokban gazdag. A magas szitoszterol tartalom kedvezően hat a kolesz-
terinszintre, javítja az erek tónusát, s ezáltal pozitívan hat a vérnyomásra is. 
Szintén pozitív hatással van a dentális plakk eltávolítására valamint erősí-
ti az ínyt is. Az avokádó olaj enyhíti a szennyezett környezet hatásait. Nem 
megfelelő a gyermekek számára 3 éves korig, ahogy a terhes és a szoptató 
nők számára sem. Tartsa távol a gyermekektől. Nem helyettesíti a változatos 
étrendet.

1 adag
(3 – 5 ml)

Napi adag  
2 - 3 x naponta

Napi javasolt adag 
% DDD

Avokádó olaj 2,73 – 4,55 g 5,46 – 13,65 g Nem meghatározott

a termék kódja: 198 | mennyiség: 250 ml | ár: 3366,-

Növényi olajak

A „táplálék kiegészítő” fogalom, a 
SzK NT 152/1995 sz. törvény, 2§ g) 
betűjében került meghatározásra, 
a későbbi előírások értelmében – 
egy olyan élelmiszerről van szó, 
amely a természetes étrend kiegé-
szítésére szolgál, amely tápláló 
anyagok, mint vitaminok, ásványi 
vagy egyéb anyagok koncentrált 
forrása, táplálkozási vagy fiziológi-
ai hatékonysággal, egyénileg vagy 
kombinálva; adagolt formában 
történik a forgalomba hozatala, 
kapszulák, tabletták, pasztillák, 
pirulák és hasonló formákban, 
port tartalmazó zacskókban, fo-
lyadékot tartalmazó ampullákban, 
cseppadagolóval ellátott üvegek-
ben, valamint más formákban, úgy 
megtervezve, hogy a szedésük 
lehetséges legyen lemért, kis, egy-
ségnyi mennyiségekben is. 

A „táplálék kiegészítő” foga-
lom, fel van tüntetve a Szlovák 
Köztársaság Mezőgazdasági 
Minisztériumi rendeletének 
16§-ban, valamint a Szlovák 
Köztársaság Egészségügyi 
Minisztérium 6826/2007-OL sz. 
rendeletében 2007. július 25. nap-
járól, amellyel kiadásra kerül a 
Szlovák Köztársaság Élelmiszer 
Törvénykönyv fejezete, amellyel 
módosítva vannak a követelmé-
nyek a különleges táplálkozási 
célú élelmiszerekre és a táplálék 
kiegészítőkre, a későbbi előírások 
szerint (20 374/2009-OL 2009. 
október 12. napjáról, 09015/2010-
OL 2010 április 16. napjáról, 
04178/2014 2014. június 17. nap-
járól). 
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Szezám olaj 
A szezám olaj hatalmas mennyiségű antioxidáns, vitamin, ásványi anyag és te-
lítetlen zsírsav forrása. Magas mennyiségű lecitint tartalmaz, épp ezért meg-
felelő az agyi és az idegtevékenység támogatására. Nagyon könnyen emészt-
hető, emiatt javasolt a gyermekek és a szeniorok számára is. Támogatja a jó 
emésztést, a máj megfelelő funkcióját, valamint az érrendszert is. Szintén 
megfelelő a masszázsokra, enyhíti az öregedés jeleit és a reumatikus problé-
mákat is. Javasolt az újabb és a régebbi hegek lekenésére is. 

1 adag
(3 – 5 ml)

Napi adag
2 - 3 x naponta

Napi javasolt adag 
% DDD

Szezám olaj 2,73 – 4,55 g 5,46 – 13,65 g Nem meghatározott

a termék kódja: 195 | mennyiség: 250 ml | ár: 2686,-

Ligetszépe olaj
A ligetszépe olaj pozitívan szabályozza a metabolikus funkciókat, és a telítet-
len zsírsavak fontos forrása, amelyek nagyon fontosak a szervezetünk számá-
ra. A hidegen préselt ligetszépe olaj, linolénsavat tartalmaz, amely hozzásegít 
a normális koleszterinszint megtartásához a vérben (kedvező hatásra napi 2 
g ALA befogadásakor kerül sor). A ligetszépe olajról azt mondják, hogy a női 
szépség és energia forrása. 

1 adag
(2 – 3 ml)

Napi adag
1 - 2 x naponta

Napi javasolt adag 
% DDD

Ligetszépe olaj 1,82 – 2,73 g 1,82 – 5,46 g Nem meghatározott

a termék kódja: 199 | mennyiség: 250 ml | ár: 5267,-

Szőlő olaj
A szőlő magból készült szőlő olaj egy teljes sor biológiai aktívanyagban gaz-
dag (különösen oligomér proantocianidinben - OPCs). Magas telítetlen zsírsav 
tartalma van. Az olaj módosítja a koleszterinszintet, amivel csökkenti a kar-
diovaszkuláris megbetegedések kialakulásának az esélyét. Antioxidánsokban 
gazdag, amelyek védik a szervezetet a szabad gyökök hatásaival szemben 
(védik a sejteket a károsodásokkal szemben). Az olaj hozzásegít a vérerek 
megfelel funkcióihoz. Számos forrásban a szőlő olajt a „fiatalság forrásaként” 
emlegetik. 

1 adag
(3 – 5 ml)

Napi adag
3 x naponta

Napi javasolt adag 
% DDD

Szőlő olaj 2,98 – 4,97 g 8,94 – 14,91 g Nem meghatározott

a termék kódja: 197 | mennyiség: 250 ml | ár: 3026,-
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Lenolaj
A lenolaj magas mennyiségű telítetlen zsírsavat tartalmaz (linolénsav 52-
63%), amelyek a szervezetünk számára nagyon fontosak lehetnek. A linolén-
sav hozzájárul a megfelelő koleszterinszinthez a vérben (kedvező hatásra napi 
2 g ALA befogadásakor kerül sor). Az olaj szintén támogatja az emésztés és a 
prosztata megfelelő funkcióját.  

1 adag
(3 – 5 ml)

Napi adag
2 x naponta

Napi javasolt adag 
% DDD

Lenolaj 2,73 – 4,55 g 5,46 – 9,10 g Nem meghatározott

a termék kódja: 196 | mennyiség: 250 ml | ár: 2142,-

Máriatövis
A Máriatövis egy antioxidáns, amely védi a sejteket és a szöveteket az oxidatív 
stresszel szemben, amivel hozzájárul a szervezet külső hatásokkal szembeni 
védelméhez. Szintén segít megtartani a szív megfelelő funkcióját és támogat-
ja a máj védelmét. 

