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Zöldre érett nôk kedvencei

1. Mosás

Környezet- és bôrbarát megoldások, melyek kíméletlenek a foltokkal, de kíméletesek a textíliával.
A hagyományos mosószerek foszfáttartalma a lefolyóból az élôvizekbe kerülve algásodást
idéznek elô, melynek következtében a vízi élôlények élettere szûkül, az víz oxigéntartalma
csökken. A mosáshoz használt különféle enzimek bôrünket irritálhatják, különösen babák és
gyerekek esetében tapasztalható bôrreakció.
HAN 0001 MM Aktív oxigénes fehérítô 500 g – makacs foltokra, vagy textília fehérítésére a
benedvesített ruhára szórva, bedörzsölve állni hagyjuk.
HAN 0146 Marhaepe szappan 100 g – a zsíros szennyezôdések kezelésére, mosás elôtt a nedves
ruhát bezsörjük.
HAN 0112 Cleaneco mosógél – színes és fehér ruhákhoz gépi és kézi mosásra is alkalmas, fél
kupaknyi mosószerrel legalább 5 kg tiszta ruhát kapunk.
HAN 0107 Ahimsa mosóparfüm (kasmírvirág) – a hagyományos öblítô káros hatásait nélkülözzük, de a friss illat luxusát élvezzük. A mosógép öblítô rekeszébe két evôkanálnyi ecettel, vagy
önmagában ízlés szerint 5-10 cseppnyi elegendô.

❧

2. Mosogatás

HAN 0092 Cleaneco kézi mosogatószer – cukortenzid tartalmának köszönhetôen pár csepp is
elegendô egy mosogatáshoz, kézkímélô, könnyen lebomló, környezetkímélô kedvenc termék.

3. Takarítás

Egyszerû és nagyszerû megoldások minden felületre. Otthonunk tisztán tartását nem csak a környezet,
de egészségünk védelmében is célszerû klórmentes, természetes tisztítószerekkel végezni. Az agresszív fertôtlenítôszerek belélegezve irritálhatják a nyálkahártyát, allergiás reakciókat válthatnak
ki, gyakori használatuk mellet pedig ellenállóbb baktériumtörzsek fejlôdnek az érintett területeken.
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HAN 0004 MM Citromsav 500 g – kiváló vízkôoldó, a leggazdaságosabb tisztítószer. 2 evôkanálnyi citromsavat oldjunk fel 0,5 liter vízben, töltsük szórófejes flakonba. Használható konyhaifürdôszobai felületeken és wc-ben is.
HAN 0010 MM Szódabikarbóna 1 kg – a citromsavas takarítás kiegészítéseként alkalmas konyhai, fürdôszobai takarításra, szagtalanításra. A citromsavval permetezett felületet kefével
átdörzsöljük, majd szódabikarbónával vékonyan beszórjuk. A pezsgés hatékonyan fellazítja a
szennyezôdéseket, a maradék szódabikarbónával átdörzsölt szaniterek és csempék pedig fehérré és csillogóvá válnak. A szódabikarbónával lefolyótisztítást is végezhetünk: 3-4 evôkanál
szódabikarbónát szórjunk a lefolyóba, majd öblítsük le bôséges (4-6 liter) forró vízzel.
HAN 0080 Zöldlomb ecetes tisztítószer – kompakt és gyors megoldás a fürdôszoba, konyha és
wc tisztántartására, sôt, felmosáshoz is ideális.
HAN 0019 Cleaneco általános tisztítószer – természetes narancsolajos kiadós termék, gyorsan
szárad, kíméletes minden vízálló felületen.
HAN 0078 Zöldlomb öko alkoholos üvegtisztító – a hagyományos üvegtisztítók hatékonyságával egy egészségesebb, környezetkímélô és gazdaságos megoldás.

4. Bôrápolás

Szervezetünk elsô védelmi vonala bôrünk, mely különösen gyengéd törôdést igényel. Fontos, hogy
a bôrünkkel érintkezô, és onnan felszívódó kozmetikumok tiszta, természetes összetevôket
tartalmazzanak. A fürdôszerek esetében kerüljük az SLS és SLAS (habzást biztosító anyagokat), valamint a tartósítószert, színezéket és parfümöt. A bôrbarát krémek nem tartalmaznak
kôolaj származékokat, a dezodorok pedig alumínium-sók és parabének felhasználása nélkül
fejtik ki hatásukat.

Dezodorok

HAN 0260 Naturissimo Hamamelisz dezodor – Minôsített natúrkozmetikum, alkoholmentes.
Allantoin és orvosi zsálya illóolaj tartalma segíti a hámregenerációt.
HAN 0656-HAN 0659 és HAN 0778 Olivia krémdezodorok (5 féle illatban) – Sheavaj bázisú,
ápoló, hidratáló hatású selymes izzadásgátlók meseszép, kompakt csomagolásban.
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Fürdôszerek

HAN 0817 Ági kecsketejes szappan – natúr kézmûves szappan zuhanyozáshoz, kézmosáshoz.
HAN 0755 Eco-Z habfürdô – Kókuszolaj és sheavaj alapú, dús habzású, káros anyagoktól mentes, kókusz illatú csoda.
HAN 0212 Naturissimo Tündérrózsa krémtusfürdô – Minôsített natúrkozmetikum, B3- és B5
vitaminokkal. Cickafarkfû, allantoin és vadárvácska kivonat segíti a bôrregenerációt.

Bôrápolók
HAN 0184-HAN 0194 Tulasi testápolók rengeteg féle illatban – kukoricacsíra olajban gazdag
bôrtápláló hatású, száraz- és vízhiányos bôrre kiváló.
HAN 0646 Olivia testvaj (homoktövis) – E vitamin és esszenciális zsírsav tartalmánál fogva
különösen hatékony száraz, repedezett, vagy ekcémás bôrre. Illatmentes, téli, szeles napokon
kiváló arcápoló.
HAN 0271 MM Gold natúr bio kókuszolaj – hidegen sajtolt, 100%-os tisztaságú kókuszolaj
testre és hajra.
HAN 0170 Tulasi arcradír – tartósítószer mentes, kizárólag természetes anyagokat tartalmazó
termék barnacukorral.
HAN 0486 BIOLA Gránátalma time defence nappali arckrém 30 ml – diszkrét illatú, bársonyosító arckrém, antioxidáns bioaktív komponensekkel.
HAN 0544 Naturissimo levendulás arctisztító tej – Hatékony, mégis kíméletes smikeltávolító
minden bôrtípusra.

❧

5. Fogápolás
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A száj nyálkahártyáján keresztül könnyen felszívódó összetevôkre különösen nagy gondot fordítunk. A Hangák által forgalmazott fogkrémek és fogápolók kizárólag természetes anyagokat
tartalmaznak, SLS- és fluoridmentesek, elôállításuk során felhasznált gyógynövények biogazdálkodásból származnak.
HAN 0202 Naturissimo herbadent fogkrém – Minôsített natúrkozmetikum. Permetfû, mirha és
bíbor kasvirág segíti a száj nyálkahártya regenerációt.
HAN 0203 – HAN 0205 Tulasi fogpor 3 ízben – Szódabikarbóna alapú, fûszerôrleményt és kálcium-karbonátot tartalmaz.

6. Hajápolás

Hajunk és fejbôrünk kíméletes tisztántartása és ápolása SLS, kôolajszármazékok, és szilikon mentes termékekkel valóban hosszú távon megtérül.
HAN 0756 Eco-Z sampon – Adalékanyagoktól mentes, a sheavaj és kókuszolaj ápoló hatásával
kényeztet.
HAN 0336 – HAN 0338 Tulasi SLAS mentes samponok – Natúr, citromfû, vagy teafa bôrbarát
sampon, enyhe habzással.

7. A legkisebbeknek

Tiszta és természetes összetételû minôségi kozmetikumokkal az egész család számára megkönnyítjük a mindennapokat.
HAN 0693 Ági kecsketejes szappan – Játékos mosakodás az apró kezekbe illô pillangóval, bôrápolás kecsketejjel.
HAN 0522 Naturissimo gyermek és baba krémhabfürdô – Barackmagolaj és jojobaolaj segíti a
bôr természetes zsírosságát megôrizni, bôrnyugtató és gyulladáscsökkentô hatásáról pedig
a csicsóka, édesgyökér és körömvirág kivonatok gondoskodnak.
HAN 0385 Natural Skin Care Herbal baba popsivédő krém 100 ml (BIOLA) – Minôsített natúrkozmetikum. Hámosító, bôrnyugtató, gyulladáscsökkentô hatású. Számos gyógynövény együttes hatása segíti a bôr regenerálódását, megelôzi és hatékonyan gyógyítja a pelenkakiütést.
HAN 0389 Natural Skin Care sárgabarack-narancs fogápoló – A gyerek elsô fogkrémje, de
ideális homeopátiás kezelés alatt álló felnôttek mindennapos fogmosásához is.

Alapszerek

tisztítószerek
Duo-Star Bútorápoló

MM Aktív Oxigénes Fehérítô

MM Citromsav
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Foltkezelésre, mosáshoz, fehérítésre
500 g ❧ 720 Ft ❧ HAN 0001
1 kg ❧ 1235 Ft ❧ HAN 0002
25 kg ❧ 23 575 Ft ❧ HAN 0003

Vízkôoldásra, mosáshoz öblítô rekeszbe
500 g ❧ 680 Ft ❧ HAN 0004
1 kg ❧ 1195 Ft ❧ HAN 0440
25 kg ❧ 23 575 Ft ❧ HAN 0005
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Szilikonmentes bútorápoló jojoba viasszal, narancsolajjal. Növényi alapú, kétfázisú
bútorápoló. Alkalmas minden lakkozott, olajozott és viaszolt felületre.

200 ml ❧ 2800 ft ❧ HAN 0019
cleaneco Organikus felmosószer

A Cleance Organikus felmosószer alkalmas valamennyi vízálló felület
tisztítására. Hatásosan és gazdaságosan eltávolítja a
szennyeződéseket kőről, csempéről, linóleumról, műanyag felületekről
és minden egyéb kezelt vízálló felületről.

1 liter ❧ 699 ft ❧ hAn 00 29
cleaneco bútor- és padlóápoló koncentrátum
1

MM Mosószóda

Mosáshoz, takarításhoz, súroláshoz
1 kg ❧ 420 Ft ❧ HAN 0006
5 kg ❧ 1800 Ft ❧ HAN 0007
25 kg ❧ 6345 Ft ❧ HAN 0008

MM Szódabikarbóna

MM Nátrium-hidroxid

❧

Mosáshoz, szagtalanításhoz, súroláshoz
500 g ❧ 310 Ft ❧ HAN 0009
k edv e
1 kg ❧ 470 Ft ❧ HAN 0010
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5 kg ❧ 2145 Ft ❧ HAN 0742
25 kg ❧ 7630 Ft ❧ HAN 0011
Otthoni, natúr szappan készítéshez használható anyag,
mely vízben oldódva erôsen lúgos oldatot képez. A vegyiparban savak semlegesítésére használják. VESZÉLYES
ANYAG, CSAK SZEMÉLYES ÁTVÉTELLEL RENDELHETÔ!
1 kg ❧ 1440 Ft ❧ HAN 0012
500 g ❧ 910 Ft ❧ HAN 0013

MM Kálium hidroxid

Otthoni, natúr szappan készítéshez használható anyag, mely vízben oldódva erôsen
lúgos oldatot képez. A vegyiparban savak semlegesítésére használják. VESZÉLYES
ANYAG, CSAK SZEMÉLYES ÁTVÉTELLEL RENDELHETÔ!
1 kg ❧ 2780 Ft ❧ HAN 0014
500 g ❧ 1680 Ft ❧ HAN 0015



Cleaneco folyékony súrolószer

A benne levô természetes ásványi-ôrleménynek és zsíroldó anyagainak köszönhetôen
hatékonyan távolítja el a zsíros szennyezôdéseket, a vízkô és a szappan lerakódásokat
a mûanyag, kerámia-, zománc-, rozsdamentes acél- és üvegkerámia felületekrôl.
1 liter ❧ 915 Ft ❧ HAN 0022

Cleaneco Viaszos padlóápoló

J

A Cleaneco viaszos padlótisztító a carambola – csillagnövény –
levelébôl sajtolt viaszból készült padlótisztító- és ápoló organikus
termék. Növényi viasztartalmának köszönhetôen selymes és tartós
fényt biztosít, nem ragad és használata után a felület csúszásmentes.
Növényi eredetû hatóanyagai hatékonyan tisztítják a napi
szennyezôdéseket.
1099 ft ❧ hAn 0915
Új

❧

Cleaneco Általános felület fertőtlenítő
Klórmentes felület fertőtlenítő szerünk használható a háztartás
minden területén. Konyhai és fürdőszobai használat mellett,
tisztíthat vele hűtőt. mikrót és bármilyen vízálló felületet
fertőtlenítésére alkalmas

0.5 literes szórófejes 999 Ft HAN 0917
1 literes utántöltő 999 Ft HAN 0918

Cleaneco Bio Food Safe Cleaner 0,5 liter
Élelmiszerbarát, antibakteriális felület tisztítószer
1140 Ft ❧ H AN 1001

Termékkatalógus ❧ 2017 ősz

tisztítószerek

Cleaneco üvegtisztító
és általános tisztítószer

Cleaneco greslap tisztítószer koncentrátum

A lyukacsos szerkezetû, mészkô bázisú, vagy kezeletlen felületû kövezetekrôl hatékonyan távolítja el a szennyezôdéseket. Használható félkezelt
márványra is. Használatát követôen tiszta és csúszás mentes felületet
kapunk. Bôrre kerülve égési sérülést okoz. Gyermekek számára
hozzáférhetetlen helyen tartandó! Megfelelô védôkesztyû és arc/
szemvédôt kell viselni.
ZSÍRALCOHOL -ETOXILÁTOT TARTALMAZ
1 liter ❧ 1145 Ft ❧ HAN 0023

Cleaneco lefolyótisztító

hatékonyan eltávolítja a lefolyókban keletkezett dugulást. Hûvös helyen,
fénytôl és gyermekektôl elzárva, állítva tárolandó! A szer erôsen lúgos,
ezért csak védôszemüvegben és védôkesztyûben lehet használni.
A TERMÉK KÁLIUM-, ÉS NÁTRIUM-HIDROXIDOT TARTALMAZ!
1 liter ❧ 989 Ft ❧ HAN 0024

Alkalmas üveg, tükör és minden vízálló felület
általános tisztítására. Ajánljuk még fényes,
magas fényûre csiszolt, mázas felületû
kövezetek, márvány, gránit, lakkozott parketta,
laminált padló felmosásához. A termék
mezôgazdasági eredetû alkoholtartalmának
köszönhetôen a megtisztított felület magas fényû,
vízlepergetô és portaszító tulajdonságú lesz.
0,5 liter ❧ 649 Ft ❧ HAN 0028
1 liter ❧ 699 Ft ❧ HAN 0029

Cleaneco vízkôoldó

Hatékonyan eltávolítja a vizesblokkokban keletkezett vízkövet
és szappanlerakodásokat. WC-k, zuhanyzók ideális tisztító
szere. Színezô anyagot és tartósítószert nem tartalmaz.
0,5 liter ❧ 849 Ft ❧ HAN 0030
1 liter ❧ 899 Ft ❧ HAN 0031

Cleaneco sterilfresh koncentrátum

Alkalmas a háztartásban elôforduló kemény
felületek (csempe, kerámia, kô, linóleum, mûanyag stb.)
tisztítására, és klór tartalma miatt a WC higiénikus
tisztítására, ruhanemûk, textíliák fehérítésére.
1 liter ❧ 760 Ft ❧ HAN 0025

Cleaneco fürdôszobai és konyhai tisztító

Cukornádból kivont cukortenzid tartalmának köszönhetôen hatékonyan
eltávolítja a vizesblokkokban keletkezett vízkövet és szappanlerakodásokat. Alkalmas konyhai és fürdôszobai felhasználásra egyaránt.
Használhatja kerámia zománc, rozsdamentes, inox, mûanyag, és
üveg felületek, csaptelepek tisztítására, fürdôszobai és konyhai
felmosásra is.
0,5 liter ❧ 749 Ft ❧ HAN 0026
1 liter ❧ 799 Ft ❧ HAN 0027



Cleaneco WC gél

Gazdaságos kiszerelésû
wc-gél teafa illattal.
5 liter ❧ 3555 Ft ❧ HAN 0032

Cleaneco zsíroldó

Hatékonyan tisztítja és távolítja el a zsíros, kormos felületekrôl
a szennyezôdést. Használható padozatok, csempék, linóleum,
kövezetek tisztítására. Alkalmas konyhai, vendéglátó- és
sütôipari eszközök, berendezések, sütôk, szagelszívók hatékony
tisztítására. KÁLIUM-HIDROXIDOT ÉS NÁTRIUM-HIDROXIDOT
TARTALMAZ! AZ ALUMINIUMOT KÁROSÍTJA!
1 liter ❧ 1269 Ft ❧ HAN 0033
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tisztítószerek

Eco Clean Padlótisztító

Eco Clean Ablaktisztítószer

Üvegfelületek, tükrök és ablakok tisztítására. Használható még jó zsíroldó
képessége miatt csempék, mosdók, kádak, hûtôk, konyhai bútorok, lakkozott
felületek, mûanyag felületek, ajtók, mûkövek, kerámiák, porcelánok,
mindennemû padlózatok, rozsdamentes fémek, nemes fémek, eloxált és
krómozott felületek, gépkocsik külsô tisztítására is. Nem tartalmaz savakat,
foszfátokat, formaldehideket.

0,5 liter ❧ 560 Ft 1 literes utántöltô ❧ 590 Ft
lime ❧ HAN 0613
lime ❧ HAN 0035
aloe ❧ HAN 0614
aloe ❧ HAN 0036

5 liter ❧ 2740 Ft
lime ❧ HAN 0039
aloe ❧ HAN 0040

Eco Clean Háztartási higienizáló

Alkalmas Csempék, mosdók, kádak, hûtôk, konyhai bútorok, lakkozott
felületek, mûanyag felületek, ajtók, mûkövek, kerámiák, porcelánok,
mindennemû padlózat, fa, kô, csempe, mûpadló, rozsdamentes fémek,
nemes fémek, eloxált és krómozott felületek tisztítására és fertôtlenítésére. Nem tartalmaz savakat, foszfátokat, formaldehideket.

