
Set SPA Aromatherapy  

Aromatický SPA šampon 
 
 

Zjemňující SPA kondicionér 
 
 

Relaxační SPA pěna do koupele 
 



Aromatický SPA šampon na objem 

Tento produkt na rostlinné bází umožňuje uživatelům vychutnávat 

během mytí vlasů esenciální vůně, které navodí pocit osvěžení,  

uvolnění a pohody.  

Provitamin B5 v šamponu má hydratační účinky, takže vlasy jsou po 

použití pevné a elastické.  

Navíc produkt obsahuje bylinné výtažky z hluchavky bílé, 

borovicových semínek , lopuchu, heřmánku a rozmarýnu, 

které pomáhají zbavit se lupů a zanechávají vlasy zdravé a lesklé. 
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1. Esenciální olej santalového dřeva:  
Zmírňuje stres, relaxuje a utišuje nervovou soustavu, 
stimuluje imunitní systém, čistí krev a léčí záněty. 
2. Esenciální olej  muškátu:  
Zmírňuje stres, zvyšuje energii, podporuje rovnováhu 
vylučování tuků a odstraňování lupů. 
3.  Provitamin B5:  
Posiluje a hydratuje vlasy, které jsou následně pevnější a pružnější. 
4. Přírodní bylinné výtažky: 
Podporují krevní oběh, doplňují živiny a iniciují růst vlasů. 
5. Silikónový olej s malými molekulami:  
Uhlazuje a přispívá k obnově vlasových šupin, na základě čeho se vlasy 
neštěpí. 
6.  Silikónové složky s velkými molekulami:  
Tvoří intenzivní ochranný film a zvyšují lesk a hladkost vlasů. 
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Složení 



Polydimetylsiloxán je silikonový olej, v mnoha kosmetických 

produktech široce používán jako ochranný faktor. 

Na pokožce vytváří hydratační bariéru kolem vlasu a zabraňuje 

ztrátě vody a vlhkosti z pokožky. Malé molekuly oleje vyplňují 

mezery ve struktuře vlasu, čímž se odstraňuje drsnost a rozštěpenost  

a vlasy působí na dotek hladce a kluzké.  

Vytvořená ochranná vrstva je dlouhotrvající a důkladně  

chrání vlasy a dodává jim lesk. 

Polydimethylsiloxan je podle FDA považován za 100% 

bezpečnou látku s použitím v kosmetice a potravinářství. 
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Funkce 



Přírodní rostlinné složky : 
hluchavka bílá, borovice, břečťan, lopuch, arnika, 
řeřicha, česnek, rozmarýn, heřmánek - obsažené v 
produktu, nahrazují chemicky uměle vytvořené látky, které 
kontrolují vylučování mazu a druhotnou tvorbu lupů na 
pokožce hlavy. 
 
Napomáhají ke zlepšení krevního oběhu v pokožce a 
výměny živin, čímž podporují růst nových vlasů. 
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Funkce 



Chlorohexadine acetát  - 

má antiseptické a sterilizační vlastnosti a je široko 

používaný jako antiseptikum v potravinářství a 

zdravotnictví, protože velmi dobře eliminuje bakterie.  

Dokáže odstranit fungicidní baktérie z pokožky hlavy, 

které způsobují vznik lupů. 

Při dlouhodobém používaní zabezpečuje stálý komfort 
pro lidi kteří trpí na lupi.   
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Funkce 



Isostearamidopropyl  etyldimonium etosufát :   
je pro zdraví neškodná, vodou ředitelná látka, běžně 
používaná v šamponech, gelech na 
vlasy a kondicionérech. Vlasy jsou po použití 
poddajnější, protože odstraňuje statickou elektřinu ve 
vlasech. 
 
Pantenol- provitamin B5:  
je nezbytný pro růst vlasů a jejich údržbu. Neměl 
by chybět v žádné kvalitní kosmetice. Zvlhčuje vlasy a 
dělá je zdravější, pevnější a pružnější a pomáhá 
zabraňovat vzniku roztřepených konečků. 
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Funkce 



Pěnidlo - amonium lauryl-sulfát  

v šamponu zajišťuje bohatou a pro vlasy  

šetrnou pěnu, která skvěle odstraňuje jakékoliv 

nečistoty z vlasů. 
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Funkce 



Esenciální oleje ze santalového dřeva a  

muškátu uvolňují nervovou soustavu a 

navozují zrelaxovaný stav.   