1 adag
(3 – 5 ml)

Napi adag
2 x naponta

Napi javasolt adag 
% DDD

Máriatövis 2,73 – 4,55 g 5,46 – 9,10 g Nem meghatározott

a termék kódja: 193 | mennyiség: 250 ml | ár: 2006,-

Növényi olajak
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Fokhagyma - gyógynövényes kivonat
A fokhagyma a gyógyító ereje miatt már évezredek óta ismert és nagyra ér-
tékelt. A fokhagyma hatóanyaga az allicin. A természetes gyógyászatban 
javasolt a gyakori fogyasztása a szív-és érrendszeri megbetegedések kocká-
zatának a csökkentésére. Támogatja az immunrendszer megfelelő funkcióját. 
Módosítja a vérben található koleszterin szintjét. Az irodalomban szintén meg 
vannak említve a rákellenes hatásai is. A fokhagyma jelentős antiszeptikus 
hatékonyságot mutat. Támogatja a megfelelő emésztést.

1 kapszula Napi adag
2-3 kapszula

Napi javasolt adag 
% DDD

Standardizált fokhagyma kivonat 200 mg 400-600 mg Nem meghatározott

C-vitamin 30 mg 60-90 mg 72-112,5 % DDD

a termék kódja: 541 | mennyiség: 60 kapszula | ár: 1904,-

Ginzeng - gyógynövényes kivonat
A ginzeng hozzájárul az immunrendszer normális funkciójának a megtartásá-
hoz. Védelmet nyújt az oxidatív stresszel szemben (a keleti természetes gyó-
gyászat alapján meghosszabbítja az életet is). Hozzájárul a kimerültség és a 
fáradtság érzetének a csökkentéséhez. Hozzájárul a normális pszichikai tevé-
kenységhez. Pozitív hatással van a glükóz metabolizmusra és a nemi vágyra 
is. Támogatja a lelki tevékenységet a stressz alatt, a kognitív funkciókat, vita-
litást és a fizikai teljesítményt is. 

1 kapszula Napi adag
1-2 kapszula

Napi javasolt adag 
% DDD

Standardizált ginzeng kivonat 70 mg 70-140 mg Nem meghatározott

C-vitamin 50 mg 50-100 mg 62,5-125 % DDD

a termék kódja: 878 | mennyiség: 60 kapszula | ár: 1904,-

Spirulina – gyógynövényes kivonat
A Spirulina magas mennyiségű klorofilt tartalmaz, épp ezért nagyon jelentős a 
szájbűz enyhítésénél. Az ásványi anyagok, vitaminok, zsírsavak és fehérjék na-
gyon jelentős forrásáról van szó, épp ezért ez a kiegészítő megfelelő a redukci-
ós diétáknál is. Támogatja a máj, vesék, szív és erek funkcióit. A hagyományos 
természetes gyógyászatban a Spirulina, az immunrendszer megerősítésére és 
a test teljes méregtelenítésére szolgál. 

1 kapszula Napi mennyiség
1-2 kapszula

Napi javasolt adag 
% DDD

Spirulina powder 350 mg 350-700 mg Nem meghatározott

a termék kódja: 538 | mennyiség: 60 kapszula | ár: 1904,-

Étrendkiegészítők (kapszulák)
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Artroregen - gyógynövényes kivonat
A mai világban, amikor az aktív életet élők száma növekszik (kapcsolódva a társadalmi 
trendre) a megfelelő étrend és főleg a sporttáplálkozás jelentős mértékben elhanya-
golásra kerül. Épp az ízületi problémák jelentik a legnagyobb problémát az aktívan élő 
személyek körében. A mozgási szervekkel kapcsolatban kialakult problémák, össze-
kapcsolva az életstílus hirtelen megváltoztatásával, kellemetlenné tehetik ezt a fontos 
döntést. Ha szeretnek fittek és formában lenni, szintén egészségesnek kell lennie. 

A hatóanyagok jellemzői: A glükozamin és a kondroitin az ízületi porcok, szalagok és inak 
nagyon fontos összetevői. A glükozamin szulfát képes megállítani az ízületi porcok elhaszná-
lódását. 
Gyógynövényes komplex: a növények különleges bioaktív kivonatai segítenek a reuma és a 
köszvény esetén is. Erős antioxidáns aktivitást mutatnak és segítenek az ízületek elhasználó-
dásával szembeni védelemben. 

1 adag
(10 ml)

Napi adag
3 kapszula

Napi javasolt adag 
% DDD

Glükozamin 550 mg 1 650 mg Nem meghatározott

Kondroitin - szulfát 50 mg 150 mg Nem meghatározott

Bajkáli csucsóka standardizált kivonat  30 mg 90 mg Nem meghatározott

Podagrafű kivonat 10 mg 30 mg Nem meghatározott

a termék kódja: 547 | mennyiség: 90 kapszula | ár: 3706,-

Guarana - gyógynövényes kivonat
A guarana – eredetileg Dél-Amerikai gyógynövény magas természetes koffeintartalom-
mal (a kávéból kivont koffeinnel szemben, nincsenek kedvezőtlen és káros hatásai, mint 
pl. a szívdobogás és az izzadás). Hozzájárul a fáradtság és a kimerültség mértékének a 
csökkentéséhez és a normális energetikai metabolizmushoz. Stimulálja a jobb lelki és 
fizikai teljesítményt. Támogatja a motivációt. A guarana szívesen felhasználásra kerül a 
vágyfokozó hatékonysága miatt is. 

1 kapszula Napi adag
1-2 kapszula

Napi javasolt adag 
% DDD

Guarana standardizált kivonat 150 mg 150-300 mg Nem meghatározott

C-vitamin 50 mg 50-100 62,5-125 % DDD

a termék kódja: 879 | mennyiség: 60 kapszula | ár: 1904,-

Bajkáli csucsóka - gyógynövényes kivonat
A természetes gyógyászatban már több mint 2000 éve felhasználásra kerül. Hozzájárul 
az idegrendszer normális működéséhez. Megvédelmez az oxidatív stresszel szemben. 
Hozzájárul a normális szellemi tevékenységhez, a fáradtság és a kimerültség mérté-
kének a csökkentéséhez is. Támogatja az immunrendszer, légző rendszer és a húgyuti 
rendszer megfelelő funkcióját és májvédő hatékonysága van. Szintén hozzájárul a fizikai 
jóléthez és támogatja a bőrfelület normális állapotát. 