0,5 liter ❧ 560 Ft 1 literes utántöltô ❧ 590 Ft
lime ❧ HAN 0043
lime ❧ HAN 0617
aloe ❧ HAN 0044
aloe ❧ HAN 0618

5 liter ❧ 2740 Ft
lime ❧ HAN 0047
aloe ❧ HAN 0048

Mindennemû padlózat, fa, kô, csempe, mûpadló tisztítására. De alkalmazható
mosdók, kádak, hûtôk, konyhai bútorok, lakkozott felületek, mûanyag felületek,
ajtók, mûkövek, kerámiák, porcelánok, rozsdamentes fémek, nemes fémek,
eloxált és krómozott felületek, gépkocsik külsô tisztítására is. Nem tartalmaz
savakat, foszfátokat, formaldehideket.

1 literes utántöltô ❧ 590 Ft
alma ❧ HAN 0058
lime ❧ HAN 0059

5 liter ❧ 2740 Ft
alma ❧ HAN 0062
lime ❧ HAN 0063

Eco Clean Univerzális Tisztítószer

Csempék, mosdók, kádak, hûtôk, konyhai bútorok, lakkozott felületek, mûanyag
felületek, ajtók, mûkövek, kerámiák, porcelánok, szônyegek, mindennemû
padlózat, fa, kô, csempe, mûpadló, rozsdamentes fémek, nemes fémek, eloxált
és krómozott felületek, gépkocsik külsô tisztítására is. Nem tartalmaz savakat,
foszfátokat, formaldehideket.

1 literes utántöltô ❧ 590 Ft
lime ❧ HAN 0067
aloe ❧ HAN 0068

0,5 liter ❧ 560 Ft
lime ❧ HAN 0625
aloe ❧ HAN 0626

5 liter ❧ 2740 Ft
lime ❧ HAN 0071
aloe ❧ HAN 0072

Eco Clean WC-Olaj

Kíválóan alkalmas WC csészék, piszoárok, mellékhelyiségek, tusolók, kádak. Fürdôszobák fertôtlenítésére, Nem tartalmaz savakat, foszfátokat, formaldehideket. Natúr,
allergénmentes változatban is.

Eco Clean Hideg zsíroldó

Alkalmas zsíros anyaggal erôsen szennyezett konyhai
szûrôberendezéseken, fritôzök, fürtölôk, fôzôkamrák, hûtôgépek
tisztítására. Eltávolítja a kormot, a zsírt illetve az enyhébb felületi
rozsdafoltokat. Nagy hatásfokkal alkalmazható nagygépek, hajók,
repülôgépek, vasúti kocsik, nehéz jármûvek, ipari berendezések, ipari
csarnokok és padlózatuk, motorok, épületek, autó felnik, valamint
ponyvák esetében.

1 literes utántöltô ❧ 790 Ft
lime ❧ HAN 0051
aloe ❧ HAN 0052



0,5 liter ❧ 560 Ft
1 literes utántöltô ❧ 590 Ft
guayava ❧ HAN 0628 guayava ❧ HAN 0074
amy ❧ HAN 0734
amy ❧ HAN 0735

5 liter ❧ 3540 Ft
lime ❧ HAN 0055
aloe ❧ HAN 0056
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5 liter ❧ 2740 Ft
guayava ❧ HAN 0076
amy ❧ HAN 0736

tisztítószerek
mosogatószerek
k edv e

❧

Ideális tisztítószere az ablakok, tükröknek, képernyôknek,
üvegbútoroknak, autóüvegeknek. Hatékonyan, csíkmentesen
távolítja el a nikotinos, zsíros szennyezôdéseket, ujjlenyomatokat.
0,5 liter ❧ 349 Ft ❧ HAN 0078

Zöldlomb ÖKO általános tisztítószer

Minden lemosható felületre kiválóan használható (kô, fa, padló,
csempe, mosdó, konyhabútor, üvegfelületek). Alaposan tisztít, kíméletes
a bôrhöz és hatékonyan eltávolítja a zsíros és az egyéb szennyezôdéseket. Kézmosáshoz és kézi mosáshoz is használható.
1 liter ❧ 519 Ft ❧ HAN 0079

❧

k edv e

nc

Zöldlomb ÖKO ecetes tisztítószer

A természet erejével biztosítja a konyha, fürdôszoba és a WC
ragyogását. Ideális a vízkô és a szappanmaradékok eltávolítására.
1 liter ❧ 499 Ft ❧ HAN 0080

Zöldlomb ÖKO ecetes WC-tisztítószer

Ecettel és ásványi sóval aktivált citromsav
biztosítja a szennyezôdések, húgykô eltávolítását
és a baktériumok elleni kiváló hatását.
0,75 liter ❧ 399 Ft ❧ HAN 0081

Zöldlomb ÖKO padlóápoló

Alkoholos padlóápoló. Alaposan tisztítja és ápolja a
padlót, járólapot, követ, fényes csíkmentes felületet
biztosít.
1 liter ❧ 539 Ft ❧ HAN 0082

Zöldlomb ÖKO szanitertisztító

Tökéletesen és hatékonyan távolítja el a vízkô, szappan
és az egyéb szennyezôdéseket. A citromsav tökéletes
ragyogást biztosít az ablakon, a csempén, a mosogatón
és a csaptelepen. Nem károsítja a mûanyag felületeket.
0,75 liter ❧ 459 Ft ❧ HAN 0083



nc

Ahimsa mosogatószer

Biológiailag könnyen lebomló mosogatószer, mely növényi
illat-és színezôanyagok felhasználásával készült

0,5 liter ❧ 520 Ft
natúr ❧ HAN 0084
grapefruit ❧ HAN 0085
citrom ❧ HAN 0086

1 liter ❧ 990 Ft
natúr ❧ HAN 0088
grapefruit ❧ HAN 0089
citrom illat ❧ HAN 0090

k edv e

❧

Zöldlomb ÖKO alkoholos üvegtisztító

nc

Cleaneco kézi mosogatószer koncentrátum
1 liter ❧ HAN 0092 ❧ 685 Ft

Cukortenzid tartalmú, gazdaságos koncentrátum kiszerelésben.
Elég néhány csepp a tiszta edényekért. Színezôanyagot tartalmaz.

Zöldlomb ÖKO ecetes
mosogatószer koncentrátum

Gyorsan és hatékonyan távolítja el a szennyezôdéseket,
a rászáradt ételmaradékokat a poharakról, tányérokról és az
edényekrôl. Kíméletes a bôrhöz, cukortenzidet és ecetet tartalmaz.
0,75 liter ❧ 559 Ft ❧ HAN 0103

Zöldlomb ÖKO Aloe Vera mosogatószer koncentrátum

Gyorsan és hatékonyan távolítja el a szennyezôdéseket, a rászáradt ételmaradékokat, a poharakról, tányérokról és az edényekrôl. Kíméletes a bôrhöz, cukortenzidet
és ALOE VERA-t tartalmaz.
0,75 liter ❧ 559 Ft ❧ HAN 0104
Új

Cleaneco Kétfázisú Fertőtlenítő
Mosogatószer 1 liter

❧

Felületfertőtlenítő hatásának köszönhetően
hatékonyan eltávolítja a felületi
szennyeződéseket, hatékonyan oldja a zsírt, és
fertőtlenítő hatással is rendelkezik.

1 literes 1269 Ft HAN 0919
Termékkatalógus ❧ 2017 ősz

mosogatószerek
mosószerek, mosóparfümök
Üveg, kerámia, porcelán és minden nemû lábasok, mûanyag edények tisztítására. Alkalmas még csempék, mosdók, kádak, hûtôk, konyhai bútorok, lakkozott
felületek, mûanyag felületek, ajtók, mûkövek, mindennemû padlózat, fa, kô,
csempe, mûpadló, rozsdamentes fémek, nemes fémek, eloxált és krómozott
felületek, gépkocsik külsô tisztítására is. Nem tartalmaz savakat, foszfátokat,
formaldehideket.
1 literes utántöltô ❧ 590 Ft
5 liter ❧ 2740 Ft
alma ❧ HAN 0093
alma ❧ HAN 0097
lime ❧ HAN 0094
lime ❧ HAN 0098
aloe ❧ HAN 0095
aloe ❧ HAN 0099

0,5 liter, push pull kupak ❧ 510 Ft
alma ❧ HAN 0604
aloe ❧ HAN 0606
lime ❧ HAN 0605
0,5 liter, pumpás ❧ 560 ft
alma ❧ HAN 0630
aloe ❧ HAN 0632
lime ❧ hAn 063
econut glicerines mosogatószer

Ahimsa mosóparfüm

A mosóparfüm illóolajok keveréke, mely a koncentrált illóolajhoz képest jobban
keveredik a vízzel. Ezzel biztosítja a tartós, a ruha száradása után is megmaradó
természetes illatot. Öblítô helyett az öblítôrekeszbe téve a ruhák illatosítására. kedvenc

00 ml ❧ 2225 ft
barack ❧ hAn 005
aloe vera ❧ hAn 006
kasmír virág ❧ hAn 007
vízililiom ❧ hAn 008
tavaszi szellô ❧ hAn 009
levendula ❧ hAn 0733

SensEco mosóparfümök 3 illatban

20% itthon kifôzött mosódió kivonattal és levendula illóolajjal készült mosogatószer, növényi glicerinnel az ápolt kezekért. Kiadós koncentrátum formula, SLS és
SLES mentes.
2 liter ❧ 2390 ft ❧ hAn 044 2
0,5 liter ❧ 890 ft ❧ hAn 0739
Új
5 liter ❧ 4885 ft ❧ hAn 0740

❧

Kézkímélő formulája a szennyeződéssel kíméletlenül elbánik,
közben levendula illata áthatja a konyhát. Kiadós gél sokáig
kitart, mert egyik kis csepp annyi habot képez, mellyel sok
pohár és tányér elmosogatható. Innovatív formulája
biztonságosan tisztítja meg a családi étkészletet. A bőr
megóvása céljából jó sok glicerint adtunk hozzá, a tartósítását
pedig kozmetikai tartósítószerrel oldottuk meg, így
maximálisan bőrbarát terméket használhatunk nap, mint nap.

Citrom Varázs. Könnyed, frissítő, vidám
illat. Ez A CITROM. Szinte bele harapnál.
Tartós illat, mely kitűnő öblítő helyett.
Használhatod még számos módon a
háztartásban. HAN 0928
Lágy szellő. Frissítő, kissé édeskés
illatkategória. Száradás után is jól érezhető
a ruhákon. Számos módon használhatod a
ház körül. HAN 0929
Virágos kert. Frissítően virágos illatkert.
Mint egy napsütötte virágos kert, melyet
éppen meglocsoltál. Mosáshoz és
takarításhoz is javasoljuk. HAN 1000

1990 Ft/db

0,5 liter ❧ 890 Ft❧ HAN 739
1 liter❧ 1390 Ft❧ HAN 441
5 liter ❧ 4885 Ft ❧ Han 740
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❧

Eco Clean Mosogatószer

mosószerek, mosóparfümök

Cleaneco mosógél koncentrátum

❧

Természetes alapanyagok hozzáadásával készült, így többek között cukortenzid,
pálmaolaj összetevôk garantálják, hogy kevés mosógél hozzáadásával is
tökéletes eredményt érjünk el.
1,5 liter ❧ 1699 Ft ❧ HAN 0111
k edv e
nc
4,5 liter ❧ 3999 Ft ❧ HAN 0112

SensEco öblítô
1 liter ❧ 1580 Ft
Sensitive ❧ HAN 0853
Frutti ❧ HAN 0854
EcoNut magyar mosódiós mosógél levendula illattal

100% magyar elôállítású termék a mosódió kifôzésétôl a csomagoló anyagig, 30%
mosódió fôzettel, mosószódával és csodás levendula illattal (illóolaj!). SLS és SLES,
foszfát,-és foszfonát mentes. 75 mosásra (40 ml/mosás) 4.5kg-s gépbe, átlagosan
szennyezett ruhák esetén semmi egyéb adalékot vagy elôáztatást nem igényel.
3 liter ❧ 3225 Ft ❧ HAN 0417
5 liter ❧ 5065 Ft ❧ HAN 0634

EcoNut mosódiós háziszappan
150 g ❧ 670 Ft ❧ HAN 0636

Sapdu-Clean Folyékony Mosódió

Az indiai mosódióhéj folyékony, kioldott változata, 100% lebomló, egészségre és
környezetre ártalmas szert és tartósítószert nem tartalmaz! Bôrgyógyászatilag
bevizsgált, natúr termék.
1,5 liter ❧ 2725 Ft ❧ HAN 0119
5 liter ❧ 6850 Ft ❧ HAN 0120

SensECO Brilliant fehérítô hatású mosogél

Sûrû, fehérítô természetes mosószer antiallergén, tartós
illattal és oxigénes fehérítô rendszerrel, mely már 40 fokos
mosási hômérséklettôl jól teljesít. Biológiai enzimek gondoskodnak a foltok eltávolításáról. Bátran moshatod vele a
pelusokat is, hiszen pH ja és összetétele is bôrbarát, biológiai
lebomlása kitûnô.
A textíliát óvja a roncsolódástól, öblítô külön adagolása nem
szükséges. Szagtalanít és illatosít, így háziállatod pokrócait is
higiénikusan moshatod vele.
Selyemhez és gyapjúhoz ez a mosószer nem alkalmas!
1,5 liter ❧ 1945 Ft ❧ HAN 0900



Termékkatalógus ❧ 2017 ősz

EcoNut mosódiós mosószappan

mosószerek
Cleaneco Bio Öblítô
1liter 899 Ft ❧ HAN 0901 Aloe ❧ HAN 0902 Zero ❧ HAN 0916 Baby
A Cleaneco öblítôk a legkorszerûbb környezetkímélô technológiával,
napenergia felhasználásával készültek kizárólag növényi
eredetû alapanyagokból (alapja egy különleges repce
kivonat). Allergéneket, színezéket nem tartalmaznak,
illetve a Zero illatanyag hozzáadása nélkül készült.
Érzékeny, akár ekcémás bôrre is ajánljuk minden korosztálynak. Használatával a mosott textil puha, kellemes illatú,
könnyen vasalható lesz, csökkenti a statikus feltöltôdést.

❧
ÚJ

Sapos Mosódió

Egészségre ártalmatlan, sôt, indiai gyógyászatban használatos
100% biológiailag lebomló növényi termés (voltaképpen
gyümölcs). Egyszerûen és univerzálisan használható, olcsóbb, mint
bármi más, mivel elôállításához sem kell energia.
500 g ❧ 1645 Ft ❧ HAN 0114
250 g ❧ 960 Ft ❧ HAN 0115
próbacsomag ❧ 310 Ft ❧ HAN 0116
Mosódió ömlesztett 25 kg/karton ❧ 59 150 Ft ❧ HAN 0117

Mosótasak mosódióhoz
200% pamut ❧ 180 ft ❧ hAn 0 2 28
Marhaepe Szappan

Foltkezelésre. A természetes marhaepe kivonatot tartalmazó szappan
mindenféle zsíros foltot, egyéb makacs szennyezôdést eltávolít. Nem
tartalmaz színezô anyagot, mesterséges aromát, sem vegyi úton
elôállított enzimeket. Biológiailag 100%-ban lebomlik.
100 g ❧ 735 Ft ❧ HAN 0146

Vega Wash szappan reszelék

Garantáltan adalékmentes, 100% növényi olajokból álló szappanok reszeléke,
melybôl kedve szerint tusfürdôt, sampont, mosószert készíthet. Kíválóan habzik,
mégsem szárít. Magyar kézmûves manufaktúrában készült. Összetétel: víz,
növényi olajok és zsírok, lúg
250 g ❧ 920 Ft ❧ HAN 0595
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Tisztán növényi mosószappan mosódiós
alappal, pálmavaj nélkül. Kiemelkedően
habzik, szépen tisztít. A ruhaneműk puhák
maradnak vele.

150g ❧ 670 Ft ❧ HAN 636
zöldlomb öko Aloe vera mosószer koncentrátum

(40 mosáshoz elegendô) kézi és gépi mosáshoz fehér és színes ruhákhoz. Kiváló
tisztítóhatású alacsony hômérsékleten is. Alaposan tisztít, védi ruhái színét és
kíméletes a bôrhöz. Foszfátot és optikai fehérítôt nem tartalmaz.
3 liter ❧ 2399 ft ❧ hAn 0609

zöldlomb fehérítôs folttisztító mosószer adalék
 kg ❧ 359 ft ❧ hAn 0635
orosházi mosószappan zsírpapírban
– Folttisztítás: vörösbor-, csokoládé-, paradicsom-, olaj-,
fû-, kolbász-zsír-, kávé folt tisztítása. A vizes szappannal
a foltot bedörzsöljük az anyag finomságához mérten, majd
mosógépbe tesszük, vagy kézzel kimossuk.
– Ház körül: permetezésre, méhészkedésre, kutya- és ló-ápolásra is szokás használni.
+ Nagyanyáink idejében fürdésre, haj mosásra és kézmosásra egyaránt használták,
mivel természetes anyagokból készül, nem tartalmaz színezéket, illat anyagot, így
nem vált ki semmilyen allergiás reakciót.

