
DETSKÁ KOZMETIKA



Pena do kúpeľa 
pre novorodencov 

s výťažkami 
z lopúcha a žihľavy

• Obsahuje 10,0% organických zložiek a 
97,5% prírodných zložiek

• Jemná pena bola navrhnutá špeciálne 
pre tých najmenších - pri kúpaní 
nedráždi sliznice. Organický extrakt z 
lopúcha obsahuje vitamín C a karotén, 
ktorý má protizápalový a hojivý účinok. 
Organický žihľavový extrakt má 
protizápalové a hydratačné vlastnosti.

• Vhodné už od narodenia.

• Objem: 150 ml



Detská pena do kúpeľa 
s výťažkami zo slezu a šalvie

• Obsahuje 10,7% organických 
zložiek a 99,36% prírodných 
zložiek

• Voňavá jemná pena má 
upokojujúce a relaxačné účinky. 
Organický extrakt zo slezu 
upokojuje, má zvláčňujúci a 
hydratačný účinok. Organický 
extrakt zo šalvie má antiseptické 
vlastnosti.

• Spôsob použitia: Nalejte malé 
množstvo peny pod tečúcu vodu 
pri napúšťaní vane. Doporučené 
pre použitie pred spaním.

• Objem: 250 ml



Jemný šampón 
pre novorodencov 

s výťažkami z angeliky a mydlice

• Obsahuje 10,0% organických 
zložiek a 98,03% prírodných 
zložiek

• Nežná formula bola špeciálne 
vytvorená pre tých najmenších, 
nedráždi oči a nos pri kúpaní. 
Organický extrakt z angeliky 
čínskej chráni citlivú pokožku 
hlavy dieťaťa pred vonkajšími 
vplyvmi životného prostredia, 
extrakt z mydlice posilňuje 
prirodzenú ochrannú vrstvu 
pokožky hlavy dieťaťa, zjemňuje 
ju a zabraňuje vysúšaniu.
Vhodné od narodenia
Objem: 250 ml



Detský šampón bez sĺz 
s výťažkami z aloe a sladkého drievka

• Obsahuje 10,20 % organických zložiek a 98,18 % prírodných 
zložiek

• Detský šampón sa dobre pení a jemne čistí detské vlasy bez 
vysúšania pokožky. Organický extrakt z aloe vera hydratuje a 
podporuje rast vlasov. Organický extrakt zo sladkého drievka 
vlasy vyživuje, stávajú sa hebkými a hladkými.

• Objem: 250 ml



Detský šampón na ľahké rozčesávanie 
s prírodnými výťažkami z fialky a slezu

• 99,2 % organických zložiek

• Detský šampón jemne čistí 
jemné detské vlasy. 
Organický extrakt z fialky 
vlasy hydratuje. Organický 
extrakt zo slezu pridáva 
vlasom jemnosť a hladkosť.

• Spôsob použitia: Naneste 
malé množstvo šampónu na 
mokré vlasy, napeňte, 
opláchnite vodou.

• Objem 250 ml



Detský kondicionér na vlasy 
na ľahké rozčesávanie s výťažkami z fialky a slezu

• Obsahuje 99,09% prírodných 
zložiek

• Detský balzam vlasy 
nezamotáva. Jeho špeciálna 
formula poskytuje starostlivosť 
jemným, kučeravým a 
nepoddajným vlasom detí, 
odstraňuje elektrostatický 
náboj, vďaka nemu sú vlasy 
mäkké, lesklé a ľahko sa 
rozčesávajú. Organický extrakt 
z fialky hydratuje vlasy. Vďaka 
organickému extraktu zo slezu 
sú vlasy jemné a hladké.