1 kapszula Napi adag
1 - 2 kapszula

Napi javasolt adag 
% DDD

Csucsóka standardizált kivonat 100 mg 100 – 200 mg Nem meghatározott

C-vitamin 100 mg 100 – 200 mg 125 – 250 % DDD

a termék kódja: 883 | mennyiség: 60 kapszula | ár: 1904,-
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Sirael
Illatok világa



Sirael
parfümök

A z illataink létrehozásánál az elsődleges és alapvető 
igény a termékeink magas minősége volt, a termé-
kek legkedvezőbb árainak a megőrzése mellett az 

Önök, az ügyfeleink számára. 

Az összes illatunk, amely ebben a katalógusban található a 
„Parfüm” kategóriába sorolható és 23% illatesszenciát tartal-
maz. Ezen magas illatesszencia tartalomnak köszönhetően a 
parfümjeinknek nagyon intenzív és hosszan tartó illata van, 
amely az egész nap folyamán megmarad.

Hiszünk benne, hogy a parfümjeink kollekciójából mindenki ki-
választja a kedvenc illatát.

Az illatainkban 4 elem kapcsolódik össze:

Tüz
A szenvedély, szerelem és a fellobbanás szimbóluma, 
amely tükröződik a parfümjeink esszenciájának minden 
cseppjében…

Levegő
A könnyedség és a tisztaság szimbóluma, amelyekkel 
az illataink befedik Önt…

Víz
Az üdeség szimbóluma, amellyel az illataink az egész 
nap folyamán körbeveszik Önt…

Föld
Az energia és az erő szimbóluma, amely az illatainkban 
rejtőzködik, és amellyel jellegzetesek…

Merítse el az érzékeit ezekben az elemekben és hagyja, 
hogy irányítsák Önt.



Az illat  
hatásainak a titka

M inden parfüm néhány összetevőből áll, amelyeknek 
különböző az elpárolgási gyorsasága. Ezen össze-
tevők fokozatosan szabadulnak fel a parfüm felvi-

teli időpontjától teljesen a végső elpárolgásáig. 

Fej
Azonnal a parfüm alkalmazása után elpárolognak a 
gyorsan illékony összetevők – a parfüm un. „feje”. Ezen 
összetevőket, már néhány perccel a parfüm befújása 
után is érezni lehet. Általában üde illatuk van és ez az 
első illat, amelyet érezni fog. 

Szív
Az összetevők, amelyeknek alacsonyabb az illékonysá-
guk, teszik ki a parfüm vagy az illat „szívét”. A parfüm 
elkezdi kifejteni a hatásait és összetevőit, ezen össze-
tevőknek pedig általában fűszeres illatuk van.

Alap
A parfüm alapja az, amit a leghosszabb ideig érezni le-
het – akár néhány órán át is. Ezen összetevők általában 
fa alapúak. 



Virágos –gyümölcsös illatok
Sumer Flower
Passion
Pure crystal
Sweet passion
Lady de paris

Virágos – üde illatok
Blues tar
Green tea

Virágos – orientális illatok
Milady
Fás illatok
Absolut me

Virágos - fás illatok
Desire

Nöi illatok

Egységár / 100 ml

7786,-



Passion
FEJ:
Zöld tónusok, narancs, kaki 
SZÍV:
Lótuszvirág, orchidea 
ALAP:
Ámbra, pézsma, pacsuli, tonka 

a termék kódja: 1006

for her, 100 ml / parfüm

Pure crystal
FEJ:
Nashi körte, bambusz
SZÍV:
Lótuszvirág, tengeri tónusok 
ALAP:
Pézsma, balsafa

a termék kódja: 1009

for her, 100 ml / parfüm

Lady de Paris
FEJ:
Szicíliai citrom, fehér orgona
SZÍV:
Lila akácvirágok, zöldtea levél, barack-
virág, bazsarózsa
ALAP:
Fehér cédrus virágai, pézsma, ámbra

a termék kódja: 1004

for her, 100 ml / parfüm

Virágos-gyümölcsös illatok Női illatok
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Summer flower
FEJ:
Gránátalma, mandarin 
SZÍV:
Bazsarózsa, magnólia, lótusz  
ALAP:
Ámbra, pézsma

a termék kódja: 1008

for her, 100 ml / parfüm

Sweet passion
FEJ:
Ananász, maracuja, 
bergamott 
SZÍV:
Frézia, barack, rózsaszín 
bazsarózsa
ALAP:
Ámbra, pézsma, cédrus

a termék kódja: 1010

for her, 100 ml / parfüm

Virágos-gyümölcsös illatokNői illatok
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Green tea
FEJ:
Bergamot, citrom, narancs
SZÍV:
Jázmin, szegfű, rebarbara 
ALAP:
Pézsma, ámbra

a termék kódja: 1003

for her, 100 ml / parfüm

Blue star
FEJ:
Zöld alma, szicíliai cédrus, kék 
virágok
SZÍV:
Jázmin, fehér rózsa, bambusz  
ALAP:
Cédrusfa, ámbra, pézsma

a termék kódja: 1001

for her, 100 ml / parfüm

Virágos-üde illatok Női illatok
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Desire
FEJ:
Frézia, fűszer
SZÍV:
Napraforgó, jázmin, hibiszkusz, 
rózsa
ALAP:
Cédrusfa, szantálfa 

a termék kódja: 1005

for her, 100 ml / parfüm

Absolute me
FEJ:
Barack, bergamot
SZÍV:
Tubarózsa, ylang-ylang, írisz, 
jácint
ALAP:
Pézsma, ámbra, szantálfa 

a termék kódja: 1007

for her, 100 ml / parfüm

Milady
FEJ:
Bergamot
SZÍV:
Jázmin, rózsa 
ALAP:
Pacsuli, vanília, pézsma

a termék kódja: 1002

for her, 100 ml / parfüm

Virágos  
-orientális 
illatok

Fás illatok

Virágos 
-fás illatok

Női illatok
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Újratölthető mini 
üveg a parfümök 
számára
15 ml térfogattal, és egy 
praktikus töltővel a tökéletesen 
összehangolt stílusért.
Megfelel a különböző utakra és 
mindenhova, ahova el szeretné 
vinni magával a kedvenc illatát, 
ebben a praktikus üvegben.