450-500 g ❧ 790 ft ❧ hAn 0749
orosházi szappandara
– A szappandara helyes használata elengedhetetlen, hogy jó hatást
váltson ki és elfogadottá tegye a terméket.
– Helyes használat: Tegyünk harisnyába kétdiónyi adagot (kb. 50 g),
kössük be a harisnya száját és tegyük be a mosógép dobjába a ruhák közé.
Automata-, kézi- és forgó tárcsás mosásnál egyaránt használható.
– Színeseket 30-40 fokon,
– Fehéreket (ágynemû, törölközô, konyharuha, ingek, köpenyek) és munkásruhákat 50-60 fokon.
– Összetevôk: szappandara + mosószóda
+ A mosógépbe, ha ezt a mosóport tesszük, nem kell vízlágyítót, vagy vízkô
elleni szert használni, mivel a mosószóda és a lúgos kémhatás lágyítja a
vizet.
+ Egy kiló mosódara körülbelül 20 mosásra elegendô
 kg ❧ 590 ft ❧ hAn 0748
zöldbolt mosószappan
200 g ❧ 265 ft ❧ hAn 0747
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arc- és bôrápolás

Tulasi Kézápoló krém

Tulasi arcradír

Tulasi testradír

k edv e

❧

Kizárólag természetes anyagokat tartalmazó,
tartósítószer nélküli készítmény.
150 g ❧ 900 Ft ❧ HAN 0170

nc

Kizárólag természetes anyagokat tartalmazó, tartósítószermentes
készítmény. Testradírozásra és narancsbôr kezelésére és általános
tisztálkodó szernek egyaránt alkalmas.
300 g ❧ 1225 Ft ❧ HAN 0171

Tulasi Mandulaolajos krém

Erôsen hidratáló, kifejezetten száraz (alacsony olajtartalmú) krém. Zsíros és
vízhiányos bôrre. Gyorsan és jól felszívódó krém.
50 ml ❧ 1200 Ft ❧ HAN 0172

Tulasi Avokádóolajos krém

Erôsen hidratáló, félzsíros krém. A avokádóolajat (A-, D-, E-vitamin) és mandulaolajat is tartalmaz. Normál és vízhiányos bôrre ajánljott.
50 ml ❧ 1200 Ft ❧ HAN 0173

Tulasi Jojobaolajos krém

Hidratáló, félzsíros krém, normál és vízhiányos bôrre.Jojobaolajat tartalmaz,
amely többek között a faggyúmirigyek túlzott mûködését gátolja.
50 ml ❧ 1200 Ft ❧ HAN 0174

Tulasi Olivaolajos krém

Száraz, vízhiányos bôrre ajánlott. Legfôbb alapanyaga az olivaolaj, amely
önmagában magas E- és F-vitamin tartalommal rendelkezik.
50 ml ❧ 1200 Ft ❧ HAN 0175

Kellemes vanília illatú, magas olaj- és glicerintartalmú,
bôrpuhító hatású krém. Mindennapi használatra ill.
igénybevett kézre ajánljuk.
80 ml ❧ 700 Ft ❧ HAN 0177

Tulasi Lábápoló krém fahéj

A talp bôrkeményedéseit felpuhítja, a sarok berepedéseit megszünteti.
Glicerintartalma révén a talp nedvességét felszívja. Erôs dezodoráló és
fertôtlenítô hatású.
80 ml ❧ 665 Ft
fahéj ❧ HAN 0179
menta ❧ HAN 0180

Tulasi Pattanásos bôrre való krém

Kizárólag növényi olajok és viaszok felhasználásával készült,
bórsavat és szalicilsavat tartalmaz, levendulaolajjal illatosítva.
50 ml ❧ 645 Ft ❧ HAN 0181

Tulasi Propoliszos krém

A propolisz baktériumölô, fájdalomcsillapító hatásai révén alkalmazható ekcémák,
bôrgombásodás, égési sebek és gennyes sebek kezelésére vagy egyszerû
fertôtlenítô krémként.
50 ml ❧ 645 Ft ❧ HAN 0182

Tulasi Hajhullás elleni krém

Kizárólag növényi viaszokat és olajokat tartalmaz. Kukoricacsíraolajat (E-vitamin), rozmaringolajat (hajhullás, korpásodás ellen),
sárgarépakivonatot (A-vitamin) tartalmaz. Növényi lecitin
tartalma a haj és a fejbôr fehérje pótlására szolgál.
50 ml ❧ 645 Ft ❧ HAN 0183

Tulasi ajakápoló

Tulasi Körömvirág krém

Normál és vízhiányos bôrre. A körömvirág olaj ápolja a száraz kirepedezett
bôrt, mérsékli a bôr gyulladásos folyamatait, felgyorsítja a gyógyulási
folyamatot.
50 ml ❧ 1200 Ft ❧ HAN 0176
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Kókuszvajból, fehér méhviaszból, ricinusolajból és természetazonos aromából álló
készítmény, amely óvja a száraz, cserepes ajkakat a kiszáradástól.
5,6 g ❧ 500 Ft
teafa ❧ HAN 0199
kókusz ❧ HAN 0196
natúr
❧ HAN 0200
vanília ❧ HAN 0197
lipsol ❧ HAN 0201
eper ❧ HAN 0198

Termékkatalógus ❧ 2017 ősz

arc- és bôrápolás

BIOLA Bio hárs kéz- és testápoló balzsam

Tulasi testápoló

❧

Kukoricacsíraolajat tartalmaz, amely védi a bôrt, és elôsegíti annak regenerálódását. Minden bôrtípusra használható, de elsôsorban száraz, vízhiányos bôrre
alkalmazzuk. Natúr és számos illatosított változatban elérhetô.
250 ml ❧ 1110 Ft
levendula ❧ HAN 0185
rózsa ❧ HAN 0186
teafa ❧ HAN 0187
körömvirág ❧ HAN 0189
k edv e
nc
citromfû ❧ HAN 0190
kamilla ❧ HAN 0193
kókusz ❧ HAN 0194

BIOLA Bio bíborka arcápoló

Minôsített biokozmetikum. Nappali hidratáló arcápoló balzsam, amely anti
ageing bioaktív komplex, a bôr tónusát fokozó, hatóanyagok széles skáláját tartalmazza. Esszenciális zsírsavakat tartalmazó növényi olajokkal készül. Zsíradékanyag mentes, ezért a kevert és zsíros-problémás bôr ápolására is alkalmas.
Az A-, C-, B3-, folsav, Biotin-, B6- és E-vitaminok a zöld tea, a csipkebogyó és a
homoktövis multifunkcionális antioxidánsokkal segíti bôrének táplálását.
30 ml ❧ 5717 Ft ❧ HAN 0149

BIOLA bio málna lip plumper szájfény

Az Argan-, Baobab-, Avocado-, ligetszépe és jojoba olajokkal táplálja, óvja
az ajkat. Míg a teafaolaj, illóolaja a megfelelô bôrhigiénés állapotot támogatja.
A Retinyl palmitát, az E- és B5-vitaminokkal az aktív bôrregenerációt segíti elô.
A koriander és a Maca kivonata a rozmaring illóolajával vitális, tónusos
bôrállapot kialakulását támogatja.
7 ml ❧ 2987 Ft ❧ HAN 0737

BIOLA Bio Citrom friss ajakír

A shea- és kakaóvaj, a tamanu- és jojoba olajokkal óvja az ajkat. Míg a
teafaolaj, a menthol, és a citromolajok a megfelelô bôrhigiénés állapotot
támogatják
5,5 g ❧ 2220 Ft ❧ HAN 0849
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Minôsített biokozmetikum. Minden bôrtípusra. Komplex bôrápoló, amely az aktív bôrregenerációhoz szükséges növényi kivonatokat és olajokat is biztosítja. Összetevôi: A-,
E-, B3-vitaminok, allantoin, cickafarkfû kivonat, lenmag, hárs és a csicsóka kivonat,
perilla, sárgarépalé és a mandulatej hidrolizátuma.
200 ml ❧ 3770 Ft ❧ HAN 0150
50 ml ❧ 1532 Ft ❧ HAN 0152

BIOLA Bio görögszéna-barackmagolajos éjszakai arckrém

Minôsített biokozmetikum. Az éjszakai bôrregenerációt a kollagén és elasztin
bioszintézisét támogató görögszéna, majoranna és bazsalikom kivonatával multi
vitamin komplexszel, és ásványi sókkal készülô, gyorsan felszívódó,
hidratáló éjszakai arckrém. Értékes bôrtápláló olajai,
valamint a rózsa, petitgrain, és a narancs illóolaja támogatja
a fiatalosan üde bôrállapot kialakulását. A birs, szôlô, agave
és lucerna kivonat a feszes és vitális bôr kialakulását segíti.
A zsíros és vízhiányos bôr különlegesen hatékony ápolószere.
50 ml ❧ 7952 Ft ❧ HAN 0153

BIOLA Bio ligetszépe bíborkasvirág szemkörnyékápoló

Minôsített biokozmetikum. Érzékeny szemkörnyékre, a smink alá is kiválóan alkalmas,
gyorsan felszívódó különlegesen hatékonyan hidratáló, vitalizáló és tápláló szemránckrém. A ligetszépe és a komló kivonata, a kakaóvajjal, a perilla, a szemvidítófû
kivonatával és a hyaluronsav származékával, valamint a magnézium és cink ásványi
sókkal kisimult, vitalizált szemkörnyéki bôrállapotot segíti. Az A-, B3-, B5-,
Q10-vitaminok a homoktövis természetes C-vitamin komplexével a
fiatalosan üde, bôrállapot kialakulását és a szemkörnyék antioxidáns
vitaminokkal történô ellátását támogatja.
15 ml ❧ 4897 Ft ❧ HAN 0154

Bio gránátalma nappali hidratáló arckrém

Minôsített biokozmetikum. Száraz, érzékeny bôrre, hatékony frissítô, tonizáló növényi
kivonatokkal és hidratáló összetevôkkel készülô arcápoló tonik. A hámregenerációt
elôsegítô stellária kivonatát és C-, B5-, és E-vitamint tartalmaz.
A bôrnyugtató hatásáról ismert édesgyökér kivonatával és rózsaolajjal készül.
30 ml ❧ 6816 Ft ❧ HAN 0155
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NATURISSIMO Bíbor kasvirág szemkörnyékápoló (BIOLA)

BIOLA Bio Kökény arctej

Minôsített biokozmetikum. Kíméletes arclemosó és sminkeltávolító arctej
érzékeny, száraz és rozaceás bôrre.
100 ml ❧ 2456 Ft ❧ HAN 0156

BIOLA Bio arónia time control hidratáló gél
30 ml ❧ 5844 Ft ❧ HAN 0158
NATURISSIMO Csicsókás kéz-, láb-, körömápoló
(BIOLA)

Minôsített natúrkozmetikum. Az értékes bôrfinomító olajok,
gyógynövény kivonatok és a lanolin hosszantartó kézvédelmet
biztosít. Különösen ajánljuk a kirepedezésre hajlamos, érzékeny
bôrûek bôrápolására.
100 ml ❧ 1901 Ft ❧ HAN 0159

NATURISSIMO Mélyhidratáló nappali arckrém (BIOLA)

Minôsített natúrkozmetikum. Különlegesen tartósan hidratáló, biológiailag aktív,
értékes olajokat, a környezeti ártalmaktól származó szabadgyököket lekötô zöld
tea kivonatot, kövirózsát és A-vitamint tartalmaz. A bôr természetes védekezô
képességét javító bíbor kasvirág és rozmaring illóolaj a hidratáló uborka- és aloe
juice valamint a hipoallergén hatásáról jól ismert vadárvácska hatóanyagaival
komplex védelmérôl gondoskodik az érzékeny, extra száraz bôrtípusnak.
30 ml ❧ 4301 Ft ❧ HAN 0160

NATURISSIMO Citromfû-fûzfa tini arclemosó (BIOLA)

Minôsített natúrkozmetikum. Különleges összetételû, speciálisan bôrkímélô
kókuszolaj alapú felületaktív anyagai hatékonyan tisztítják az érzékeny, aknés
bôrtípust is. A paradicsom kivonata , a ciprus illóolaja az E-vitaminnal a
faggyúmirigy mûködést normalizálja. A bôrfelület hidratáltságának megôrzését
segíti. Bôrbarát pH-jú termék.
100 ml ❧ 2150 Ft ❧ HAN 0161
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Minôsített natúrkozmetikum. Gyorsan felszívódó, és a ráncképzôdést fékezô hatóanyag
komplexet tartalmaz. A szemkörnyék bôrének regenerálódását segítô bíbor kasvirág,
a mandulatej hidrolizátuma, a perilla és koriander kivonata a B3-, B5-, C-, E-, Avitaminokkal hatékony újrastrukturáló, a kollagén és az elasztin bioszintézisét
támogatja. A hyaluronsav és a kakaóvaj a szemvidítófû és komló kivonatával a
kisimult és nyugodt szemkörnyéki bôrállapotot segít helyreállítani. Antioxidáns
vitaminok és a bíbor kasvirág, szôlô, perilla valamint a homoktövis kivonata védi
a környezeti ártalmaktól bôrét.
15 ml ❧ 3895 Ft ❧ HAN 0162

NATURISSIMO Gyöngyvirág rejuvenáló éjszakai arckrém (BIOLA)

Minôsített natúrkozmetikum. Gyorsan felszívódó éjszakai arckrém, amely a
bôr rugalmasságát és hidratáltságát tartósan javító bioaktív, az újrastrukturálódást támogató növényi kivonatokkal készül. Értékes bôrtápláló olajokat
és ráncfeltöltô hatású hyaluronsavat is tartalmaz.
50 ml ❧ 6398 Ft ❧ HAN 0163

NATURISSIMO Ajak balzsam (BIOLA)

Minôsített natúrkozmetikum. Bôrtápláló ajakvédô balzsam, amely
anti-ageing hatású bioaktív hatóanyagokat tartalmaz. A nagy
hyaluronsav tartalma és a vitalizáló ginseng kivonata a telt és
bársonyos ajkak kialakulását segítik. Az antiszeptikus hatásáról ismert
citromfû illóolaja és az allantoin, B5-vitamin, jojoba és castor olaj az
egészségesen ép bôrregenerációt támogatja. Minden bôrtípus ápolására
ajánljuk.
10 ml ❧ 1306 Ft ❧ HAN 0164

NATURISSIMO Izsóp-paprika gél (BIOLA)

Minôsített natúrkozmetikum. A Naturissimo izsóp-paprika gél serkenti a vér
keringést, jótékony hatással van a megterhelt izmokra és izületekre. Rozmaring-,
boróka- és fenyô illóolajokat, továbbá B1-, B3-, C-, E- és Q10-vitaminokat, cink
és magnézium mikroelemeket tartalmaz, amelyek segítik a regenerációt a bôr
mélyebb rétegeiben is. A szegfûszeg és a paprika illóolajai az izületi- és
izomfájdalmak enyhítésében játszanak kulcsszerepet. A gélben porcfelépítô
kondroitinszulfát és gyulladáscsökkentô cickafarkfû-kivonat is található,
amelyek a bôr hajszálerein keresztül a vérkeringésbe jutva fejtik ki jótékony
hatásukat.
100 ml ❧ 2611 Ft ❧ HAN 0165
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BIOLA Bio mandulás peeling & maszk

NATURISSIMO Zöld tea nappali arckrém (BIOLA)

Különlegesen tartósan hidratáló fényártalmaktól mérsékelten védô arckrém.
Biológiailag értékes olajokat, a környezeti ártalmakból származó
szabadgyököket lekötô antioxidáns hatású zöld tea kivonatot és
A-vitamint tartalmaz. A hidratáló uborka- és aloe juice valamint
a hipoallergén hatásáról jól ismert vadárvácska hatóanyagaival
valamint az ásványi eredetû fényvédô pigmentek komplex
védelmérôl gondoskodik az érzékeny, extra száraz bôrtípusnak.
50 ml ❧ 5888 Ft ❧ HAN 0166

NATURISSIMO Napozás utáni szoli balzsam (BIOLA)

Minôsített natúrkozmetikum. Napozás utáni balzsam, amely
hidratálja és hatékonyan regenerálja, nyugtatja bôrét. Segíti az
egyenletes és gyors barnulási folyamatokat. Kiváló gyulladáscsökkentô, bôrnyugtató gyógynövényekbôl származó hatóanyagokat, valamint a barnulási folyamatot támogató aminosavakat
és dió kivonatot tartalmaz. A mélyrétegi un. bôröregedési
folyamatokat fékezô zöld tea és körömvirág kivonata, a hidratáló
uborka juice és az aloe kivonata bársonyos, üde bôrérzetet
biztosít. Minden bôrtípusra alkalmazható.
100 ml ❧ 2577 Ft ❧ HAN 0167

NATURISSIMO Teafaolaj-kamilla borotvagél (BIOLA)

Minôsített natúrkozmetikum. Bôrkímélô cukortenzidekkel kismértékû habképzéssel alaposan puhítja a szôrszálakat, antiszeptikus illóolajai segítik a higiénikus
bôrállapotfenntartását. A gyulladáscsökkentô hatásáról ismert körömvirág és a
multivitamin komplex segíti a hatékony bôrregenerációt.
100 ml ❧ 3085 Ft ❧ HAN 0168

NATURISSIMO Százszorszép nappali hidratáló
arcápoló gél (BIOLA)

Minôsített natúrkozmetikum. Szeboreás és kevert bôr hidratálására, ápolására és
a bôr faggyúmirigy-mûködésének normalizálását, pórusainak összehúzódását
segítô, mattító hatóanyagokkal készülô zsírmentes gél. Nem tartalmaz komedo-/
mitesszerképzôdésre hajlamosító zsiradékanyagokat. A Buchu (Illatos ruta) és a
homoktövis kivonatának hatóanyagaival, a biotin, az A- és egyéb vitaminok,
valamint az aloé kellemesen tónusos, harmonikus bôrállapot kialakulását segíti.
30 ml ❧ 4288 Ft ❧ HAN 0169
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Minôsített biokozmetikum. Segítségével az elöregedett hámréteget eltávolíthatjuk. A termékben lévô vitalizáló növényi komponensek ill. a peelingezést
követôen alkalmazott krémekben lévô hatóanyagok hasznosulását támogatja.
A peelinget 7-14 naponta célszerû alkalmazni, így üde, bársonyos bôrfelület
alakul ki az arcon és a dekoltázson is.
50 ml ❧ 2542 Ft ❧ HAN 0471

BIOLA Bio stellária tonik

Minôsített biokozmetikum. Az érzékeny bôr tisztítására és
tonizálására szolgál. Alkoholmentes termék. Bôrnyugtató és
gyulladáscsökkentô hatású. Kamilla és tyúkhúr, valamint
csicsóka levél kivonatát tartalmazza, amelyek hatóanyagai
támogatják a bôr természetes védekezôképességét. A gyógynövények bioaktív komponensei és az allantoin a gyors bôrregenerációt
segítik. A citromillatú bazsalikom, porcsinfû, hamamelisz kivonata
és a citromolaj magas flavonoid és tannin, valamint cink tartalmánál
fogva az üde és tónusos bôrállapot elérését segíti. A kókuszolaj alapú
bôrtisztító hatóanyaga gyengéden tisztítja az érzékeny bôrfelületet is.
100 ml ❧ 2098 Ft ❧ HAN 0474