 

Další složky: 

rozpouštědlo (voda), stabilizátor (C22-28 pentaerythritol ester), 

perličková agent (ethylenglykol distearát), stabilizátor a zahušťovadlo 

(cocoamidopropyl Betain), regulátor pH (kyselina citronová), 

antimykotikum (methylparaben), chelatační činidlo 

(EDTA-2na), změkčovadlo (cetearyl alkohol), 

biocídum a konzervant (methylisothiazolinone). 
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Složení 



Zjemňující SPA kondicionér 

Hluboko hydratuje a vyživuje vlasy. Obsahuje složky chránící vlasy, 

jako je provitamin B5, extrakt z hluchavky bílé, borovice, lopuchu, 

heřmánku a dalších léčivých bylinek. 

Účinně snižuje tvorbu roztřepených konečků vlasů a udržuje pokožku 

hlavy dlouhodobě hydratovanou. 

Vyživuje vlasy, které zůstávají jemné a hebké s přirozeným a zdravým 

leskem. 

Vlasy se po použití dobře rozčesávají, jsou poddajnější a snáze 

upravitelné. 

Aromatické přírodní oleje působí uvolněně na psychiku. 
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1. Bergamotový esenciální olej: 

zvyšuje vitalitu energizuje, napomáhá k odstranění lupů  

2. Citrónový esenciální olej: 

citron zbavuje únavy, harmonizuje metabolismus tuků a snižuje 

jejich vylučování z pórů 

3. Provitamin B5:  

posiluje vlasy a pokožku a zanechává je pevné, hydratované a pružné 

4. Aloe vera, avokádo: 

cenné bylinné složky přispívající k udržování vlhkosti a výživě vlasů  

5. Přírodní rostlinné esence: 

podporují krevní oběh, doplňování živin a podporuje růst vlasů 

6. Amino-modifikovaný silikon:   
dodává lesk, dělá vlasy snadno rozčesatelné a upravitelné 
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Složení 
Zjemňující SPA kondicionér 



Přírodní rostlinné složky : 
hluchavka bílá, borovice, břečťan, lopuch, arnika, 
řeřicha, česnek, rozmarýn, heřmánek - obsažené v 
produktu, nahrazují chemicky uměle vytvořené látky, které kontrolují 
vylučování mazu a druhotnou tvorbu lupů na pokožce hlavy. 
 
Napomáhají ke zlepšení krevního oběhu v pokožce a výměny živin, 
čímž podporují růst nových vlasů. 
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Funkce 

Zjemňující SPA kondicionér 



Polydimetylsiloxán je silikonový olej, v mnoha kosmetických 

produktech široce používaný jako ochranný faktor. 

Na pokožce vytváří hydratační bariéru kolem vlasu a zabraňuje 

ztrátě vody a vlhkosti z pokožky. Malé molekuly oleje vyplňují 

mezery ve struktuře vlasu, čímž se odstraňuje drsnost a rozštěpenost  

a vlasy působí na dotek hladce a kluzké.  

Vytvořená ochranná vrstva je dlouhotrvající a důkladně chrání vlasy a 

dodává jim lesk. 

Polydimethylsiloxan je podle FDA považován za 100% 

bezpečnou látku s použitím v kosmetice a potravinářství 
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Funkce 

Zjemňující SPA kondicionér 



Esenciální oleje z bergamotu a citronu 

Uvolňují mysl a napětí, upravují mastnotu pokožky, 

vhodné k léčení kožních problémů. 