ár (1x üveg + 1x tölcsér)

1017,-

szín:

Világoszöld 

a termék kódja:

1101

szín:

Rózsaszín

a termék kódja:

1103

szín:

Lila

a termék kódja:

1105

szín:

Zöld

a termék kódja:

1102

szín:

Piros

a termék kódja:

1104

szín:

Zöld

a termék kódja:

1106
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Férfi  
illatok

Fűszeresen citrusos illat
Gentleman
Hard –Rock

Fásan – aromatikus illat 
Sportimo

Citrusosan édes illat
Goldman

Frissen üde illat
Energy

Egységár / 100 ml

7786,-



Hard –rock
FEJ:
Bergamot, citrom, lime, mandarin
SZÍV:
Koriander, ciklámen, tengeri jegyek
ALAP:
Pézsma, cédrusfa, tölgymoha

a termék kódja: 1011

for him, 100 ml / parfüm

Gentleman
FEJ:
Levendula, menta, bergamot, citrom
SZÍV:
Szegfűszeg, geránium
ALAP:
Pacsuli, szantálfa, tölgymoha, ve-
tiver

a termék kódja: 1015

for him, 100 ml / parfüm

Férfi illatokFűszeresen citrusos illat
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Férfi illatok

Fásan
-aromatikus 
illatok

Citrusosan 
édes illatok

Frissen üde 
illatok

Energy
FEJ:
Bergamot, brazil rózsafa, 
kardamom  
SZÍV:
Tárkony, zsálya, cédrusfa
ALAP:
Ámbra, sáfrány, pézsma

a termék kódja: 1014

for him, 100 ml / parfüm

Goldman
FEJ:
Mandarin, grapefruit
SZÍV:
Fahéj, rózsa, fűszerek keveréke
ALAP:
Pacsuli, ámbra

a termék kódja: 1012

for him, 100 ml / parfüm

Sportimo
FEJ:
Fás tónusok, bergamot, mandarin 
SZÍV:
Fűszerek, rózsa
Alap:
Szantálfa, pacsuli

a termék kódja: 1013

for him, 100 ml / parfüm
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Kávék, teák és 
egyéb kiegészítők



Ez az eredeti Black Coffee, egy ízletes kávé 6,7% 
Ganodermy Lucinum (Lingzhi, Pecsétviaszgomba) 
gomba kivonattal. 

a termék kódja: 7001 | tartalom: 20 zacskó/ 3 g 

ár: 5814,-

Az ANI Lingzhi ABM kávé a természetes Lingzhi és ABM gondos keveré-
ke a gondosan kiválogatott kávéporral, feldolgozva a minőségi feldolgozás 
Irányelvei alapján. 100 % természetes termék, hozzáadott konzerváló és 
adalékanyagok nélkül. Kipróbálhatja a tápanyagokkal gazdagított ANI Lingzhi 
ABM kávé kellemes aromáját és finom ízét. Ideális a mindennapi fogyasztás-
hoz, a család összes tagja számára. Az ANI Lingzhi ABM kávé hosszú távú 
felhasználása élénkíti a test immunrendszerét az életveszélyes betegségek 
leküzdésében. 

a termék kódja: 7008 | tartalom: 20 zacskó/ 20 g | ár:  5678,-

Kávék, teák és egyéb kiegészítők

3 in 1 instant kávé reishi 
gombával 

Fekete kávé reishi 
gombával
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A Misai Kucing (Ortosiphon Stamineus – Vesetea), ha-
gyományosan, a Délkelet –Ázsiai országokban, mint 
Malajzia és Indonézia, már évszázadok óta gyógynö-
vényként kerül felhasználásra a húgyhólyag és a vesék 
megbetegedéseinek a gyógyítására. 
Európában és az Egyesült Államokban szintén Jáva teaként 
ismert, ahol a 20. század elején került először a piacra és azóta 
egy nagyon közkedvelt gyógyteává vált. Az Európai, Ázsiai és 
Amerikai kutatások a termék hatékonyságáról, számos kedvező 
anyagot mutattak ki, amelyek a Misai Kucing termékben jelen 
vannak. Megerősítették, hogy penészellenes, gyulladásellenes 
és antibakteriális hatásai vannak. Hagyományosan ez a növény a 
cukorbetegség kezelésére és gyógyítására, vérnyomás csökken-
tésére, artritis, köszvény és a reuma kezelésére, arterioszklerózis 
kezelésére, vesekövek kezelésére, koleszterinszint csökkentésére 
és számos más megbetegedés gyógyítására szolgál. Malajziában 
a leveleit vesehurut esetén vizelethajtóként is használják. A Misai 
Kucing termékből elkészített főzelék az epekövek kialakulását 
gátolja. 

a termék kódja: 7003 | tartalom: 20 zacskó/ 20 g 

ár: 6018,- 

Kávék, teák és egyéb kiegészítők

Misai kucing tea 

Sod tea Reishi 
gombával és Rooibossal

Az Ani Reishi Sod tea vörös fokföldi rekettyével (Sod- 
erős antioxidáns, amely eliminálja a szabad gyökö-
ket) egy pontos arányban megkevert ital a Roobios 
tea növény (latin megnevezés – Asphalatus Linealis 
– Vörös fokföldi rekettye) és a Ganodema  Lucidus – 
(Pecsétviaszgomba) kivonataiból.
A Rooibos tea, amely a magas antioxidáns aránya miatt lett köz-
kedvelt, kizárólag Cedaberg régióban, Dél-Afrikában található 
meg. A Rooibos, mint antioxidáns, harcol a szabad gyökök ellen. 

a termék kódja: 7002 | tartalom: 20 zacskó/ 2 g

ár: 5814,- 
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ANI Touchi D 
Fermentált szójapor 
Egészséges diéta 300 mg

Túlsúly és magas vérnyomás
A túlsúly a mai korban, az emberek többségének egyre nagyobb problémájá-
vá válik, főleg a rossz étrend és a mozgásszegény életmód miatt. A becslé-
sek szerint 1,7 milliárd ember, vagy a világ populációjának a 25%-a szenved 
túlsúlyban. Az embereknek, akik súlyproblémákban szenvednek, nagyobb az 
esélyük a vérnyomásos megbetegedésekre, vérzsírszint megbetegedéseire, 
ami megnöveli a 2. típusú cukorbetegség kialakulásának az esélyét valamint 
a szív-és érrendszeri megbetegedések, ínfarkt, máj és epe-megbetegedések 
esélyét is. 