BIOLA Bio birs jázminpakócás arckrém

Minôsített biokozmetikum. A krémben az esszenciális zsírsavakat tartalmazó
bôrtápláló olajok, valamint a jojoba olaj segíti a bôrhám lipid anyagcseréjét,
ezáltal bársonyossá teszi bôrét. A bôrtónust fokozó hatrásáról ismert birs és
vöröshere kivonata a kollagén bioszintézist támogatja. Diszkrét illatát a természetes illóolajok adják. A gyógynövények kivonatai segítik a tartós hidratációt, és
a mimikai ráncok feltöltôdését támogatja a hyaluronsav.
30 ml ❧ 5943 Ft ❧ HAN 0475

naturissimo Irisz frissító arctonik

Az olajos, szeboreás és kevert bôr ápolására ajánljuk. A mattító
és úgynevezett bôrtömörítô hatóanyagairól ismert Barosma
gyógynövény kivonata elôsegíti bôre szépülését. A hidratációt
támogató rebarbara és íriszgyökér kivonatot is tartalmaz.
A keserû dinnye kivonata elônyösen ápolja a rozáceás, problémás bôrterületeket.
100 ml ❧ 2034 Ft ❧ HAN 0738
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illóolajat tartalmaz. A bôröregedési folyamatokat mérséklô hatásukról ismert
gyógynövények kivonataival készül.
100 ml ❧ 6999 Ft ❧ HAN 0492
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BIOLA Bio gránátalma time defence szemkörnyékápoló

Érzékeny szemkörnyékre, a smink alá is kiválóan alkalmas, gyorsan felszívódó
különlegesen hatékonyan hidratáló, bôrkisimító és tápláló hatóanyagokkal
készülô szemránckrém.
15 ml ❧ 6769 Ft ❧ HAN 0483

BIOLA Gránátalma time defence nappali arckrém

❧

Az anti-ageing hidratáló arckrémben az esszenciális zsírsavakat tartalmazó bôrtápláló olajok, valamint a jojoba olaj az erukasav tartalmánál fogva segíti a bôrhám
lipid anyagcseréjét, ezáltal bársonyossá teszi bôrét. A bôrtónust fokozó antioxidáns
bioakív komponensek üde és feszes bôrt eredményeznek. Diszkrét illatát a ter
mészetes illóolajok adják. Apiterápiás (méhészeti) összetevôt nem tartalmaz! kedvenc
30 ml ❧ 6303 Ft ❧ HAN 0486

BIOLA Bio rózsa tonik

Minôsített biokozmetikum. Száraz, érzékeny bôrre, hatékony frissítô, tonizáló
növényi kivonatokkal és hidratáló összetevôkkel készülô arcápoló tonik.
A bôrnyugtató hatásáról ismert édesgyökér kivonatával és rózsaolajjal készül.
100 ml ❧ 2308 Ft ❧ HAN 0487

BIOLA Bio centella-kandilla rejuvenáló kézkrém
75 ml ❧ 2800 Ft ❧ HAN 0489

BIOLA Bio vadszilva harmonizáló gél

Minôsített biokozmetikum. Kevert és normál bôr hidratálására, ápolására és faggyúmirigy mûködésének normalizálására
szolgáló zsírmentes gél. Kellemesen tónusos harmonikus
bôrállapotot eredményez.
30 ml ❧ 5820 Ft ❧ HAN 0493

BIOLA Bio teafaolajos arctisztító gél

Minôsített biokozmetikum. Különleges összetételû, speciálisan bôrkímélô felület
aktív anyagai hatékonyan tisztítják és puhítják az érzékeny, zsíros-problémás
bôrtípust is. A lenmag kivonata és a cukortenziddel történô bôrtisztítás következtében kevésbé hajlamos a bôrfelszín a kiszáradásra. Természetes
illóolajok keverékével diszkrét, friss illatú.
75 ml ❧ 1863 Ft ❧ HAN 0496

Reishi teafaolajos krém korrektor (BIOLA)

Ganoderma lucidum gomba kivonatot tartalmaz. Szárító, gyulladáscsökkentô és antiszeptikus hatásukról ismert gyógynövények kivonatait és
illóolajokat tartalmaz. Különösen ajánljuk a szemölcsöket, anyajegyeket,
nagyobb szeplôket stb. átkenni a megszokott bôrápolás mellett.
7 ml ❧ 2599 Ft ❧ HAN 0499

Bio reishi-cickafarkfû bôrregeneráló testápoló (BIOLA)

BIOLA Bio jojoba-yam arckrém

Minôsített biokozmetikum biodinamikus öszetevôkkel.
Gyorsan felszívódó, értékes olajaival különlegesen
hatékony, bôrtápláló, hidratáló krém. A kollagén és
elasztin bioszintézist stimuláló, valamint a hyaluronsav
töltô hatását támogató gyógynövények kivonatával készül.
Rejuvenáló hatását a kollagén és az elasztin bioszintézist
stimuláló gyógynövénykivonatok, valamint a hyaluronsav
feltöltô hatását támogató gyógynövénykivonat biztosítja.
50 ml ❧ 10398 Ft ❧ HAN 0491

BIOLA Bio vetiver time defence after shave elixír

Könnyen felszívódó alkoholmentes bôrregeneráló oldat, az érzékeny bôrt
nyugtatja. Gyulladáscsökkentô hatásáról ismert cickafarkfû kivonatát és
hûsítô fodormenta illóolajat továbbá antiszeptikus hatásáról ismert cédrus
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Ganoderma lucidum gomba kivonatot tartalmaz Komplex bôrápoló, amely az aktív
bôrregenerációhoz szükséges növényi kivonatokat és olajokat is biztosítja. Az
allantoin, a gyulladáscsökkentô hatásáról ismert Ganoderma lucidum (LINZI v.
REISHI) gomba és a cickafarkfû kivonatát tartalmazza. A fiatalosan üde bôrállapot
helyreállítását segíti elô a szabadgyökfogó és antioxidáns hatóanyagai által.
150 ml ❧ 3485 Ft ❧ HAN 0500

BIOLA Bio Gránátalma-argán time defence krém

Minôsített biokozmetikum. Bôröregedés ellen. A Biola bio gránátalma argan
ránctalanító krém a bôrregenerációt a kollagén és elasztin bioszintézisét támogató
goji, gyömbér és szalmagyopár kivonatával multivitamin komplexszel és ásványi sókkal
készülô, gyorsan felszívódó arckrém. Értékes bôrtápláló gránátalmamag olaj és argan
olaj hatóanyagai támogatják a fiatalosan üde bôrállapot kialakulását. A zsíros és
vízhiányos bôr különlegesen hatékony tápláló ápolószere.
30 ml ❧ 8658 Ft ❧ HAN 0481
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NATURISSIMO Slim testkontúr gél 150 ml (BIOLA)

Bio cickafarkfû-reishi bôrregeneráló gél (BIOLA)

Ajánlott bôrtípus: extra érzékeny bôrre, seborreás, ekcémás bôrre, erôsen
pigmentált bôrre Gyulladáscsökkentô, antiszeptikus és bôrregeneráló hatásukról
ismert gyógynövények és a Ganodermalucidum (LINGZHI v. REISHI) gomba
kivonatát tartalmazó gél. Különösen ajánljuk a szemölcsöket, anyajegyeket,
nagyobb szeplôket stb. átkenni a megszokott bôrápolás mellett.
30 ml ❧ 5102 Ft ❧ HAN 0501

NATURISSIMO Gyógynövényes arcápoló
paradicsomos gél (BIOLA)

Zsíros, olajos szeborreás és kevert bôr hidratálására, normalizálására. Különleges anti ageing hatású, hidratáló gél kevert és zsíros bôr típusra. A gyógynövények hatóanyagai, és a biotin, folsav, vitaminok regulálják a bôr zsíranyag
termelését. Fitoterápiás balzsam, amelyben a bôr rugalmasságát fokozó
koriander kivonat van, valamint antioxidáns homoktövis és galagonya hatóanyagai a bôrt a környezeti ártalmaktól.
30 ml ❧ 4463 Ft ❧ HAN 0510

NATURISSIMO Time defence after shave
balzsam (BIOLA)

Könnyen felszívódó AFTER SHAVE BALZSAM, az
érzékeny bôrt nyugtatja és regenerálja. A ginseng és a
gyömbér a bôrt vitalizálja és hidratálja valamint
feszessé teszi.Gyulladáscsökkentô cickafarkfû
kivonatot és hûsítô fodormenta illóolajat továbbá
antiszeptikus hatásáról ismert cédrus illóolajat
tartalmaz. A bôrre ható bôröregedési folyamatok ellen
komplex védelmet biztosít. A hyaluronsav feltölti az
apróbb ráncokat, míg a gyógynövények hatóanyagai
és a vitamin komplex a mimikai ráncok „kisimulását” segítik elô.
30 ml ❧ 3950 Ft ❧ HAN 0511
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A narancsbôr vagy cellulit által érintett nedves bôrfelületre
naponta kétszer felvisszük a gélt. Célszerû a kezelést 6 héten át
rendszeresen folytatni. Ajánljuk a csökkentett kalória bevitelt és
az un. méregtelenítô tea ivókúrát egyidejûleg alkalmazni.
Hatóanyagai fékezik a tartalék lipidek képzôdését, beépülését,
stimulálják lebontásukat. A gyógynövények kivonatai élénkítik a
nyirokkeringést, a feszes és rugalmas bôr kialakulását eredményezik.
150 ml ❧ 4066 Ft ❧ HAN 0512

NATURISSIMO Görögszéna birs rejuvenáló testápoló (BIOLA)

Normál és érzékeny, száraz bôrreKülönlegesen komplex összetételû, bôr-vitalizáló és
bôrtónust fokozó testápoló. Értékes esszenciális zsírsavakat hordozó ligetszépe olajat,
jojoba olajat, és gyulladáscsökkentô hatásáról ismert cickafarkfû olajos extraktumot
tartalmaz. A búzacsíra hidrolizátuma a magnézium és a cink mikroelemek és a
görögszéna és a birs kivonata, az E-vitamin és a szabadgyökfogó A-vitamin hatékony
rejuvenáló, így bársonyos bôrt eredményez. A lenmag kivonata a növényi glicerinnel a
bôr egészséges, tartós hidratáltságát biztosítja. Bôrbarát pH-jú termék.
200 ml ❧ 2957 Ft ❧ HAN 0518

NATURISSIMO Gránátalma-aszú nappali arckrém (BIOLA)

Értékes bôrtápláló gránátalmamag támogatja a fiatalosan üde bôrállapot kialakulását. A zsír és vízhiányos bôr különlegesen hatékony tápláló ápolószere.
50 ml ❧ 5898 Ft ❧ HAN 0524
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NATURISSIMO Tini gél (BIOLA)

NATURISSIMO Tropical body peeling
(BIOLA)

Natúrkozmetikum. A hatékony bôrmegújító bôrradír
polírozó bambusz rostôrleménye, az ananász és az AHA
gyümölcssavak elôsegítik a maszkban lévô természetes
növényi hatóanyagok bôrbe jutását. Vitalizáló bioaktív
hatóanyagok tárháza: a maracuja és gránátalma
gyümölcse, a narancs, sütôtök valamint a jojoba és a
búzacsíra olaja táplálja a bôrt.
100 ml ❧ 2292 Ft ❧ HAN 0527

NATURISSIMO Szôlô-mimóza flavonoidos arctej (BIOLA)

A vegyes, a kissé száraz és érzékeny bôrtípusra ajánljuk. A Naturissimo szôlômimóza flavonoidos arctej kiválóan tisztítja és ápolja az arcbôrt. Az arctejben
rejlô szôlô és mimóza értékes flavonoidjai számos kedvezô biokémiai folyamatot
eredményeznek, többek között segítik a szabadgyökök lekötését antioxidáns
hatásuk révén.Antibakteriális és gyulladáscsökkentô hatással is rendelkeznek.
100 ml ❧ 2150 Ft ❧ HAN 0528

NATURISSIMO Gyógynövényes sarokápoló balzsam (BIOLA)

Natúrkozmetikum. Kiváló bôrpuhító, a keratinképzôdést normalizáló sarokápoló
balzsam. A Naturissimo gyógynövényes lábápoló balzsam nagy mennyiségû
bôrfinomító olajat és gyulladáscsökkentô pásztortáska kivonatot tartalmaz.
A krémben lévô B-vitaminok a kendermagolaj és a komló kivonata az illóolajokkal
együttesen a nagy fizikai megterhelésnek kitett sarkak fáradtság érzetét
enyhítik.
50 ml ❧ 1620 Ft ❧ HAN 0530

NATURISSIMO Gyantázás utáni balzsam (BIOLA)

Gyantával vagy szôrtelenítô krémekkel, borotvával történô szôreltávolítás után
hatékony gyulladáscsökkentô, bôrregeneráló és szôrnövekedést fékezô, gyorsan
felszívódó balzsam. A bôrnyugtató hatását a komló kivonata, az E-, B5-, B3- és
C-vitaminok, levendula illóolaja és a homoktövis olaja biztosítja. Az orvosi zsálya
és a citrom illóolajai a mentollal és a cickafarkfû olajjal és a propoliszkivonattal
hatékony gyulladáscsökkentô, fertôtlenítô és hûsítô hatást eredményeznek.
Minden bôrtípusra alkalmazható! After shave balzsamként is kiváló!
100 ml ❧ 1652 Ft ❧ HAN 0531
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A zsíros, problémás bôr nappali ápolója. Kiváló gyulladáscsökkentô, faggyútermelést
csökkentô és antiszeptikus hatású illóolajokat nagy mennyiségben tartalmazó gél,
amely a biotin, E-vitamin hatására erôsen mérsékli a kamaszkori bôrpanaszok
kifejlôdését és regenerálja, nyugtatja a bôrt. otthoni alkalmazása preventív hatást
eredményez.
30 ml ❧ 3693 Ft ❧ HAN 0532

NATURISSIMO Szalmagyopár-áfonya nappali arckrém (BIOLA)

Hajszálér-tágulatos, rozacea-s, az idôjárás vagy környezeti
ártalmakra tartós bôrpírral reagáló, érzékeny bôrre. Arcon és
dekoltázson is kiváló bôrnyugtató krém. Smink alá is
kiválóan alkalmas, gyorsan felszívódó hidratáló arckrém,
amely nappali használatra még a természetes pigmentjeivel kismértékben védi is a napsugárzás káros
hatásaitól bôrét.
50 ml ❧ 4567 Ft ❧ HAN 0533

NATURISSIMO Kövirózsa krém (BIOLA)

Minden bôrtípus ápolására de különösen fényérzékeny bôrre, arcra, dekoltázsra és
kézreBarna pigmentfolt halványító és barnulást fékezô gyógynövények kivonatát
tartalmazó multivitaminos krém. Smink alá is kiválóan alkalmas, gyorsan felszívódó
hidratáló arckrém, amely nappali használatra még a természetes pigmentjeivel védi is
a napsugárzás káros hatásaitól bôrét.
50 ml ❧ 4489 Ft ❧ HAN 0534

NATURISSIMO Alga-spa maszk (BIOLA)

Vegyes, zsíros bôrreHatóanyagok: bükszéki gyógyvíz, méz, komló kivonat, Zn2+,
spirulina alga, jojoba olaj, tökmagolaj, cickafark, makadámia, biotin, ciprus,
E-, B5-vitamin, Mn2+. Parfümöt nem tartalmaz. A spirulina alga nyomelemek
és értékes lipidek tárháza. A gyógyvíz összetétele, bázikus karbonátjai
kiegészítik az alga hatását, így a nyomelemhiányos, kevert bôrtípusok kiváló
regeneráló, nyugtató maszkja.
50 ml ❧ 1714 Ft ❧ HAN 0535

NATURISSIMO Herbal kéz- és lábápoló balzsam (BIOLA)

Natúrkozmetikum. Száraz, kirepedezésre hajlamos sarkak bôrápolására
kiváló, hatékony természetes bôrpuhító hatóanyagokkal készülô krém.
A környezeti ártalmaknak erôsen kitett kéz bôrápolására is ajánljuk.
50 ml ❧ 1627 Ft ❧ HAN 0536
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NATURISSIMO Jéggél (BIOLA)

Minden bôrtípusraA B3-, E-vitaminok, gyömbér, petrezselyem, fodormenta,
stellária, spenót, uborka, sárgarépa pulpokban lévô vitaminokkal és nyomelemekkel, értékes flavonoidjaik, poliszaharidjaik révén, valamint szalicilsav, mint
BHA peeling hatóanyag a megújult és gyorsan vitalizálódó bôrfelszín kialakulását segítik.
35 ml ❧ 1077 Ft ❧ HAN 0537

NATURISSIMO Fit testápoló balzsam (BIOLA)

Intenzív bôrfeszesítô, vitalizáló hatású testápoló, amely értékes esszenciális
olajokat és aminosavakat juttat a bôrbe. A karnitin valamint az A-, B3-, B5-, B6-,
E-, és a fólsav vitaminok a feszes, vitális borállapot kialakulását segítik, az
un. tartalék zsíradékok lebontása mellett.
250 ml ❧ 2978 Ft ❧ HAN 0538

NATURISSIMO Jázmin time control arckrém (BIOLA)

Száraz, normál bôrre. Dermatológiailag tesztelten hipoallergén arckrém. Nagy
mennyiségû hyaluronsavat tartalmaz! Gyorsan felszívódó ránctalanító krém
bôrtápláló olajokkal, öregedésgátló hatóanyagokkal.
Naturissimo Jázmin anti-ageing, ránctalanító arckrém
bôrfeszesítô gyömbér rejuvenáló kivonatot tartalmaz.
Gyorsan felszívódó hipoallergén luxus arckrém, amely
a bôr rugalmasságát és hidratáltságát tartósan javító
bioaktív, az újrastrukturálódást támogató növényi
kivonatokkal készül.
50 ml ❧ 8180 Ft ❧ HAN 0539

NATURISSIMO Orvosi somkóró-ruta lábápoló (BIOLA)