 

Další složky: 

rozpouštědlo (voda), stabilizátor (C22-8 pentaerythritol ester, 

a stearamidopropyl dimethylamino laktát), hydratační složky 

(glycerol a hydrogenated polydecene), stabilizátor a 

zahušťovadlo (cocoamidopropyl betain a hydroxyethyl celulóza),lubrikant na 

bázi silice z kořene sladké brambory dodávající lesk(dimethiconol), silikonový 

olej (cyclomethicone), regulátor pH (kyselina citronová),antimykotikum 

(methylparaben), chelatační činidlo (EDTA-Na), změkčovadlo(cetearyl alkohol), 

biocidum a konzervant (methylisothiazolinone)  
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Zjemňující SPA kondicionér 

Složení 



Pokud se zhluboka nadechnete, aromatické esence v pěně uvolní 

vaši mysl a zbaví vás stresu. Užijete si jemný dotyk hedvábné pěny. 

Je svěží, čistící a jemná k vašemu tělu! 

Neobsahuje saponiny, ale medovou hydratační složku ochraňující tenkou 

vrstvu pokožky. 

Bylinné esence heřmánku, citrónové trávy, lípy a další obsažené v 

pěně, umožní dokonalý odpočinek unavené pleti a zanechávají 

příjemné aroma a pocit obnovených sil.  

Produkt je výborný pro celou rodinu. 
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Relaxační SPA pěna do koupele 



1.  Esence ze santalového dřeva: 

zmírňuje stres a zlepšuje kvalitu spánku, stahuje kůži, 

zklidňuje nervový systém, čistí krev a léčí záněty. 

2. Esence z levandule:  

zmírňuje stres, čistí pokožku, nastavuje rovnováhu sekrece mazu, má 

antibakteriální účinky a léčí záněty. 

3. Kokosový olej: 

zanechává pleť vláčnou. 

4. Mořský hydratační faktor:  

udržuje rovnováhu vlhkosti v pokožce. 
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Relaxační SPA pěna do koupele 

Složení 



5. Medový hydratační faktor:  

vyživuje, obnovuje, posiluje, ochrana před zářením. 

6. Přírodní rostlinné esence:  

regulují sekreci tuku, uvolňují kůži, antibakteriální účinky. 

7. Antialergen:  

stimuluje rezistenci a eliminuje příznaky alergie. 
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Relaxační SPA pěna do koupele 

Složení 



Přírodní složky –  z měsíčku, chryzantémy,  

citrónové trávy, heřmánku, lípy, chrpy a třezalky -  

napomáhají k uvolnění těla a mysli, pomáhají nastolit 

rovnováhu při vylučování mazu v pokožce, mají protizánětlivé a 

antialergické účinky.  

 

Pěnidla  (AMMONIUM LAURETH SULFATE , LAURETH SULFATE, Lauryl 

alcohol phosphoric acid ester potassium, coconut oil alkylether 

Carboxylic sodium) vytvářejí bohatou pěnu a šetrnou k pokožce. 
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Relaxační SPA pěna do koupele 

Funkce 



Hydratační a antialergická složka (betain):  

pomáhá napumpovat vlhkost ze spodní části 
pokožky na povrch, kde je nedostatek vody 
a nastavit tak rovnováhu vlhkosti v pokožce. 
 
Hydratační a změkčující prvek z medu: 

Posiluje výživu, imunitu pokožky a zlepšuje její elasticitu. 
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Relaxační SPA pěna do koupele 

Funkce 



Esenciální oleje z levandule a santalového dřeva 

Uvolňují mysl a napětí, mají protizánětlivé účinky, upravují 

sekreci mazu. 

 

Další složky: 

rozpouštědlo (voda), pěnové činidlo z kokosového ořechu 

(cocamid MEA), regulátor pH (kyselina citronová), 

Antimykotikum (methylparaben), regulátor viskozity (chlorid 

sodný), chelatační činidlo (EDTA-Na), barvivo (karamel),biocidum 

a konzervant (methylisothiazolinone, C4H5NOS, methylhydroxybe 

zoátu) 
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Relaxační SPA pěna do koupele 

Složení 
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Jeden set (50 BH) obsahuje:  
3 x Aromatický SPA šampon 

3 x Zjemňující SPA kondicionér 
3 x Relaxační SPA pěna do koupele 

 