Természetes orvosság – Touchi
Az Ázsiai családok teljes generációi használják a szójababból legyártott 
Touchit, főzött és erjesztett formában, mint az ételek fűszerezett adalékanya-
gát. A fekete babmártás, mind a mai napig a legtöbb háztartásban általános 
étel, és már Nyugati országokban is egyre közkedveltebb. Segít redukálni a 
cukorszint és az inzulin növekedését, amely az étkezés után következik be.

ANI Touchi D Szójapor
Ez egy szabadalmaztatott, vízben oldódó kivonat, organikus szójababból el-
készítve, genetikai modifikáció nélkül. Japánban kerül legyártásra és feldol-
gozásra, a minőségellenőrzés ISO 9001 szabványai alapján. A végső termék 
minden keveréke a HAACCP előírások alapján van becsomagolva, az IC vizsgá-
lat egy tekintélyes Japán egyetemen történik, hogy bebiztosításra kerüljön a 
konzisztensen magas hatékonyság.

Összetevők:  
Minden növényi kapszula 300 mg fermentált szójaport tartalmaz.
Adagolás és javasolt felhasználás:
300 mg kapszula, 1 kapszulát étkezés előtt, meleg vízzel háromszor naponta. 

Fermentált szójapor:
a termék kódja: 7005 | tartalom: 60 kapszula 300 mg | ár: 10200,-

Kávék, teák és egyéb kiegészítők
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ANI Reishi por
A Reishi por a Reishi termőtestek kiválasztásával kerül legyártásra, amelyek 
alacsony hőmérsékleteknél vannak szárítva. Ez lehetővé teszi, hogy a termék 
kedvező tulajdonságai érintetlenek maradjanak. A teljes kiszáradás után lágy 
porrá lesznek őrölve, ami lehetővé teszi az egyszerűbb felszívódásukat a tes-
tünkben. 
A reishi gomba a következő összetevőket tartalmazza:
Organikus germánium (Ge): növeli a levegő felszívásának a képessé-
gét és segít a toxinok kiválasztásában
Poliszacharidok: erősíti az immunrendszert a szervezetben, valamint 
megsemmisíti a betegségeket előidéző baktériumokat és vírusokat is. 
Triterpének: csökkentik a vérnyomást, antiallergén hatékonyságuk 
van
Adenozin: gátolja a vérlemezek csoportosulásait, a perifériás erek ki-
terjesztésére hat. 
Vitaminok és ásványi anyagok
ANI Reishi por

a termék kódja: 7009 | tartalom: 60 kapszula x 270 mg | ár: 6392,-

Kávék, teák és egyéb kiegészítők
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ANI Reishi spórák

A Reishi probléma nélkül használható, mivel nincsenek semmilyen mellékha-
tásai, még a hosszú távú felhasználásnál sem. A rendszeres fogyasztás segí-
thet az egyedi testalkat szabályozásában és normalizálásában is, és hatásos-
nak bizonyult számos nehezen gyógyítható állapotban is. A poliszacharidok 
segítenek a test toxikus lerakódásainak az eltávolításában és kitisztításában. 
Ezzel a teljes egészségünk sokkal védettebbé válik. A triterpének javítják az 
emésztőrendszerünket, csökkentik a koleszterinszintet és a neutrális zsíro-
kat a testben, segítenek méregteleníteni a májat és gyógyítani a hepatitiszt, 
krónikus hörghurutot a köhögést és az asztmát is. Az organikus germánium 
segít növelni a levegő elnyelését a vérben, akár 1.5 x gyorsabban is, szintén 
élénkítheti a metabolizmust, amivel segít a szövetek degenerációjának a 
meggátolásában. A kutatások alapján, a Reishi 800-2000 milliomod organikus 
germániumot tartalmaz, ami 4 x -6 x több mint amennyit a ginzeng tartalmaz. 

ANI Reishi spóra
A Reishi spórára vonatkozó kutatás, lágy porban a növény magjainak a formájában, amelyek a 
megérés után lazulnak meg, bebizonyította, hogy a spórának többször magasabb a potenciál 
tartalma, mint a Reishi növénynek vagy kivonatnak. Az elemzések alapján a Reishi spóra ma-
gasabb mennyiségű proteint /18.2%/, poliszacharidot /8.39%/ és aminosavat /6%/ tartalmaz. 

Már több mint 2000 éve, a kínai gyógyítók által, „csodanövény”- ként kerül felhasználásra, 
amely segít a gyógyításban, ahogy a betegségek megelőzésében is. A jelenlegi kutatások 
megerősítik, hogy a Reishi gombában található összetevőknek pozitív hatása van az egészség 
minőségére, ahogy az élet meghosszabbítására is. A ganoderma a következő tulajdonságokat 
mutatja ki: gyulladásellenes, vérnyomáscsökkentő, allergiaellenes, vírusellenes, rákellenes, 
lipid csökkentő, valamint immunrendszer stimuláló, amely az egészség védelmének a legfon-
tosabb mechanizmusa. 

Általános jellemzés:
A Reishi gomba, különböző variációkban fordulhat elő (piros, lila, sárga, kék, fekete és fehér), 
ezekből a legértékesebb, amely terápiai célokra is felhasználásra kerül, az elismert piros színű. 
A gomba felszínén fehéres spórák találhatóak, amelyek az adott növény öregedésének a kö-
vetkeztében sötétbarnára változtatják a színüket. A tönknek hajlított, fényes, piros cső formája 
van, 50-120 x 10 -20 mm nagyságban. Léteznek olyan növények is, amelyeknek nincs tönk-
jük és a kalap közvetlen a gombacsírához kapcsolódik. A Reishi gomba spóráinak 7-11 x 6-7 
mikrométer nagyságuk, ovális formájuk, sárgásbarna színük van, és a gomba farmakológiailag 
legaktívabb részeit képezik. A termőtestek tekintetében 75x magasabb aktivitást mutatnak ki. 
A ganoderma mindenekelőtt a lombhullató fák elhalt ágain fordul elő. A Reishi gomba a ter-
mészetben nagyon ritkán fordul elő, megtalálható Ázsiában, Dél-Amerikában, Európában és 
Észak Amerikában is. A gomba termesztve van és gyógyászati célokra is felhasználásra kerül.