Lábfrissítô gél, amely a fáradt láb bôrének hajszáleres vérkeringését élénkíti a
benne lévô gyógynövények kivonatai és illóolajai által. Az érfalak rugalmasságát
fokozó és a nyirokkeringést is elôsegítô hatásáról jól ismert kumarin, rutint
tartalmazó orvosi somkóró, kerti ruta és hamamelisz kivonata hatékonyan
felszívódik a bôrön keresztül. A gyömbér kivonata és a rozmaring illóolajában
lévô rozmaringsav, cineol és borneol származékok a vérkeringést stimuláló
hatásukról jól ismertek. A teafaolaj és borsmentaolaj kiváló antiszeptikus
valamint égetô-viszketô bôrérzetet enyhítô hatású komponens. A gyulladáscsökkentô hatásáról jól ismert azuléneket tartalmazó kamilla és az izsópban
lévô pinokamfonok és cseranyagok hatékonyan javítják a bôrérzetet.
100 ml ❧ 2372 Ft ❧ HAN 0540
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Rovarcsípett bôrfelület ápolására. A körömvirág kivonat segít lehúzni a gyulladást,
míg a szegfûszeg és levendula illóolaj csillapítja a fájdalmat, és a viszketô érzést.
Kiránduláskor ajánljuk a ruhával nem fedett bôrfelület ápolására. Különösen ajánlott
szúnyogcsípések viszketô érzésének az enyhítésére.
50 ml ❧ 1770 Ft ❧ HAN 0541

NATURISSIMO Gránátalma time defence testápoló (BIOLA)

Natúrkozmetikum. A Naturissimo Gránátalma testápoló anti-ageing (öregedésgátló)
hatású, bôrtápláló hatóanyagokban gazdag, a bôrregenerációt és a hidratációt
támogató testápoló krém. A gránátalma gazdag B- és C-vitaminban és természetes polifenolban, ami a szabad gyököket közömbösíti. Magas ásványi anyag
tartalommal rendelkezik. A testápoló mandulatej tartalma a vitaminokkal és a
görögszéna kivonatával, valamit az értékes olajokkal fiatalosan bársonyos és
feszes bôrt eredményez. Minden bôrtípusra, de különösen ajánljuk az érzékeny
és környezeti ártalmaknak kitett bôrûek részére.
200 ml ❧ 3310 Ft ❧ HAN 0542

NATURISSIMO Amethyst levendulás bôrselymesítô arcolaj (BIOLA)
Élettel és tápanyaggal tölti fel a bôrt, bôrnyugtató és gyulladáscsökkentô
elixír. Bársonyos textúrája és simogató illata nem csak az érzékeket bûvöli el,
de bizonyított feszültségoldó hatással is bír.Aktív hatóanyagai: macadamia,
ligetszépe, körömvirág és repce olajok, orvosi levendula és vanília kivonat
15 ml ❧ 1875 Ft ❧ HAN 0543

NATURISSIMO Levendulás arctisztító tej (BIOLA)

Hatékony sminkeltávolító, a bôr ún. hidrolipid rétegének egyensúlyát támogató arctej. k
ed
A normál és kevert, valamint a száraz, érzékeny bôr kíméletes tisztítására is ajánljuk. venc
100 ml ❧ 1731 Ft ❧ HAN 0544

❧

NATURISSIMO Minit peeling & maszk (BIOLA)

NATURISSIMO Szemkontúr Nutrimax szemkörnyékápoló (BIOLA)

A szemkörnyékápoló olyan molekulatömegû hyarulonsavat tartalmaz,
amely tartósan integrálódika bôrben, és egy 4-6 hét alatt látványos
ránckisimító hatást eredményez a termékben lévô vitaminok, antioxidánsok és a hyaluronsav, valamint az elasztin lebomlását fékezô anyagok
jelenlétében. Így rendkívül sokféle anyagcsereutat támogatva rejuvenáló
hatóanyagokkal, és a fiatalosan aktív bôranyagcsere következtében tölti
fel a szemkörnyéket. A szemvidítófû is a kipihentebb szemkörnyékállapot
kialakulását segíti.
15 ml ❧ 4263 Ft ❧ HAN 0545
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BlueBerry Ajakbalzsamok
4,5 g ❧ 1310 Ft

NATURISSIMO Akne kontroll korrektor gél (BIOLA)

Erôs antiszeptikus hatásukról ismert kakukkfû-, teafa-, eukaliptusz- és citromfû
illóolajokat, gyulladáscsökkentô és bôrregenerációt támogató hatásukról ismert
kamilla és centella növényi kivonatokat, valamint a faggyúmirigy mûködést
normalizáló E- és Biotin vitaminokat tartalmaz. A problémás területek elkendô
zését is segíti.
7 ml ❧ 2860 Ft ❧ HAN 0546

Biola Hibiszkusz bôrfeszesítô aktivátor
7x1 ml ❧ 4909 Ft ❧ HAN 0552
Naturissimo Vanilia bambusz
bôrmegújító arcradír
35 ml ❧ 2589 Ft ❧ HAN 0555

Száraz ajkak tartós ápolására alkalmas natúr ajakbalzsam.
Szûz kókuszolajból, hidegen sajtol bio jojoba olajból,
méhviaszból és ghánai finomítatlan, Fair Trade she vajból és
100%-os tisztaságú higítatlan illóolajok hozzáadásával készül.
borsmenta ❧ HAN 0764
grapefruit ❧ HAN 0765
fahéj ❧ HAN 0766
levendula ❧ HAN 0767

BlueBerry+Dr. Ékes kézkrém geránium-bergamott

Száraz kezek gyengéd ápolására készült ez a natúr kézkrém. Shea vaj, szôlômag
olaj és az aloe vera regenerálja és hidratálja az igénybe vett bôrt.
Ezek az összetevôk mind, az aloe varával együtt segítik, hogy bôre tartósan
hidratált és bársonyos legyen. Könnyen felszívódó krém, gyengéd geránium és
bergamott illattal.
A szôlômag olaj könnyû, jól felszívódó, védô hatású olaj, segít a bôr nedvességének megtartásában. A shea vaj szintén a hosszan tartó hidratáló képessége
miatt került a termékbe, ezen felül serkenti a bôr öngyógyító képességét.
50 ml ❧ 1970 Ft ❧ HAN 0869

BlueBerry+Dr. Ékes testápoló citromfû-bergamott

A száraz bôr gyengéd ápolására van kifejlesztve tápláló búzacsíra olajból, szôlômag
olajból és shea vajból, hidratáló aloe verával.
Könnyen felszívódó krém a citrromfû és bergamott friss illatával. Intenzív Illata
megnyugtatja a feszült idegeket.
A búzacsíra olaj igen gazdag antioxidánsokban, tápláló és védô hatású, különösen a száraz bôr enyhítésére és a bôr öregedésének megelôzésére ajánlott. A
szôlômag olaj könnyû, jól felszívódó olaj, mely szintén védô hatású, segít a bôr
nedvességének megtartásában. Magas savtartalma: linolsav, polifenolok,
fitoszterolok. Megelôzi a korai öregedést, regeneráló, szerkezet-javító hatással
van a bôrre.
A shea vaj szintén a hosszan tartó hidratáló képessége miatt került a
termékbe, ezen felül serkenti a bôr öngyógyító képességét. Ezek az összetevôk mind, az aloe varával együtt segítik, hogy bôre tartósan hidratált és
bársonyos legyen.
200 ml ❧ 2950 Ft ❧ HAN 0870
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OLIVIA Sheavajas Körömvirág balzsam

Hosszan tartó, természetes hidratálás a körömvirág lágy erejével. Ezt
a könnyed, shea-vajas bôrvédô krémünket a kiszáradt, érzékeny
bôrfelületek ápolására fejlesztettük ki, ezért is adtuk hozzá a lágy
ápolást biztosító körömvirág olaját. A benne található shea-vaj az afrikai
sheafa, más néven karitéfa gyümölcsének magjából nyert zsír, ami
gazdag zsírsav és A-, E-, F-vitamin tartalma révén kiváló bôrápoló.
36 g ❧ 1800 Ft ❧ HAN 0644

OLIVIA Sheavajas Ligetszépe balzsam

Ezt az egyedülállóan könnyed shea-vajas bôrvédô krémünket a kiszáradt,
érzékeny és gyulladt bôrfelületek ápolására fejlesztettük ki, ezért is adtuk hozzá
a gyógyhatású ligetszépe olajat.
36 g ❧ 2190 Ft ❧ HAN 0645

OLIVIA Ajakbalzsam

Ajakbalzsamjainkat a gyönyörû és kívánatos ajkak természetes ápolására
fejlesztettük ki. Alap összetevôik a kakaóvaj, shea-vaj és az E-vitamin, melyek
biztosítják az ajkak hidratáltságát, ízüket pedig a felhasznált gyümölcsös
illóolajok határozzák meg. Az Olivia Natural termékeiben kizárólag 100%ban organikus, finomítatlan, és hozzáadott illatanyag-mentes shea-vajat
és kakaóvajat használunk, mellette pedig kizárólag olyan természetes
alapanyagokat, melyek nem irritálhatják az ajkak bôrét sem
10 ml ❧ 990 Ft
csokoládé ❧ HAN 0648
narancs ❧ HAN 0649

70 g ❧ 2190 Ft❧ rózsageránium ❧ HAN 0768
Ez a finom, lágy illatú rózsageránium olajjal dúsított és jojoba olajjal krémesített sheavaj készítmény használat közben gondolatban egzotikus tájakra repít, miközben
bôrödet ellenállhatatlanul selymessé varázsolja. A shea-vaj gazdag zsírsav és A, E, F
vitamin tartalma révén kiváló bôrápoló, mely bôrödbe felszívódva hosszantartó
hidratálást fejt ki. A Jojoba olaj pedig könnyed összetételével
segíti a gyors felszívódást a bôröd legmélyebb rétegeibe is. Legvégül a kellemes
virágos illata teszi igazán egzotikussá ezt
az ápoló krémünket. Önmagában
használható bôrápolóként, így segíti a
bôröd tápanyagellátását, hidratációját és
rugalmasságának megôrzését.

Eco-Z Q10 és argán kézkrém
100 ml ❧ 995 Ft ❧ HAN 0867
Eco-Z Q10 és argán testápoló
350 ml ❧ 1835 Ft ❧ HAN 0868

Speciális Q-10 koenzim tartalmuk bôrfeszesítû és regeneráló hatású, az argánolaj,
sheavaj, napraforgó olaj táplálja az extra száraz bôrt is;
speciális olíva olaj alapú összetevôjük pedig selymes, szilikonos érzetet hagy a bôrön.
Könnyen beszívódó krémek, könnyed, antiallergén illattal.

OLIVIA Testvaj
100 g ❧ 2390 Ft❧ homoktövis ❧ HAN 0646

Az apró narancssárgás bogyókat termô homoktövis Tibetben az egyik legrégebben
használt gyógynövény. Az „egészség tárának” is hívják, hiszen több, mint száz
biológiailag aktív hatóanyagot tartalmaz. A homoktövis testvaj olyan szilárd
testápoló, mely a tápláló kakaóvaj és shea-vaj mellett homoktövis olajat is
tartalmaz. Az összetevôk gazdag E-vitamin- és esszenciális zsírsavtartalmának
köszönhetôen a testvaj jótékony hatással van a száraz, berepedezett bôrre, és különösen ajánlott ekcémára és pikkelysömörre is. Illatmentes, ezért az arcbôröd ápolására is használhatod, különösen a téli, hidegebb idôszakokban.
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dekorkozmetikumok
Hetedhét szemhéjpúder
2 g ❧ 1510 Ft ❧ 15 árnyalatban

Jól fedô, szépen csillogó, változatos színek, természetes, csillámló
pigmentekkel. További természetes összetevôi nem irritálnak.

Hetedhét rúzs
5 g ❧ 2150 Ft ❧ 6 féle változatban

Természetesen szép színek, gyengéd ajakápolás és teljes védelem natúr
olajokkal, viaszokkal (argán-, jojoba-, mandulaolaj, karnauba-, kandelillaviasz),
e-vitaminnal, természetes pigmentekkel és pár csepp borsmenta illóolajjal, mely
felpezsdíti, s esztétikailag nagyobbítja az ajkakat.

Alayana kék
HAN 0834

Antik ezüst
HAN 0835

Bali kék
HAN 0836

Bordói piros
HAN 0837

Forró rózsaszín
HAN 0838

Kapucsínó
HAN 0839

Hetedhét szájfény
8 ml ❧ 2150 Ft ❧ 6 féle változatban

Málna
HAN 0840

Orchidea
HAN 0841

Passió virág
HAN 0842

Angyali ❧ HAN 0828
Cseresznye ❧ HAN 0829
Eper ❧ HAN 0830
Mogyoró ❧ HAN 0831
Szeder ❧ HAN 0832
Vadmeggy ❧ HAN 0833

Pisztácia
HAN 0843

Szicíliai narancs
HAN 0844

Trópusi naplemente
HAN 0845

Ultramarin lila
HAN 0846

Zafír kék
HAN 0847

Zöldalma
HAN 0848

Cseresznye ❧ HAN 0822
Eper ❧ HAN 0823
Mogyoró ❧ HAN 0824
Hamvas barack ❧ HAN 0825
Szeder ❧ HAN 0826
Vadmeggy ❧ HAN 0827
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BIOLA Bio bíbor kasvirágos fogkrém

fogápolás
Tulasi fogpor

❧

A termék szódabikarbóna alapú, fûszerôrleményt és kalcium-karbonátot
tartalmaz, és garantáltan fluor mentes.
50 g ❧ 300 Ft
k edv e
szegfûszeg ❧ HAN 0203
nc
eukaliptusz ❧ HAN 0204
narancs-fahéj ❧ HAN 0205

Tulasi Ayurvédikus fogkrém

Fekete mustármag ôrleményt, kalcium-karbonátot, glicerint,
tengeri sót, természetes íz- és aromaanyagot (kakukkfûolaj,
metil szalicilát, mentol) tartalmazó natúr fogkrém. A fogat
fehéríti, a fogínyt erôsíti, a szájat a normál baktériumflóra
pusztítása nélkül fertôtleníti. Nem habzó, sós és tartósítószermentes fogkrém.
85 g ❧ 550 Ft ❧ HAN 0206

NATURISSIMO Herbadent fogkrém (BIOLA)

❧

Minôsített natúrkozmetikum. Üde leheletet és megfelelô szájhigiénés állapotot
biztosít. A pemetefû, mirha és bíbor kasvirág kivonata a fogíny és szájnyálkahártya regenerálódását segíti, kíméletesen de hatékonyan polírozza és
mérsékli a fogkô lerakódását.
k edv e
nc
100 ml ❧ 1955 Ft ❧ HAN 0202

Natural Skin Care Sárgabarack-narancs
fogápoló (BIOLA)

❧

Kisgyermekek és homeopatikus termékeket fogyasztók
részére ajánljuk. Tejfogakkal rendelkezô kisgyermekek
részére különösen ajánljuk a szájnyálkahártya és fogak
megfelelô szájhigiénés állapotát és tisztítását biztosító,
kíméletes hatóanyagokkal tisztító fogápoló gélt. S.L.S.- és
triclosanmentes
50 ml ❧ 1114 Ft ❧ HAN 0389 kedv
e nc
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Az eukaliptusz, citrom és borsmenta illóolaja a megfelelô szájhigiéniás állapotot, üde
leheletet biztosítja. A bíbor kasvirág, pemetefû kivonata a szájnyálkahártya és a fogíny
regenerálódását segíti. Kíméletesen polírozza a fogakat és mérsékli a lepedék és
fogkôképzôdést.
75 ml ❧ 1849 Ft ❧ HAN 0482

Reishi teafaolajos fogkrém (Biola)

Fogínygyulladásra, aftára hajlamos, érzékeny bôrû emberek hatékony fogápoló és
szájhigiénét támogató fogkrém. A teafaolaj, citrom és menta illóolaja a megfelelô
szájhigiéniás állapotot, üde leheletet biztosítja. A Ganoderma gomba, a bíbor kasvirág
és kamilla kivonata a szájnyálkahártya és a fogíny regenerálódását segíti. Kíméletesen
polírozza a fogakat és mérsékli a lepedék és fogkôképzôdést.
75 ml ❧ 2677 Ft ❧ HAN 0503

Fürdôszerek
Tulasi fürdôbalzsam

Más néven Tulasi SLAS-mentes tusfürdô. A Tulasi fürdôbalzsam természetes
összetevôi hidratálják és ápolják a kiszáradt bôrt. PH értéke enyhén lúgos
(8.5). Erôsen száraz bôr esetén is megszünteti a viszketô érzést. Hidratálja,
simává és rugalmassá teszi a bôrt. Természetes illóolajat tartalmaz, és nem
tartalmaz színezéket. A termék mesterséges habosítóanyagoktól mentes, így mérsékelten habzik. Érzékeny bôrû
babák és felnôttek is használhatják. Könnymentes!

250 ml ❧ 800 Ft
natúr ❧ HAN 0217
narancs-méz ❧ HAN 0218
citromfû-rozmaring ❧ HAN 0219
mandarin-geránium ❧ HAN 0220
eukaliptusz-menta ❧ HAN 0221
500 ml ❧ 1450 Ft
natúr ❧ HAN 0222
narancs-méz ❧ HAN 0223
citromfû-rozmaring ❧ HAN 0224
mandarin-geránium ❧ HAN 0225
eukaliptusz-menta ❧ HAN 0226

1 liter ❧ 2720 Ft
natúr ❧ HAN 0227
narancs-méz ❧ HAN 0228
citromfû-rozmaring ❧ HAN 0229
mandarin-geránium ❧ HAN 0230
eukaliptusz-menta ❧ HAN 0231

Termékkatalógus ❧ 2017 ősz

fürdôszerek

BIOLA Bio Rózsa fürdôkrém

Tulasi fürdôolaj

A fürdôolajat használhatjuk fürdôkádba öntve (5-10 ml) aromaterápiás fürdôhöz,
lazításra. A vízben tökéletesen, tejszerû emulziót képezve feloldódik, anélkül,
hogy a koncentrált illóolajok bôrünket irritálnák.