• Objem: 250 ml



Detský gél do kúpeľa 
s výťažkami z lipy a ľubovníka bodkovaného

• 10,1 % organických zložiek, 
99,47 % prírodných zložiek

• Jemný gél na kúpanie šetrne a 
citlivo čistí detskú pokožku a 
zabraňuje jej vysúšaniu. 
Organický extrakt z lipy 
pokožku zmäkčuje, hydratuje a 
zabraňuje jej lúpaniu. 
Organický extrakt zo skorocelu 
pôsobí protizápalovo a 
upokojuje.
Spôsob použitia: Naneste 
malé množstvo gélu na vlhkú 
pokožku alebo špongiu, 
napeňte, opláchnite vodou.
Objem: 250 ml



Detské mydlo na každý deň 
s prírodnými výťažkami z brezy a dvojzuba

• Obsahuje 10,20 % 
organických zložiek a 98,18 
% prírodných zložiek

• Mydlo šetrne čistí pokožku 
rúk dieťaťa, nevysúša ju. 
Organický extrakt z brezy 
ukľudňuje a zmäkčuje kožu, 
eliminuje podráždenie. 
Extrakt z dvojzuba zvlhčuje a 
má hojivý a protizápalový 
efekt.

• Objem: 500 ml



Detské zvláčňujúce 
mlieko na denné 

použitie 
s výťažkami

z ovsa a nevädze

• 20,5 % organických zložiek, 99,51 % 
prírodných zložiek

• Detské zvlhčujúce má ľahkú textúru a 
dokonale hydratuje detskú pokožku. 
Organický ovsený extrakt hydratuje a 
vyživuje jemnú pokožku dieťaťa. 
Organický výťažok z nevädze pôsobí  
protizápalovo a tonizujúco.

• Objem: 250 ml



Detský krém na každý deň 
s organickými výťažkami z harmančeka a nechtíka

• Obsahuje 20,60 % 
organických zložiek a 99,52 
% prírodných zložiek.

• Zaisťuje šetrnú ochranu 
pokožky dieťaťa po celý 
deň. Organický výťažok z 
harmančeka má hojivý a 
antiseptický účinok. 
Organický extrakt z nechtíka 
zjemňuje a ošetruje ľahko 
podráždenú pokožku 
dieťaťa.

• Objem: 75 ml



Detský ochranný krém pod plienky 
s organickými extraktmi z ibišu lekárskeho a rebríčka

• Obsahuje 20,0% organických а 99,58% prírodných zložiek.

• Je špeciálne navrhnutý tak, aby znižoval neophodlie dieťatka 
pri nosení plienok. Extrakt z ibišu lekárskeho má protizápalový 
a upokojujúci účinok. Organický extrakt z rebríčka pomáha 
liečiť a hydratovať pokožku.

• Vhodné od narodenia.

• Objem: 75 ml



Detský hojivý olej 
s ľanovým a borákovým olejom

• Obsahuje 20,3% organických 
zložiek a 99,51% prírodných 
zložiek

• Detský upokojujúci olej pre 
každodennú starostlivosť má 
ľahkú textúru, dokonale sa 
vstrebáva bez zanechania 
mastného lesku a stará sa o 
citlivú pokožku dieťaťa. Organický 
ľanový olej zjemňuje pokožku a 
znižuje prípadné podráždenie. 
Organický olej z boráka
lekárskeho posilňuje ochrannú 
bariéru pokožky, zlepšuje jej 
pružnost a odolnosť.

• Objem: 250 ml



Detský masážny olej 
so šípkovým a pupalkovým olejom

• Obsahuje 20,4 % organických 
zložiek a 100 % prírodných zložiek

• Je špeciálne navrhnutý pre deti. 
Organický šípkový olej obnovuje a 
hydratuje pokožku. Organický olej 
z prvosienky vyživuje pokožku, má 
upokojujúci a protizápalový 
účinok.

• Spôsob použitia: Naneste malé 
množstvo oleja na suchú pokožku 
masírujúcimi pohybmi. Vhodné 
pre deti od 1 roka.

• Objem: 200 ml



Detský zásyp po kúpeli 
s levanduľovým olejom a výťažkom z tymiánu

• Absorbuje vlhkosť a 
zabraňuje podráždeniu 
jemnej dojčenskej pokožky. 
Bio-levanduľový extrakt 
upokojuje pokožku a 
organický extrakt z tymiánu
má antiseptické vlastnosti.

• Spôsob použitia: Aplikujte 
po kúpeli na pokožku 
dieťaťa, hlavne na oblasť 
pod plienkami. 

• Objem: 100 g