a termék kódja: 7007 | tartalom: 60 kapszula x 250mg | ár: 15130,- 

Kávék, teák és egyéb kiegészítők
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Ani mézes – homoktövises 
Lingzhi ital tengeri kollagénnel

Any Cordyceps

Az Ani mézes – homoktövises Lingzhi ital kollagénnel, 
mint táplálkozás kiegészítő, az egészség megőrzésére, 
rugalmas és mozgékony ízületekre, valamint az egész-
séges és jól kinéző bőr megőrzésére, tiszta tengeri 
kollagént biztosít. Az európai homoktövis terményei-
nek tízszer nagyobb C-vitamin tartalma van, mint a na-
rancsnak, ami nagyon fontos a bőrünk számára, hisz a 
C-vitamin segít élénkíteni a természetes kollagén terme-
lést. Azáltal, hogy ebben az italban összekapcsolódnak 
a Lingzhi immunerősítő tulajdonságai és az antioxidáns 
képességek a mézzel, ezen termék mindenki számára 
táplálóvá és megfelelővé válik. 

a termék kódja: 7004 | tartalom: 15 zacskó/ 10 g

ár: 8160,-

A Cordyceps a természetes formájában egy kis gomba, amely egy bizonyos 
típusú hernyó élősködője a Tibeti –fennsík tengerszint feletti magasságaiban. 
Ezen gombát a 2000 m tengerszintfeletti magasságtól találja meg, de megta-
lálták már 6000 m tengerszint feletti magasságnál is. 
A Cordyceps biológiai összetétele nagyon érdekes. Ma is számos vita folyik arról, hogy a 
Cordyceps fajtájú gomba egyedi organizmus, vagy a különleges morfológiájának köszönhetően 
több mint egy organizmusból álló szimbiotikus telep.

a termék kódja: 7006 | tartalom: 60 kapszula 450 mg | ár: 12818,-

Kávék, teák és egyéb kiegészítők
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ALOE VERA
Vitaminok széles skálájának (A, B1, B2, B6, B12, C, E), 
ásványi anyagoknak (kalcium, foszfor, kálium, nátrium, 
klór de szintén mangán, cink, réz vagy króm)  amino-
savaknak (az Aloe Vera nyolc esszenciális aminosavat 
tartalmaz) sőt, még enzimeknek is a forrása. Összesen 
több mint 200 farmakológiailag jelentős anyagot tartal-
maz. Az Aloe segít a sebek, égések, vágások, csípések 
gyógyításában, viszont segítséget nyújt az allergia, 
pattanások, gyulladt bőr, korpa, tyúkszem és számos 
más bőrprobléma enyhítésében is. Kitűnő regenerációs 
képességei vannak. Tisztítja a sejteket, és szintén fia-
talítja a bőrt is.

ARGÁNOLAJ
Erős gyulladásellenes, regenerációs és gyógyító hatá-
sai vannak, épp ezért gyakran folyékony aranynak vagy 
marokkói aranynak hívják. A tiszta argánolaj javítja a 
sejtek regenerációját. A, E és F vitamint tartalmaz. 

AVOKÁDÓ
Regenerációs hatékonysága van, általa a bőre sok-
kal szebbé és ellenállóbbá válik és természetesen 
az avokádó meggátolja a korai öregedést is. A magas 
zsírtartalomnak köszönhetően az avokádó megfelelő a 
kiszáradt bőr számára is.

ÁZSIAI GINZENG
Kitűnő hatással van a bőrünkre, hidratálja azt, segíti a 
vérellátást, tonizál és regenerál.

BABASSU OLAJ
Rugalmasságot és hidratálást nyújt a bőrnek. Erős ant-
ioxidáns, épp ezért megfelel a bőröregedés jeleinek az 
elnyomására is. 

BORSMENTA
A reumaellenes készítmények előkészítésére szolgál. 

BORTERMŐ SZŐLŐ
A nagy mennyiségű vitamin és ásványi anyagon kívül, 
gyümölcsös AHA savat is tartalmaz, amelyek nagyon 
kedvezően hatnak a bőrre (B vitamin, C-vitamin és ás-
ványi anyagok /kálium, kalcium, foszfor, vas, nátrium, 
réz és cink/ komplexuma). A szőlőben jelentős meny-
nyiségű ballasztanyag, aromatikus anyag, cserzőanyag, 
festékanyag és enzim található. 

CITRONELLA
Erős antiszeptikus és vírus ellenes hatásai vannak. 
Nyugtatja és harmonizálja a szervezetet.

CSIPKE OLAJ
Főleg a szemráncok elleni védelemre szolgál. A felke-

nését a szem körüli részekre az ujjbegyeikkel javasol-
juk. Szintén pozitív hatása van a bőrön található foltok 
eltüntetésére.

DÉLI MIRTUSZ (MANUKA)
Nagyon erős antibakteriális hátasai vannak. Gyógyítja 
a sebeket támogatja a regenerációt és gyógyítja a bő-
rön található kiütéséket. Kitűnő a pattanások elleni 
harcban. A különböző gyulladások és herpeszek gyó-
gyításán kívül, szintén megfelelő az égési sérülésekre, 
a rovarok általi csípésekre, túlterheltség által okozott 
ízületi fájdalmakra. Sikere segítséget nyújt a pikkelysö-
mör gyógyításához is. 

ERDEI MÁLYVA
Toroköblítőkben, gyógyító pakolások részeként, a pat-
tanások esetén szükséges arcmosáskor, fekélyeknél és 
duzzanatoknál kerül felhasználásra.

EUKALIPTUSZ
A reuma elleni harcban, valamint a túlterhelés vagy 
sérülés okozta izom vagy ízületi fájdalmakkor kerül fel-
használásra. Antibakteriális hatékonysága van.

EURÓPAI HOMOKTÖVIS
Nagy mennyiségű vitamint tartalmaz, mint pl. A, B, C, 
E, K1, F. 10x több C vitamint tartalmaz, mint a citrom és 
12x többet, mint a narancs. A legtöbb E vitamint tartal-
maz az összes növényi termény közül.