250 ml ❧ 1100 Ft
bergamott ❧ HAN 0232
citrom-fahéj ❧ HAN 0233
citromfû ❧ HAN 0234
geránium ❧ HAN 0235
levendula ❧ HAN 0236

200 ml ❧ 3113 Ft ❧ HAN 0210

NATURISSIMO Tündérrózsa krémtusfürdô (BIOLA)

A Tulasi tusfürdôk két fô komponense a kókusz-és pálmaolaj származékok.
Minimális habzóanyagot (nátrium-lauril-szulfátot) tartalmaz és több olyan
visszazsírozó komponenst, amely a bôr elveszett zsiradékait pótolja. Egyáltalán
nem szárít, lágyan, kíméletesen tisztít. Kémhatása enyhén lúgos.

citromfû ❧ HAN 0243
szantál ❧ HAN 0244
kamilla ❧ HAN 0246
kókusz ❧ HAN 0247
narancs ❧ HAN 0248

BIOLA Teafaolajos tusfürdô és sampon 72% ÖKO

Minôsített biokozmetikum. Kíméletesen tisztítja a természetes
eredetû detergensekkel a bôrét. A jojoba bôrtápláló, a csicsóka,
bazsalikom, levendula és izsóp relaxáló és gyulladáscsökkentô
hatása kiegészíti. A B3-, B5-vitamin és a biotin segíti a gyors haj- és
hámregenerációt. A teafaolaj és a boróka illóolajai az un. korpásodást
erôsen fékezik. A teafa illóolaja segíti a higiénikus bôrállapot
fenntartását.

Minôsített natúrkozmetikum. Különleges bôrkímélô kókuszolaj alapú
felületaktív anyagai hatékonyan tisztítják az érzékeny bôrtípust is.
A B3-, B5-vitaminok, a cickafarkfû kivonatával és az allantoinnal,
valamint a hipoallergén hatásáról ismert vadárvácska kivonata a
hámregenerációt gyorsítja. Bôrbarát pH-jú krémtusfürdô.

200 ml ❧ 2573 Ft ❧ HAN 0212
500 ml ❧ 5676 Ft ❧ HAN 0213

k edv e

❧

Tulasi tusfürdô

250 ml ❧ 655 Ft
levendula ❧ HAN 0238
rózsa ❧ HAN 0239
teafa ❧ HAN 0240
méz ❧ HAN 0241
körömvirág ❧ HAN 0242

Minôsített biokozmetikum. Hatékonyan tisztító, ápoló és hidratáló tusfürdô krém,
érzékeny és extra száraz bôrre. Kókuszolaj alapú bôrtisztító hatóanyagokkal készül.
E- B3, B5 és a növénylevekbôl származó C-vitamint, szezám és jojoba olajat,
a hámregenerációt támogató hatásáról a szakirodalomból jól ismert csicsóka
kivonatot tartalmaz. Az alma és csicsóka juice valamint a lenmag a tartós
hidratációt biztosítja. A vöröshere csíra és a majoranna kivonata a vitális és
feszes bôrállapot eléréséhez jó elôkészítést biztosítanak. Bôrbarát pH-jú
fürdôkrém.

nc

NATURISSIiMo power up tusfürdô és sampon 500ml (biolA)

Minôsített natúrkozmetikum. Üde dezodorált bôrérzetet biztosít a benne lévô
antiszeptikus eukaliptusz és teafa olaj által. A vér- és nyirokkeringést élénkítô
rozmaring illóolaja a bôr mélyebb rétegeibe bejutva mérsékli az ún. fáradtság
érzetet. Bôrápoló komponensei a jojobaolaj és a mandulafehérje hidrolizátum,
a B3-, B5- és biotin vitaminokkal gyorsítja a bôrregenerációt és az egészséges
hajszálképzôdést.

200 ml ❧ 2696 ft ❧ hAn 02 25
500 ml ❧5803 ft ❧ hAn 02 26

200 ml ❧ 2999 Ft ❧ HAN 0208
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BlueBerry tusfürdô

fürdôszerek
NATURISSIMO Cédrus tusfürdô (BIOLA)

Érzékeny, zsíros és normál bôrre. Speciálisan bôrkímélô kókuszolaj alapú
felületaktív anyagai hatékonyan tisztítják az érzékeny bôrtípust is. A mandulatej
hidrolizátuma a magnézium és a cink mikroelemek és a makadámia-dió olaj a
hidratáló növényi glicerinnel a bôr egészséges egyensúlyának, feszességének
megôrzését segítik, vitális, üde bôrérzetet eredményeznek. A B3-, B5-vitaminok,
a gyulladáscsökkentô cickafarkfû kivonatával és az allantoinnal valamint a
antiszeptikus hatásáról ismert csombord kivonattal a hámregenerációt gyorsítja.
Bôrbarát pH-jú tusfürdô. Természetes illóolajok keverékével diszkrét, friss illatú.

200 ml ❧ 2422 Ft ❧ HAN 0515
500 ml ❧ 4964 Ft ❧ HAN 0516

Extra szûz olívaolajból, kókusz olajból, ricinus olajból és 100%-os illóolajokkal készül.
Garantáltan SLS, kôolaj-, szintetikus szín és illatmentes! Felnôtteknek és gyermekeknek egyaránt ajánljuk.
200 ml ❧ 2190 ft

teafa-rózsafa-levendula ❧ hAn 0770
citromfû-teafa-levendula ❧ hAn 077 2
levendula-geránium ❧ hAn 0772
limette-rozmaring ❧ hAn 0773
200 ml ❧ 1890 ft
illatmentes ❧ hAn 0774
200 ml ❧ 2290 ft
balzsamos szuhar ❧ hAn 0775

NATURISSIMO Sárgabarackos fürdôbalzsam (BIOLA)

Hatékony és bôrkímélô, hidratáló tusfürdô balzsam, érzékeny és extra száraz bôrre.
E- B3- és C-vitamint, kukoricacsíra, barackmag olajat, hámosító allantoint,
valamint a hipoallergén és gyulladáscsökkentô hatásáról a szakirodalomból jól
ismert vadárvácska kivonatot tartalmaz. Az uborka juice a tartós hidratációt és
a birs kivonata, a szôlôlé AHA gyümölcssavai a további bôrápoláshoz jó
elôkészítést biztosítanak. Bôrbarát pH-jú fürdôbalzsam.

200 ml ❧ 3222 Ft ❧ HAN 0521

BIOLA Mangó tusfürdô

Kíméletesen tisztítja a természetes eredetû cukortenzidekkel a bôrét.
A jojoba bôrtápláló olaja mellett a hidratáló mangó kivonata segíti a
selymes és üde hidratált bôrállapot kialakulását. A B3- B5-vitamin és a
rozmaring illóolaja segíti a hámregenerációt. A szalmagyopár és narancs
illóolajai támogatják a higiénikus bôrállapot fenntartását.

Eco- Z 4 in 1 férfi tusfürdő
Gyengéd tisztítás és ápolás az erős férfiaknak!
Fürdéshez, hajmosáshoz, szakáll mosáshoz,
borotválkozáshoz.

HAN 0924

Bőrbarát, növényi összetevőkből
B5 provitaminnal és keratinnal
Bio zöld kávé kivonattal
Férfias, gyengéd illatal

500ml ❧ 2200 Ft ❧ HAN 0924

150 ml ❧ 2616 Ft ❧ HAN 0485

Eco-Z tusfürdô

Különleges bôrkímélô kókuszolaj alapú felületaktív anyagai hatékonyan
tisztítják az érzékeny bôrtípust is. A B3-, B5-vitaminok, a salaktalanító
csalánlevél és az allantoinnal együtt a hámregenerációt segítik. A gyulladáscsökkentô hatásáról ismert Ganoderma lucidum ( reishi, linghzi ) gomba és a
cickafarkfû kivonatát is tartalmazza a tusfürdôként és samponként is
használható termék.

200 ml ❧ 3549 Ft ❧ HAN 0504

Kényeztetô SPA élmény sheavajjal és szûz kókuszolajjal SLS nélkül. Az Eco-Z
magyar fejlesztésû és gyártású termékcsalád, mely SLS, PEG, szilikon, paraffin,
színezô anyag és allergén illatanyag mentes.

350 ml ❧ 1835 Ft ❧ HAN 0754

Eco-Z habfürdô

Kényeztetô SPA élmény sheavajjal és szûz kókuszolajjal SLS nélkül.
Az Eco-Z magyar fejlesztésû és gyártású termékcsalád, mely SLS,
PEG, szilikon, paraffin, színezô anyag és allergén illatanyag mentes.

500 ml ❧ 1835 Ft ❧ HAN 0755
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Reishi krémtusfürdô (BIOLA)
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fürdôszerek

OLIVIA Sheavajas Fürdôpraliné trio csomag

A fürdôgolyóban található szódabikarbóna és kecsketej együttese erôs
bôrpuhító hatású habot hagy maga után, így a bôröd fürdés közben
értékes vitaminokkal és tápanyagokkal telítôdik meg, azt követôen pedig
selymes tapintású és hidratált lesz.
140 g ❧ 690 Ft

rózsageránium ❧ HAN 0251
ylang-ylang ❧ HAN 0252

levendula ❧ HAN 0249
menta-rozmaring ❧ HAN 0250

OLIVIA Fürdôsó

A benne található szódabikarbóna és tengeri só megfelelô arányú keveréke
biztosítja számunkra a méregtelenítést és segíti a bôr pórusain keresztül a
savas anyagok eltávozását. A tengeri só tartalmának köszönhetôen a
bôrünk megtisztul, tökéletesen puha és bársonyos lesz.
250 g ❧ 1590 Ft

A csomag tartalma: 1db levendula fürdôpraliné, 1db narancs fürdôpraliné, 1db
geránium fürdôpraliné. A fürdôpralinéval „édesített” fürdô után bôröd lágy, kellemes
tapintású és elbûvölôen illatos lesz. A fürdôpraliné különleges ápoló hatása mögött az
igen értékes shea-vaj rejlik, mely gazdag zsírsav- és A-, E-, F-vitamin tartalma révén
kiváló bôrápoló. A bôrbe felszívódva, hosszan-tartó hidratáló hatást fejt ki, illetve
serkenti a bôröd öngyógyító képességét.

90 g ❧ 1290 Ft ❧ HAN 0651

MM Sheavajas fürdôbomba
30 g ❧ 320 Ft
kamilla ❧ HAN 0652
levendula ❧ HAN 0653
narancs ❧ HAN 0654
zöldagyagos mentol ❧ HAN 0655
bergamott ❧ HAN 0743

levendula ❧ HAN 0254
narancs ❧ HAN 0255
rózsa ❧ HAN 0256

DEzodorok

OLIVIA Fürdôtej

NATURISSIMO Hamamelisz dezodor (BIOLA)

A vitaminokban és ásványi anyagokban gazdag fürdôtejpor
kecsketej tartalmának köszönhetôen intenzíven hidratálja és ápolja a bôrödet,
valamint nedvességmegkötô hatása miatt visszaadja annak rugalmasságát.
250 g ❧ 1590 Ft

körömvirág ❧ HAN 0257
levendula ❧ HAN 0258
rózsageránium ❧ HAN 0259

Minôsített natúrkozmetikum. Különleges összetételû, természetes hatóanyagokkal
izzadmány- csökkentô és az antiszeptikus hatásáról ismert teafa és eukaliptusz
illóolajával, valamint a ribizli hatóanyagával dezodoráló, alkoholmentes testpermet, ked
v e nc
amely kellemesen üde bôrérzetet biztosít az érzékeny bôrtípusra is. Az allantoin
valamint az orvosi zsálya illóolaja segíti a hámregenerációt.

125 ml ❧ 2580 Ft ❧ HAN 0260

OLIVIA Olivia fürdôpraliné

Szív alakú fürdôvarázs a tündöklô bôrért! A fürdôszív alapját
képezô kakaóvaj igen gazdag különbözô telítetlen zsírsavakban,
vitaminokban és kitûnô antioxidáns forrás, mely csökkenti a
bôröd kiszáradását és javítja annak rugalmasságát.

14 g ❧ 290 Ft
rózsa ❧ HAN 0596
levendula ❧ HAN 0597
narancs ❧ HAN 0598
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BlueBerry Citromfû-levendula krémdezodor

❧

OLIVIA fürdôgolyó

Natúr összetevôivel hatékonyan veszi fel a harcot a testszag ellen. A benne
lévô szódabikarbóna nem akadályozza meg az izzadást, ám semlegesíti a
szagokat, a kókuszolaj baktérium ellenes, a shea vaj és a jojoba olaj
ápolja a hónalj bôrét, a citromfû és levendula illóolaj dezodorál.

30 ml ❧ 1990 ft ❧ hAn 0779

Termékkatalógus ❧ 2017 ősz

dezodorok
BIOLA Bio orvosi zsályás dezodor
WiseTreeNaturals Dezodor nôknek

Természetes, natúr nôi dezodor, ami nem tartalmaz semmilyen egészségre káros
anyagot. Összehúzza a pórusokat, ezáltal mérsékli az izzadást, elnyel és
semlegesít mindenféle szagot, fertôtlenít és gátolhatja a mikrobák elszaporodását, regenerálja és táplálja a bôrödet.

100 ml ❧ 1490 Ft ❧ HAN 0599

WiseTreeNaturals Dezodor férfiaknak

Természetes, natúr férfi dezodor, ami nem tartalmaz semmilyen egészségre
káros anyagot. Összehúzza a pórusokat, ezáltal mérsékli az izzadást, elnyel és
semlegesít mindenféle szagot, fertôtlenít és gátolhatja a mikrobák elszaporodását, regenerálja és táplálja a bôrödet.

100 ml ❧ 1490 Ft ❧ HAN 0600

WiseTreeNaturals Dezodor kisebbségben levôknek

Kisebbségben lévôk alatt azokat az embereket értjük, akik fokozottan, az
átlagosnál sokkal intenzívebben izzadnak. Természetes, natúr dezodor, ami nem
tartalmaz semmilyen egészségre káros anyagot. Összehúzza a pórusokat, ezáltal
mérsékli az izzadást, elnyel és semlegesít mindenféle szagot, fertôtlenít és
gátolhatja a mikrobák elszaporodását, regenerálja és táplálja a bôrödet.

100 ml ❧ 1490 Ft ❧ HAN 0602

Minôsített biokozmetikum. Izzadást mérséklõ testpermet, amely alkohol-, és alumínium
sóktól mentes, ezért kismamáknak és hónalji nyirokmirigy mûtéteken átesett
személyek részére különösen célszerû a használata. Dezodoráló és antiszeptikus
hatású eukaliptusz, teafa és citromfû illóolajokkal biztosítja a bõr higiénikus állapotát
és a dezodorált bõrérzetet. A hamamelisz kivonata a verejtékképzõdést csökkenti a
ribizli termésében is megtalálható trietil-citráttal, amely megelõzi és jelentõsen
csökkenti a kellemetlen testszag képzõdését.

125 ml ❧ 3119 Ft ❧ HAN 0472

BIOLA Bio orvosi zsályás dezodor arcopal üvegben

Minôsített biokozmetikum. Izzadást mérséklô testpermet, amely
alkohol, és alumínium sóktól mentes. Ezért, kismamáknak és hónalji
nyirokmirigy mûtéteken átesett személyek részére különösen célszerû a
használata. Dezodoráló és antiszeptikus hatású eukaliptusz, teafa és
citromfû illóolajokkal biztosítja a bôr higiénikus állapotát és a dezodorált
bôrérzetet. A hamamelisz kivonata a verejtékképzôdést csökkenti a ribizli
termésében is megtalálható trietil-citráttal, amely megelôzi és jelentôsen
csökkenti a kellemetlen testszag képzôdését.

50 ml ❧ 2583 Ft ❧ HAN 0473

BIOLA Bio Jázmin krémdezodor

Üde, dezodorált bôrérzetet elôsegítô, izzadást mérséklô krémdezodor, mely alumíniumsóktól, alkoholtól mentes. A teafa-, eukaliptusz bio illóolajok és a menthol-, segíti a
higiénikus bôrállapot fenntartását. Az érzékeny bôrfelület ápolásához hozzájárul a
körömvirág és orvosi zsálya kivonata és a shea vaj.

50 ml ❧ 2482 Ft ❧ HAN 0850
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OLIVIA Krémdezodorok

Természetes dezodorjainkat kifejezetten azért fejlesztettük ki, hogy
alternatívát nyújtsunk az egészségre rendkívül káros hétköznapi,
drogériákban kapható izzadásgátlókra és dezodorokra.Krémdezodorjaink
kizárólag szódabikarbónát és shea-vajat tartalmaznak, így egyszerre hidratálnak
és fejtik ki nedvességmegkötô hatásukat.

50 ml ❧ 1290 Ft
teafa-levendula ❧ HAN 0656
ylang-ylang-kubeba ❧ HAN 0657
geránium-levendula ❧ HAN 0658
illatmentes ❧ HAN 0659
mandarin-citorm ❧ HAN 0778

nc

Hetedhét golyós dezodor
50 ml ❧ 1990 Ft
zsálya ❧ HAN 0857
levendula ❧ HAN 0858
jázmin ❧ HAN 0859
Hetedhét deo stick
45 ml ❧ 1990 Ft
zsálya ❧ HAN 0860
levendula ❧ HAN 0861
jázmin ❧ HAN 0862
A Hetedhét által használt recept alapján az izzadás kis mértékben csökken, ellenben a
természetes illóolajoknak köszönhetôen egész nap frissnek érezheti magát használója,
illetve antibakteriális hatású illóolajokat tartalmaz, mint a levendula, citrom, zsálya
Levendula: levendula illóolajjal, antiszeptikus, bôrregeneráló, gyulladáscsökkentô
hatású
Zsálya: zsálya, citrom, rozmaring, menta grapefruit illóolajokkal
Jázmin: jázmin illóolajjal, ami baktériumölô, Petitgraninnal a bôrnyugtatásért,
szagtalanító hatásért, s geránium illóolajjal, mely fokozza a vérkeringést
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kozmetikai
alapanyagok / olajok

MM Gold Natur Bio Kókuszolaj

Hideg sajtolással nyert olaj, test -és hajápolásra is alkalmas.

Karakteres kakaóillatú, selymes, olajos növényi krém, bôrön jól eloszlatható,
egyébként kemény állagú. Kb. 6 faktosos napozószerként ismert. Étkezési
minôségû.

100 g ❧ 1355 Ft ❧ HAN 0261
300 g ❧ 3155 Ft ❧ HAN 0262

MM Gold Basics Kakaóvaj pasztilla (finomított)

Kítûnô testápoló adalék és ajakápoló alap, enyhén kakaó ízû
és illatú zsiradék; könnyen beszívódik a bôrbe.

100 g ❧ 1030 Ft ❧ HAN 0263
500 g ❧ 4405 Ft ❧ HAN 0264

MM Gold Natur Neem olaj

k edv e
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MM Gold Natur Kakaóvaj reszelék (finomítatlan tégelyes)

110 ml ❧ 945 Ft ❧ HAN 0271
500 ml ❧ 3395 Ft ❧ HAN 0272
2,5 liter ❧ 15345 Ft ❧ HAN 0660

nc

A neem-fa és a termésébôl sajtolt olaj Afrikában már évszázadok óta egyet jelent a gyógyítással. Indiában pedig az ayurvédikus orvoslás széles körben alkalmazott gyógynövénye. A neem
olaj zsírsavakban, E-vitaminban, valamint esszenciális aminosavakban gazdag. Nagy koncentrációban antibakteriális és
gyulladáscsökkentô hatású összetevôket is tartalmaz.

40 ml ❧ 1030 Ft ❧ HAN 0273

MM Gold Natur Makadámdió olaj

MM Gold Natur Kakaóvaj tömb (finomítatlan)

A finomítatlan kakaóvajból egy szûrt növényi zsiradék, a kakaópor egy
részét eltávolították, ezért csak enyhén barnás-bézses árnyalatú. A kakaóvajjal jól lehet dolgozni krémekbe, hiszen a kakaó karakteres illata és a
zsírsavak csodálatos hatása megmarad. Szappanba superfat-nek lehet
kellemes.

100 g ❧ 1175 Ft ❧ HAN 0265
500 g ❧ 4680 Ft ❧ HAN 0266
1 kg ❧ 7885 Ft ❧ HAN 0267

Finomítatlan, vegyszermentes, kellemes édes dió illatú finom olaj, mely
önmagában is gazdag bôrápoló, de krémekbe, szappanokba téve javítja
azok tulajdonságait.

110 ml ❧ 2360 Ft ❧ HAN 0274

MM Gold Natur Bio Mandulaolaj (hidegen sajtolt)

Hidegen sajtolt, BIO mandulaolaj. Önmagában is remek bôrtápláló olaj, de illóolajakhoz bázisolajnak is megfelelô.

110 ml ❧ 1870 Ft ❧ HAN 0276

MM Gold Natur Jojobaolaj

MM Gold Natur Argán olaj

Magas hidratáló hatásának köszönhetôen táplálja a töredezett
hajat és enyhíti a száraz, viszketô fejbôrt. De remek alternatívája
lehet a babaolajnak is.

50 ml ❧ 1695 Ft ❧ HAN 0268

A jojoba olaj hidraltálja a bôrt. Mivel viasz és nem olaj, a bôrön nem
hagy zsíros maradványokat. Mégis biztosítja azokat a zsíros
összetevôket, melyek a bôr vízveszteségének megakadályozásához
szükségesek. Kitûnô kúra a száraz, öreged és zsíros bôrre is.

110 ml ❧ 2170 Ft ❧ HAN 0278

MM Gold Natur Avokádó olaj

Jellegzetes illatú, sötétzöld színû növényi olaj, mely krémek alapanyagaként
vagy bázisolajként megállja a helyét. Jótékony hatású fôképp az öregedô bôrre.
Kissé viaszos jellegû olaj.

110 ml ❧ 1235 Ft ❧ HAN 0269
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MM Gold Basics Ricinus olaj

Sûrû, növényi olaj, mely szappanokba, krémekbe jó adalékanyag lehet.
Gyermekek elôl elzárva tárolandó!

250 ml ❧ 1490 Ft ❧ HAN 0280
500 ml ❧ 2640 Ft ❧ HAN 0281
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MM Gold Basics Shea vaj tömb finomítatlan

kozmetikai
alapanyagok / olajok
MM gold basics Méhviasz lapkák 100g

Ápoló tulajdonságú viasz pasztilla, mely kozmetikai és háztartási célokra
egyaránt használható. Ápolja a kiszáradt bôrt, bútorápoló, bôrápoló is
készülhet belôle.

200 g ❧ 1200 ft ❧ hAn 0283

MM gold basics Méhviasz pasztilla 100g, sárga
200 g ❧ 1200 ft ❧ hAn 0284
MM gold basics Méhviasz 500g
500 g ❧ 4050 ft ❧ hAn 0285
MM gold basics Méhviasz 500g, sárga

A 100%-ban természetes, finomítatlan shea vaj Észak-Ghána területérôl, ökológiai
termôhelyrôl származik. A Fair Trade termék. Alapvetô hatása, hogy a bôrt finomabbá
teszi, a ráncokat lágyítja, a bôrirritációkat, pattanásokat csökkenti. A benne található
E-vitamin és béta-karotin bôrpuhító, regeneráló hatású. További felhasználási
lehetôségek közé sorolható az ekcéma és pikkelysömör tüneteinek csökkentése.

2,5 kg ❧ 11 485 Ft ❧ HAN 0293

MM Gold Basics Shea vaj tömb finomított

A finomított shea vaj egy kémiai és fizikai eljáráson esik át melynek lényege, hogy
jótékony tulajdonságaiból csak keveset veszít a zsiradék, viszont az erôs shea illat
jelentôsen csökken, és víztartalma egy picit nô, ezzel jobban hidratál és kissé
könnyebben szívódik fel a bôrbe. Szappan alapzsiradéknak tulajdonságai végett ez az
egyik legjobb. Illóolajjal keverve jobban érvényesül az aromaterápiás jelleg, mint finomítatlan társával.

500 g ❧ 2470 Ft ❧ HAN 0292
2,5 kg ❧ 11485 Ft ❧ HAN 0442
1000 g ❧ 4700 Ft ❧ HAN 0443

A shea vaj finomítása során keletkezik, illatában inkább a
finomítatlan shea vajhoz húz, annak minden jó tulajdonságával, de olajos állaga révén könnyebben kenhetô. 10 fokon kezd
kissé szilárdulni.

MM gold natur Avokádó vaj
250 ml ❧ 2835 ft ❧ hAn 0567

500 g ❧ 4800 ft ❧ hAn 0286

MM gold natur babassu olaj
200 ml ❧ 2665 ft ❧ hAn 0568

MM Gold Natur Shea vaj (finomítatlan)

A 100 %-ban természetes, finomítatlan shea vaj Észak-Ghána területérôl,
ökológiai termôhelyrôl származik. A Fair Trade termék. Alapvetô hatása,
hogy a bôrt finomabbá teszi, a ráncokat lágyítja, a bôrirritációkat,
pattanásokat csökkenti. A benne található E-vitamin és béta-karotin
bôrpuhító, regeneráló hatású. További felhasználási lehetôségek közé
sorolható az ekcéma és pikkelysömör tüneteinek csökkentése.

1 liter/900 g ❧ 5990 Ft ❧ HAN 0287
100 ml/90 g ❧ 1395 Ft ❧ HAN 0288
450 ml/400 g ❧ 3685 Ft ❧ HAN 0289
10 ml minta ❧ 265 Ft ❧ HAN 0290

MM gold natur ligetszépe olaj
50 ml ❧ 2200 ft ❧ hAn 0569
MM gold natur sárgabarackmag olaj
220 ml ❧ 2955 ft ❧ hAn 0573

MM Gold Basics Shea olaj
110 ml ❧ 1495 Ft

MM Holt tengeri iszap
100 g ❧ 945 Ft ❧ HAN 0744
MM Kecsketej por
100 g ❧ 1460 Ft ❧ HAN 0745
29
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kozmetikai
alapanyagok / olajok
MM virágvíz 250ml Levendula

A virágvizek az illóolajok desztillációjának hasznos melléktermékei. A párlat olajos
része az illóolaj, a vizes része a virágvíz vagy aromavíz. Tartalmazzák mindazokat a
vízben oldódó hasznos anyagokat, amit az illóolajok, csak enyhébb, kímélôbb
formában. Ezért sokféle célra felhasználhatóak, ott is, ahol az illóolaj túl erôs lehet,
A virágvizek különösen nyáron hasznosak: napközben testpermet-ként
funkcionálhatnak, munka után aromaterápiás hatásuk érvényesül pl. fürdôvízbe
téve.
A virágvizek kozmetikai célú felhasználása: kozmetikai készítményekben,
krémekben víz helyett, hígítatlanul is használható az arcra, testre permetezve,
borogatásra, tisztításra, tonizálásra, természetes, vegyszermentes parfüm.

250 ml ❧ 1490 ft
250 ml ❧ 2980 ft
levendula ❧ hAn 0574 (szórófejes)
narancsvirág ❧ hAn 0575
rózsa ❧ 1790 Ft❧ hAn 0576 (szórófejes) varázsmogyoró ❧ hAn 0577
kamilla ❧ hAn 0855

MM Finomszemcsés, bevizsgált agyagok

Az agyagokat évezredek óta használják kozmetikai és gyógyászati célra.
Kozmetikai alapanyagként radírozó, tisztító hatásuk van. Felszívja a pórusokból a
felesleges zsírt, koszt és esetleges mérgezô vegyületeket. Bôrtípustól függôen
adott színû agyagtól az arc és test üde, fiatalos, ragyogó lesz. Az egyes színek
különbözô mértékben tartalmazzák a vulkanikus eredetû ásványokat, ezért
különbözô módon hatnak a bôrre és különféle bôrtípusokra javasolt használatuk.

fehér ❧ 415 Ft ❧ HAN 0662
kék ❧ 825 Ft ❧ HAN 0663
lila ❧ 1270 Ft ❧ HAN 0664
rózsaszín ❧ 585 Ft ❧ HAN 0665
sárga ❧ 585 Ft ❧ HAN 0666
vörös ❧ 585 Ft ❧ HAN 0667
zöld sötét ❧ 585 Ft ❧ HAN 0578
zöld világos ❧ 585 Ft ❧ HAN 0668

Mica por
5 g ❧ 895 Ft
almazöld ❧ HAN 0669
arany ❧ HAN 0670
azúrkék ❧ HAN 0671
eperpiros ❧ HAN 0672
ezüst ❧ HAN 0673
lila, világos ❧ HAN 0674
óceánkék ❧ HAN 0675
olivazöld ❧ HAN 0676
narancs ❧ HAN 0677
lila, sötét ❧ HAN 0678
tengerészkék ❧ HAN 0679

Pigment
50 g
sárga ❧ HAN 0681 ❧ 620 Ft
vörös ❧ HAN 0682 ❧ 530 Ft

Smink,- és szappankészítési célra
Természetes, 100% ásványi termékek. Sminkkészítéséhez valamint szappanok
bôrbarát színezéséhez kiváló minôségû pigmenteket kínálunk. Fontos, hogy a színezô
anyagok bevizsgáltak legyenek, biztonsági adatlappal rendelkezzenek. Nálunk
kizárólag kozmetikai célra jóváhagyott, EU rendeletnek megfelelôen készült MAGYAR
NYELVÛ Biztonsági adatlappal ellátott termékeket talál!

Tulasi masszázsolaj

Alapolajként kukoricacsíra, oliva, és szôlômagolajat tartalmaznak, amelyek kiváló
minôségû bôrtápláló olajok magas E-vitaminnal. A kívánt hatás eléréséhez különbözô
illóolajok kombinációit alkalmazzák. Testápolóolajként is kiváló, akár mindennapos
használatra is. Gyorsan felszívódik a bôrbe anélkül, hogy a ruhánkon foltot hagyna.

250 ml ❧ 1240 Ft
relax ❧ HAN 0294
frissítô ❧ HAN 0295
narancs-fahéj ❧ HAN 0296
szantál ❧ HAN 0297
jázmin ❧ HAN 0298

Tulasi hajolaj

Természetes olajok hatékony kombinációját tartalmazaz. Száraz
fejbôr, festett, dauerolt száraz haj és repedezett hajvég kezelésére.

50 ml ❧ 595 Ft ❧ HAN 0301

30

Termékkatalógus ❧ 2017 ősz

kozmetikai
alapanyagok / olajok
Shakti balzsam

Reumás izületek bedörzsölése, izomfájdalom,
meghûlés, fejfájás esetén alkalmazható. Több,
mint 50%-ban tartalmaz eukaliptusz-, borsmenta-,
szegfûszeg-, levendula- illóolajokat, valamint
methil szalicilátot, kámfort és mentolt sárga
méhviaszban és pálmazsírban oldva.

30 ml ❧ 790 Ft ❧ HAN 0299
42 ml (üveges) ❧ 1100 Ft ❧ HAN 0300

Tulasi Mandulaolaj

100% édes, finomított mandulaolaj. Kiválóan alkalmas érzékeny bôrûek
illetve kisbabák testének ápolására.

50 ml ❧ 720 Ft ❧ HAN 0302
100 ml ❧ 1395 Ft ❧ HAN 0303

Tulasi Természetes illóolaj

100%-os tisztaságú illóolajok, párologtatóba,
aromalámpába, inhalálásra. Fürdôolajként és
masszázsolajként valamilyen bázisolajban
higítva!

10 ml ❧ 635 Ft
citrom ❧ HAN 0304
eukaliptusz ❧ HAN 0305
eukaliptusz keverék ❧ HAN 0306
fenyô ❧ HAN 0307
karácsonyi hangulat ❧ HAN 0308
narancs ❧ HAN 0309
10 ml ❧ 755 Ft
bergamott ❧ HAN 0310
borsmenta ❧ HAN 0311
kakukkfû ❧ HAN 0312
levendula ❧ HAN 0313
rozmaring ❧ HAN 0314
szegfûszeg ❧ HAN 0315

blueberry illóolaj
20 ml ❧ 1090 ft
citrom ❧ hAn 0905
fahéj kéreg ❧ hAn 0908
narancs ❧ hAn 09 2 2

❧
ÚJ

20 ml ❧ 1290 ft
ánizs ❧ hAn 0780
borsmenta ❧ hAn 0904
citromfû ❧ hAn 0906
eukaliptusz ❧ hAn 0907
geránium ❧ hAn 0909
grapefruit ❧ hAn 078
levendula ❧ hAn 090
rozmaring ❧ hAn 092
szegfûszeg ❧ hAn 09 23
20 ml ❧ 1390 ft
bergamott ❧ hAn 0903
teafa ❧ hAn 094

10 ml ❧ 990 Ft
teafa ❧ HAN 0322

10 ml ❧ 875 Ft
citromfû ❧ HAN 0316
fahéj ❧ HAN 0317
geránium ❧ HAN 0318
muskotályos zsálya ❧ HAN 0319
ylang-ylang ❧ HAN 0321
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OLIVIA Rozmaring sampon szappan

hajápolás
Tulasi sampon

Jól habzó, erôs tisztító hatású alapanyagai a hajat könnyen fésülhetôvé teszik,
késlelteti a korpásodást, és az idô elôtti zsírosodást. A sampon számos illatban
elérhetô. Normál és zsíros hajra ajánlott.

250 ml ❧ 655 Ft
rozmaring ❧ HAN 0326
levendula ❧ HAN 0327
rózsa ❧ HAN 0328
teafa ❧ HAN 0329
méz ❧ HAN 0330
körömvirág ❧ HAN 0331
citromfû ❧ HAN 0332
kamilla ❧ HAN 0335

90 g ❧ 1090 Ft ❧ HAN 0683

BIOLA Csalán-szalmagyopár normalizáló samponhab

Zsíros hajra, a haj zsírosodását mérséklô hatásáról ismert gyógynövények kivonataival.
B5- és biotin vitaminnal készülô sampon. A zsíros, vagy könnyen zsírosodó hajas fejbôr
és haj bôr- és hajkímélô alapos tisztítására ajánljuk. Praktikusan akár 2-3 naponta is
alkalmazható. 81% Ökológiai eredetû összetevôkbôl.

200 ml ❧ 4359 Ft ❧ HAN 0479

BIOLA Bio bojtorján-komló samponhab

Minôsített biokozmetikum. A normál és száraz, töredezett haj
kíméletes hajmosószere. A komló, aprobojtorján gyógynövények, a
B3-, B5-vitaminok elõsegítik az egészséges hajszálak képzõdését és a
fejbõr higiénés állapotának kialakulását. Színezett hajra is alkalmas.

Bôrbarát alapanyagú, nem tartalmaz parabéneket,
nátrium-lauril-szulfát mentes sampon.

k edv e
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Tulasi SLAS-mentes sampon
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500 ml ❧ 1400 Ft
natúr ❧ HAN 0339
citromfû ❧ HAN 0340
teafa ❧ HAN 0341

OLIVIA Holt-tengeri iszap sampon szappan

Magas ásványi anyag tartalma miatt kiváló a viszketô,
ekcémás és pikkelysömörös fejbôrre. A benne található
ricinusolaj antibakteriális és lágyító hatású, hidratálja a
hajadat és ápolja a hajtöveidet is.

90 g ❧ 1090 Ft ❧ HAN 0323

200 ml ❧ 3931 Ft ❧ HAN 0490

Rozmarig-reishi regeneráló sampon (BIOLA)

(70 % ökológiai eredetû) Rendkívül érzékeny hajas bôrre a bôrregenerációt és a hajnövekedést támogató sampon. Mûtétek után, a heg
záródását követôen elsôként ajánlható kozmetikai sampon.

150 ml ❧2857 Ft ❧ HAN 0325

BIOLA Bio narancs-jojoba hajfény spray

Minôsített biokozmetikum. Hajregenerációt támogató gyógynövények
kivonatával és E- és B5-vitaminokkal. A haj kifésülését segíti
a jojoba olaja, és selymes. lágy, természetes fényt ad, mérsékelheti a
hajszálak töredezését. Festett, színezett hajra is használható.

100 ml ❧ 2274 Ft ❧ HAN 0476

OLIVIA Menta-teafa sampon szappan

A frissítô hatású mentát és teafaolajat tartalmaz, hatékony tisztítást és ápolást
biztosít normál és zsíros hajra. Frissíti és fertôtleníti a fejbôrt,
miközben puhává varázsolja a hajat.

90 g ❧ 1090 Ft ❧ HAN 0324

Eco-Z sampon

Kényeztetô SPA élmény sheavajjal és szûz kókuszolajjal SLS nélkül.
Az Eco-Z magyar fejlesztésû és gyártású termékcsalád, mely SLS, PEG,
szilikon, paraffin, színezô anyag és allergén illatanyag mentes.