FAHÉJFA
A fahéjas illóolaj a bőrfelület helyi felmelegedését, az 
erek kitágulását okozza, amivel lerombolja a bőrben 
található zsírt. Főleg a narancsbőr kialakulásának a 
helyén használandó. 

FEKETE NADÁLYTŐ
Természetes analgetikus hatékonysága van, amellyel 
enyhíti a fájdalmat. A hatékonysága főleg az izmok, ízü-
letek vagy a hátgerinc fájdalmainál bizonyosodott be. 

GRÁNÁTALMA
A gránátalma magjaiból származó kivonat, természe-
tes antioxidánsként szolgál és védi a bőrt a szabad 
gyökökkel szemben. A gránátalmát tartalmazó kozme-
tikum feszesíti és lágyítja a bőrt, valamint kisimítja a 
ráncokat. Antioxidáns és regenerációs hatásai vannak. 

HEGYI ÁRNIKA
Külsőleg kerül felhasználásra, a gyulladásokkal szem-
ben, a véraláfutásoknál, rándulásoknál, reumánál, sé-
rülések után, mint antiszeptikum, duzzanatoknál (ödé-
máknál) és szintén a trombózisnál is. 

Szómagyarázat
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JOJOBA
Kitűnően felszívódik és nem hagy zsírósság érzetet a 
bőrön. A felhasználás után bársonyosan lággyá teszi a 
bőrt. 

KÁMFOR
Az artritis által okozott fájdalom és az izomfájdalom 
enyhítésére szolgál. 

KENDER
Megnyugtató hatásai vannak a bőrre. 
Gyulladásellenesen hat és különböző bőrtípusokhoz is 
megfelel: a nagyon száraz, bepirosodott és túlérzékeny 
bőrhöz, ahogy a zsírosabb, pattanásokra hajlamosabb 
bőrhöz is. 

KERTI KAKUKKFŰ
A felületi sérülések gyógyítására szolgál. Főleg az 
ideggyulladások esetén javasolt. 

KÍNAI TEAFA
Megújító és hidratáló hatékonysága van. Javasolt a 
száraz és károsodott bőr számára is. 

KÓKUSZ OLAJ
Megfelelő az általános testápoló pótlásaként. Könnyen 
felszívódik a bőrben és nem hagy maga után zsíros 
foltokat. Főleg a zsíros, töredezett bőr számára fe-
lel meg. Az antioxidánsoknak köszönhetően gátolja a 
bőröregedést, kisimítja a ráncokat és lágyítja a bőrt. 
Segít a töredezett és száraz bőrnek a kezeken, lábakon 
és az egész testen. Egy csipetnyi kókuszolaj megfelel 
szájbalzsamként is, megfelelő a bőr regenerációjára a 
napozás után a leégési és a fagyási sérülések ellen is. 

KÖZÖNSÉGES BORÓKA
Javítja az anyagcserét az ízületekben, ami a vizelet ki-
választással együtt az ízületi reuma gyógyítójává teszi. 
Fertőtlenítő hatásai vannak. Szintén felhasználásra ke-
rül, az ízületi megbetegedések gyógyításánál is. 

KÖZÖNSÉGES MANDULA
A mandulaolaj nem irritál, épp ezért kerül felhasz-
nálásra az érzékeny bőr tisztítására és a száraz bőr 
megkenésére. A legjobb kozmetikai alapanyagok közé 
tartozik. 

KÖZÖNSÉGES VADGESZTENYE
Aescint tartalmaz, amelynek gyulladásellenes haté-
konysága van, eltávolítja a duzzanatokat, valamint 
kedvező hatása van az érfalak stabilitására és rugal-
masságára. Szintén felhasználásra kerül a fekélyek és 
a visszerek gyógyítására.

LANOLIN
Nagyon pozitív hatásai vannak a bőrre. A juhok gyapjá-
ból kerül legyártásra, amely a lenyírás után van feldol-
gozva, így az állatoknak ezen feldolgozás semmiképp 
sem árt. Megtartja a bőrben található nedvességet, 
amelyet szükséges megőrizni, mivel ezen nedvesség 
támogatja a sebek gyógyulását.

MAKADÁMIA OLAJ
Szelént, cinket, A, B és E vitamint tartalmaz. Szintén 
telítetlen zsírsavakat, főleg palmitinsavat tartalmaz. 
Az olaj természetes védelmi UV faktora 3-4. Lággyá, ru-
galmassá és elasztikussá teszi a bőrt. Nagyon hatásos 
főleg az öregedő bőr számára, ahol kisimítja a ráncokat. 

MAKADÁMIA OLAJ
A makadámia dió magjaiból kerül kinyerésre. Ezen 
olajnak kedvező hatásai vannak a hajra, fejbőrre és az 
arcbőrre is. Az egyedi összetevőivel a legközelebb áll a 
test természetes olajához. A makadámia olajnak szin-
tén erős abszorpciós képessége van.

MANUKA
A hatékonysága nagyon hasonló, mint az Ausztrál teafáé 
(Tea Tree Oil). A rendkívüli antibakteriális hatékonyságá-
val viszont a manuka a teafát többszörösen megelőzi (a 
manuka 20-30x erősebb) és a penész elleni hatékonysága 
pedig úgy 10x erősebb. Nagy mennyiségű patogén bak-
tériumot, vírust, penészt és élesztőt likvidál. Gyógyítja 
a sebeket, támogatja a regenerációt, valamint segít a 
kiütéseken, gyulladásokon és az ekcémán is. Kitűnő se-
gítség a pattanásokkal szembeni harcban. Kitűnően gyó-
gyítja a fekélyeket és a herpeszeket is. Szintén megfelelő 
az égési sérülésékre, a rovarok általi csípésekre és a túl-
terhelés által okozott izomfájdalmakra is. 

MÉHVIASZ
A háziméh emésztési folyamatának a terméke, amely a 
viaszmirigyek tevékenysége által jön létre, amelyek a 
munkások testének a hasi részén találhatóak. A méhvi-
asz jelentős A - vitamint tartalmaz, amely fontos a bőr-
szövetek növekedéséhez és megújulásához. Hozzájárul 
a bőr nedvességtartalmának a megőrzéséhez. A nem 
megfelelő mennyisége a bőr kiszáradását, a rugalmas-
ság elvesztését és viszketést okozhat. Szintén nagyon 
hatékony a lágy ráncokkal szembeni harcban

MENTOL
Segítséget nyújt az izomfájdalmak enyhítésénél, kelle-
mes hűvös érzetet nyújt. 

MIRHA
Fertőtlenítőként kerül felhasználásra a szájüreg gyul-
ladásánál, ahogy a sebek gyógyulásánál is. 
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NAPRAFORGÓ
Napraforgó olaj kerül belőle legyártásra, amely főleg 
linolsavat és olajsavat tartalmaz. A napraforgóolajnak 
antiszeptikus hatásai vannak és kitűnő alapanyag a 
gyógyító kenőcsök gyártásához. A külső felhasználása 
főleg a gyulladásoknál és a pelenkakiütéseknél javasolt.

OLIVA
Az olaja lassítja a bőröregedést. Feszesnek és lágynak 
őrzi meg a bőrt.

ORVOSI GYÖMBÉR
Erős gyulladásellenes hatásai vannak. A gyömbér az 
illóolajak, ásványi anyagok és nyomelemek kitűnő 
forrása, amelyek kedvező hatással vannak a bőrre, pl. 
vassal, káliummal, mangánnal, magnéziummal és sze-
lénnel.

ORVOSI KÖRÖMVIRÁG
A körömvirágos kenőcs egy alapvető készítmény, az 
összes nehezen gyógyuló sérülésre, fekélyre, duz-
zanatra, pelenkakiütésre, felfekvésre, fagyásra és a 
visszerekre is. Kedvező hatásai vannak az ekcéma kü-
lönböző fajtáinál, szintén a pattanások kezelésénél is.

ORVOSI LEVENDULA
Leginkább hagyományos gyógymódként és aromatikus 
növényként kerül felhasználásra. Nagyon sok kedvező 
hatású illóolajt tartalmaz, amelyek a hatékonyságuk-
kal megnyugtatják az idegrendszert, javítják a pszichi-
kai ellenálló képességet és gyulladásellenes hatékony-
ságuk van. 

ORVOSI ROZMARING
Fertőtlenítő hatásai vannak és támogatja a vérellátást. 
A bőrfelület lekenése rozmaring kivonattal javítja a vé-
rellátást és ellazítja a merev és sérült izmokat.

ORVOSI SZEGFŰ
Gyulladásellenes hatásai vannak. Gyógyítja a sebeket 
és meggátolja a hegek kialakulását. 

ORVOSI VERONIKA
Kitűnően hat a reumatikus fájdalmakra, valamint a vég-
tagok alsó fájdalmaira is. 

ORVOSI ZILIZ
A bőrön található gyulladt duzzanatokra kerül felhasz-
nálásra.

ORVOSI ZSÁLYA
Erős baktériumellenes hatékonysága van. Megfelelő a 
felhasználása a következő problémáknál is: zsíros haj, 
hajhullás, fejbőr problémák (viszketés).

PANTHENOL
Segít az allergia létrejöttének az elkerülésében, pl. a 
napenergiával szemben. Kitűnő a nap általi leégés ese-
tén, segít a sebek, hegek, égési sérülések és további 
bőrbetegségek gyógyításában, megfelel a pattanások-
kal szembeni harcban is. 

SHEA VAJ
A magas telítetlen zsírsav, viasz és vitamin tartalom-
nak köszönhetően a legluxusabb kozmetikai alap-
anyagok közé tartozik. Nagyon gyorsan felszívódik és 
tökéletesen hidratál, táplál, növeli a rugalmasságot és 
lágyságot. A bőr a Shea vaj által történő kezelés után, 
lággyá és elasztikussá válik. A vaj megfelel a napozás 
utáni bőr kezelésére. Segít enyhíteni az ekcéma külön-
böző bőrön előforduló jeleit. Megfelelő az összes típusú 
bőr mindennapi kezeléséhez, szintén az érzékeny bőr 
kezeléséhez is. Felhasználható az arc, de a teljes test 
kezeléséhez is. A terhesség alatt a felhasználása által 
csökkenti az un. striák kialakulásának a lehetőségét.

STÉVIA
A növényben úgy 100 különböző összetevő található 
– gyanta, éterikus olajak, mikromennyiségű rutin (ha-
tással van a hajszálerek rugalmasságára és áteresztő-
képességére), B - szitoszterol.

SZEGFŰSZEG
Már több generációval ezelőtt, az elődeink által is fel-
használásra került, akik ismerték ezen növény hatal-
mát. A kínai hagyományos gyógyászat olyan fűszernek 
tartotta, amely által növekedett az energia áramlása és 
meggyorsult az anyagcsere is. A legfőbb okait a szeg-
fűszeg hatékonyságának a benne található illóolajak 
képezik.

TÁRNICS
Külsőleg használható a nem gyógyuló vagy a gyulladt 
sérülésekre. Reumaellenes hatásai vannak.

TEA TREE OIL
A teafa olajnak erős antiszeptikus hatékonysága van, 
így fertőtlenítésre van felhasználva, főleg a mikróbák, 
penész és a baktériumokkal szembeni harcban. Ezen 
olajt megtalálja a pattanással szembeni készítmé-
nyekben, mivel gyógyítja a gyulladásokat, s egyben ki-
szárítja a pattanásokat is. Eltávolítja a bőr zsírosságát, 
felszabadítja és tisztítja a bőr pórusait, meggátolja a 
bakteriális infekciót és csökkenti a mitesszerek kiala-
kulását. 

Szómagyarázat
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A Herbal Collection katalógusában található termékek, 
természetes eredetűek és nem lettek állatokon tesztelve.

A minőség logója  
és a tanúsítványok:   

N
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Nagy örömünkre szolgál, hogy kifejezték 

az érdeklődésüket a társaságunk és 

a társaságunk által kínált termékek iránt. Abban az 

esetben, ha a kínálatunk felkeltette az érdeklődésüket, 

és szeretne velünk közelebbi együttműködést kialakítani 

– például regisztráció formájával a társaságunkba, elég 

ha kapcsolatba lép a Sirael tanácsadójával, akitől a 

katalógust kapta. Hiszünk benne, hogy a Sirael Cosmetics 

által, teljesen megtudja valósítani az álmait, és ezzel 

közelebb jut a céljai teljesítéséhez is. 
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Sirael Cosmetics Europe, s. r. o.
Piaristická 2, 949 01 Nitra, Szlovákia 

www.sirael.hu
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