350 ml ❧ 1835 Ft ❧ HAN 0756
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250 ml ❧ 800 Ft
natúr ❧ HAN 0336
citromfû ❧ HAN 0337
teafa ❧ HAN 0338

Valódi felfrissülés a fejbôrnek. A legjobb gyógyír a zsíros és korpás fejbôr tisztítására
és ápolására ez a rozmaring sampon, mely ricinusolaj tartalmának köszönhetôen úgy
tisztítja meg a fejbôrt, hogy közben hidratálja a hajat és kiválóan ápolja a hajtöveket
is. A ricinus olaj antibakteriális, természetes lágyító hatású, amely segít megszüntetni
a hajhullás elsôdleges okait, vagyis a fejbôr pórusait eltömítô szennyezôdéseket,
illetve baktériumokat. Használatával a haj puhává és finom tapintásúvá válik.
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hajápolás

Szappanok

Eco-Z hamamelisz-ichticol sampon korpás és zsíros fejbôrre
Antiallergén, olajmentes sampon az ápoltság érzését keltô szilva illattal

350 ml ❧ 1835 Ft ❧ HAN 0818

Eco-Z argán-jojobaolaj balzsam spray

Öblítést nem igénylô hajbalzsam, az ápoltság érzését keltô szilva illattal

200 ml ❧ 1630 Ft ❧ HAN 0819

BIOLA Bio jojobás hajfény balzsam

A száraz, töredezésre hajlamos hajra ajánljuk, a hajregenerációt támogató az
egészségesen ép hajszálak képzôdését segítô hajfény balzsam. Tartalmaz
szezám olajat, jojoba olajat, E-vitamin, B5-vitamint, keserû narancs olajat.
A haj kifésülését megkönnyíti, ha a Bio Narancs-jojoba hajfény spray-vel
átfújjuk a haj alsó harmadát.

50 ml ❧ 1598 Ft ❧ HAN 0477

BlueBerry hajmosó szappan

Kifejezetten hajmosásra készült szappan mandula és
jojoba olajjal, rozmaring és borsmenta illóolajjal.
Elsôsorban normál és zsíros hajra.

90 g ❧ 1620 ❧ HAN 0782

MM Gold Afrikai fekete szappan

Korlátlanul alkalmazható minden bôrfelületen és minden
bôrtípuson. Egészséges mûködésre serkenti a bôrt és olajos
összetevôinek köszönhetôen nem szárítja azt. Segít eltávolítani az elhalt hámréteget, puhítja a száraz és repedezett bôrt, de
zsíros bôrre is alkalmazható, mert mélyen tisztítja az eltömôdött
pórusokat. Nyugtatja a gyulladt vagy a napozástól megpirult
bôrt.

100 g ❧ 1380 Ft ❧ HAN 0342
500 g ❧ 4285 Ft ❧ HAN 0343

MM Gold Pure Shea vaj szappan

Krémes, selymes, visszafogott habzás, diós shea illat
és kiadósság jellemzi ezt a négy összetevôbôl álló
enyhén lágy tömbszappant. A 40% finomítatlan bio
sheavaj mellett szûz olíva olaj és kókusz gondoskodik a
bôr táplálásáról.
Shea vajas szappanunk elérhetô levendula illóolajos
változatban is, mely nemcsak mennyei aromaterápiás
hatású, de gyönyörû színe is magával ragad.

natúr ❧ 90 g ❧ 945 Ft ❧ HAN 0347
levendula ❧ 90 g ❧ 980 Ft ❧ HAN 0746

MM Olivaolaj szappan castille típusú

Magyar manufaktúrából európai színvonalon Önöknek!
Kézzel és rengeteg szûz olíva olajjal készült castille típusú szappan, mely különösen
érzékeny bôrre ajánlott. Habja kevésbé intenzív, de lágy, selymes,
így extra kiadós. Hajmosáshoz is kíváló.

90 g ❧ 910 Ft ❧ HAN 0571

MM eco-z folyékony szappan narancs-vanília
500 ml ❧ 1490 ft ❧ hAn 0927
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NATURISSIMO Melissa Folyékony szappan (BIOLA)

Minôsített natúrkozmetikum. Különleges összetételû, speciálisan bôrkímélô
kókuszolaj és szappanfû kivonat alapú felületaktív anyagai hatékonyan
tisztítják az érzékeny bôrtípust is.

300 ml ❧ 2242 Ft ❧ HAN 0349

OLIVIA Sheavajas intim-mosakodó szappan

Az Olivia Natural egyedülálló, levendula- és teafaolajat tartalmazó intim
szappanja fertôtlenítô és gombaölô hatással bír, miközben kíméletesen tisztít,
és olívaolaj, illetve shea-vaj tartalma miatt gyengéden ápolja a bôrödet.
A zsírsavakban és A-, E-, F-vitaminokban gazdag shea-vaj hosszantartó
hidratálást biztosít, illetve serkenti a bôröd öngyógyító képességét.

100 g ❧ 1090 Ft ❧ HAN 0350

OLIVIA Rózsafa borotvaszappan

Krémesen habzó, tökéletesen hidratáló megoldás a vegyszermentes
szôrtelenítéshez – nem csak férfiaknak! Ha természetes,
adalékanyagoktól mentes segítôtársat keresel a borotválkozáshoz,
a krémesen habzó rózsafa borotvaszappanunkat Neked találtuk
ki! A rózsafa illóolaj fás, fûszeres és frissítô illatot kölcsönöz
ennek a szappannak, amely nemcsak a férfiak arcbôrének, de
akár a nôi test más területeinek a szôrtelenítéséhez is kellemes
használatot biztosít. A benne található ricinusolaj lágyító hatásával
könnyebbé teszi a borotválkozást, olívaolaj tartalmának köszönhetôen pedig
mindeközben tökéletes hidratálást is biztosít.

90 g ❧ 1090 Ft ❧ HAN 0684

OLIVIA Sheavajas arctisztító szappan

Finom ápolás a makulátlan arcbôrért A shea-vajból és olívaolajból készülô
illatmentes arctisztító szappan gyengéden tisztítja, regenerálja és
hidratálja az arcbôrödet, miközben hatékonyan távolítja el a sminket és a
bôrre rakódott szennyezôdéseket. A shea-vaj A-, E- és F-, illetve az
olívaolaj A-, D-, E- és F-vitamin tartalmának köszönhetôen igazi
energiabomba a bôröd számára a mindennapos arctisztításban.

OLIVIA Körömvirág szappan

Gyulladáscsökkentô hatású körömvirág szappan, érzékeny bôrûeknek.
∑Babáknak is.

120 g ❧ 1190 Ft ❧ HAN 0351

OLIVIA Holt-tengeri iszap szappan

A Holt-tengeri iszap szappan dús ásványianyag
tartalmának és mély-tisztító hatásának köszönhetôen különleges kényeztetést nyújt a bôrödnek,
legyen az ekcémára hajlamos, pikkelysömörös vagy
akár aknés

120 g ❧ 1190 Ft ❧ HAN 0352

OLIVIA Olíva szappan

Különösen értékes natúrszappan, mely 100% olívaolajból készül, hogy a
legérzékenyebb, legszárazabb bôr számára is megfelelô gondoskodást nyújtson.
Babaápolásra is alkalmas!

120 g ❧ 1190 Ft ❧ HAN 0353

OLIVIA Kecsketejes-mézes szappan

Mézes kényeztetés felnôtteknek és gyerekeknek
egyaránt! Ebben a szappanban az értékes hatóanyagok mindegyike a száraz, érzékeny és ekcémás bôr
ápolását szolgálja.

120 g ❧ 1190 Ft ❧ HAN 0354

OLIVIA Geránium szappan

Fantasztikusan finom és lágy, rózsára emlékeztetô illatú kényeztetô szappan,
amely egyszerre ápolja és hidratálja bôrödet és tölti el a luxus érzésével nap
mint nap.

120 g ❧ 1190 Ft ❧ HAN 0686

60 g ❧ 790 Ft ❧ HAN 0685
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Tulasi Aromaterápiás szappan illóolajjal

cleaneco folyékony szappan

A folyékony krémszappan gyengéden tisztítja kezét és megóvja
bôrét a kiszára-dástól. Tartósítószert és
színezéket nem tartalmaz.

2liter ❧ 849 ft ❧ hAn 0348

Cleaneco Fertőtlenítő Folyékony Szappan 1 liter
Fertőtlenítő hatású, folyékony kéztisztítószer, amely összetételének
köszönhetően nemcsak kiválóan tisztít és fertőtlenít, hanem kíméli is a
kezet. Csökkenti a baktériumok számát, illetve gátolja azok
szaporodását és a bőrön való megtapadását. HAN 0920

oliviA szôlômag szappan

Ebben a szappanban a szôlômag minden értékes része megtalálható, amely a bôröd megfiatalításában segíthet neked: a belôle
kinyert antioxidánsokkal és vitaminokkal teli olaj ápolja a bôrödet,
a bôrradírozó hatású szôlômag ôrlemény pedig segít a mélyebb
rétegekbe juttatni az értékes tápanyagokat az elhalt hámsejtek
eltávolításával. Rendszeres használatával a bôröd kisimul,
rugalmassága javul, hiszen a szôlômag olaj a kollagén szövetek
regenerálásával segít megelôzni a bôr korai öregedését.

220 g ❧ 2 290 ft ❧ hAn 0687
oliviA kubeba szappan

A különleges illatú kubeba olajat egy Kínában ôshonos
fából nyerik. Számtalan elônyös hatása közé sorolható,
hogy jótékonyan hat az idegrendszerre és a kedélyállapotra, ezért különösen ajánljuk azoknak, akik stresszes
életet élnek. A kubeba szappan emellett élénkítô,
frissítô, tonizáló, bôrtisztító, fertôtlenítô, illetve
antiszeptikus tulajdonságai, valamint faggyútermelést
szabályozó, gyulladásgátló, és dezodoráló hatásai miatt
is vált sokak kedvencévé.

220 g ❧ 2 290 ft ❧ hAn 0688
olivia habbaba szappan

A legérzékenyebb bababôrnek nem is lehetne része kímélôbb
természetes ápolásban! A 2 hónaposnál idôsebb kisbabák és
gyermekek részére kifejlesztett illatmentes, hipoallergén HabBaba
szappan kizárólag extraszûz olívaolajat, kókuszzsírt és shea vajat
tartalmaz, így védi és ápolja a legkisebbek bôrét. Az összetevôk
hármas hidratáló hatásának köszönhetôen a HabBaba finoman
ápol, miközben selymesen és lágyan habzóvá teszi a babafürdôt.
Illatmentes.

Az illóolajoknak de természetes baktériumölô hatásuk is van. Az alapanyag (kókuszvaj
és pálmamagolaj) magas laurilsav tartalmánál fogva kiváló habzást eredményez.
Rendkívül tartós, jó szilárdságú, kemény szappanok. A növényi alapanyagok biztosítják
a bôr természetes légzését, nem tömítik el annak pórusait.

90 g ❧ 405 Ft
teafa ❧ HAN 0355
citrom-fahéj ❧ HAN 0356
körömvirág ❧ HAN 0357
levendula ❧ HAN 0358
geránium ❧ HAN 0359
citromfû ❧ HAN 0360

Tulasi Olívaolajos szappan

Kézzel öntött, tisztán növényi olajokból és kiváló minôségû illóolajokból készült
szappanok. Nem tartalmaznak lauryl étersulfát típusú habzó anyagot, kôolaj származékokat (pl.vaselin), mesterséges színezékeket, szintetikus parfümöt, állati eredetû
alkotórészt és tartósítószert!

100 g ❧ 600 Ft
citromfû ❧ HAN 0361
erdei gyümölcs ❧ HAN 0362
levendula ❧ HAN 0364

Tulasi Ovális szappan

Pálma- és pálmamagolajból valamint kókuszolajból készült, szabad alkáli
mentes, növényi szappan. Bôrpuhító hatása magas glicerintartalmának
köszönhetô. Enyhén lúgos kémhatású.

100 g ❧ 445 Ft
alga ❧ HAN 0366
méz ❧ HAN 0369
gyöngyvirág ❧ HAN 0370
kókusz ❧ HAN 0374
csipkebogyó ❧ HAN ❧ 0375

90 g ❧ 1190 ❧ HAN 0785
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Ági kecsketej szappan

Pannonhalmi szappan

A pannonhalmi szappan alapját a hagyományos „kolostor növények” képezik.
A termék család valamennyi tagja tradicionális receptek alapján, tiszta növényi
olajok felhasználásával, tartósítószer nélkül, kézzel készült.

120 g ❧ 850 Ft
levendula-menta ❧ HAN 0376
levendula-zsálya ❧ HAN 0757
rózsa-jázmin ❧ HAN 0758

❧

k edv e

A kecsketejbôl készült szappan gyulladáscsökkentô hatása mellett puhává és
selymessé teszi a bôrt. A benne lévô q10 koenzim és a telítetlen zsírsavak
behatolnak a bôr mélyebb rétegeibe és könnyen felszívódnak. Finoman hámlasztja
a bôr fáradt felsô hámrétegét és segíti a friss bôr képzôdését. Fôleg érzékeny,
száraz bôrûeknek, ekcémásoknak, fémallergiásoknak, pattanásos bôrû fiataloknak
ajánljuk és mindazoknak, akik szeretik a természetes alapanyagú kozmetikumokat,
mert nem válik a bôr szárazzá és irritálttá. Sôt a meglévô bôrirritációk is elmúlnak.

Pillangó ❧ 50 g ❧ 500 Ft
rózsaszín agyag ❧ HAN 0693

dobozos ❧ 120 g ❧ 1150 Ft
levendula-zsálya ❧ HAN 0377
rózsa-jázmin ❧ HAN 0379

Tulasi Gyerek kézbe kis virág szappan ❧100 Ft
piros – rózsa illatban ❧ HAN 0579
zöld – aloe illatban ❧ HAN 0580
sárga – jázmin illatban ❧ HAN 0581
kék – levendula illatban ❧ HAN 0582

Oldalán virágos ❧ 100 g ❧ 800 Ft
natúr ❧ HAN 0701
Bagoly ❧ 60 g ❧ 600 Ft
natúr ❧ HAN 0863

Tulasi Gyerek kézbe kis szív szappan ❧100 Ft
piros –rózsa illatban ❧ HAN 0583
zöld – aloe illatban ❧ HAN 0584
sárga – jázmin illatban ❧ HAN 0585
kék – levendula illatban ❧ HAN 0586
Tulasi Gyerek kézbe kis virág
4-es csomag celofán tasakban ❧ 400 Ft ❧ HAN 0465
Tulasi Gyerek kézbe kis szív
4-es csomag celofán tasakban ❧ 400 Ft ❧ HAN 0466
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hangák szappan (ági)
90 g ❧ 800 ft:
körömvirág ❧ hAn 083
levendula ❧ hAn 084
kávé ❧ hAn ❧ 0815
joghurt ❧ hAn 0816
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BIOLA Bio Echinacea Búzafû babapopsikrém

Minôsített biokozmetikum. Hatékony és kíméletes bôrtisztító babafürdetô. Bôrnyugtató, gyulladáscsökkentô hatásáról ismert gyógynövények kivonatával készül. A hajés bôrregenerációt elôsegítô B5-vitamint tartalmaz.

200 ml ❧ 2827 Ft ❧ HAN 0380

BIOLA Bio Csicsóka-neem gyermeksampon

Az érzékeny hajas bôrre a csicsóka levél, valamint a bíbor kasvirág
kivonata támogatja a bôrregenerációt és a B3-, B5-vitaminok a hajnövekedést segítik. A teafa-, és levendula illóolajok, valamint a Neemfa
levelének kivonata a higiénikus hajas fejbôrállapotot segíti elô. Három
év feletti gyermekeknek ajánlott sampon.

150 ml ❧ 2370 Ft ❧ HAN 0851

Natural Skin Care Herbal Babasampon (BIOLA)

Minôsített natúrkozmetikum. Kíméletesen tisztítja a természetes eredetû
kókuszolaj alapú detergensekkel a baba fejbôrét. Gyengéd a szemhez,
könnymentes hajmosást tesz lehetôvé. Összetevôi között megtalálhatóak az
aprobojtorjan, jojobaolaj, vadárvácska, csicsóka, körömvirág, mandulatej,
B5-, B3-vitamin, valamint az allantion.

250 ml ❧ 2589 Ft ❧ HAN 0381
100 ml ❧ 1185 Ft ❧ HAN 0382

Natural Skin Care Herbal baba krémhabfürdô (BIOLA)

Minôsített natúrkozmetikum. Kíméletesen tisztítja a természetes eredetû
kókuszolaj alapú detergensekkel a baba bôrét. Összetevôi között
megtalálható, a barackmagolaj, a jojoba olaj, a vadárvácska, a mandulatej, csicsóka, cickafark, cédrus illóolaj, a B5-, B3-vitamin és az allantoin.

250 ml ❧ 2369 Ft ❧ HAN 0383

Bôrnyugtató és bôrregenerációt elôsegítô hatásukról ismert bíbor kasvirág,
cickafarkfû gyógynövények kivonatát és allantoint, valamint E- és B5-vitaminokat
tartalmaz. A cinkoxid és a B5-vitamin, valamint az antioxidánsokban gazdag
búzafülé és a méhviasz elônyös a csecsemôk részére ajánlott popsivédô krémben.

100 ml ❧ 1892 Ft ❧ HAN 0852

Natural Skin Care Herbal baba popsivédô krém (BIOLA)

Minôsített natúrkozmetikum. Az orvosi somkóró és a körömvirág
gyulladáscsökkentô hatását a cink-oxid és az allantoin hámosítóbôrnyugtató hatása kiteljesíti. A hipoallergén hatású vadárvácska,
lenmag-kivonat, az érzékeny bôrt kiválóan ápoló shea vajjal és jojoba olajjal
különlegesen hatékonyan védi a baba bôrét a cink-oxiddal együttesen
az un. pelenka kiütések ellen. A manuka olaj bôrkímélô és erôs
antiszeptikus hatásával védi a bôrt.

100 ml ❧ 1746 Ft ❧ HAN 0385

BIOLA Bio centella bôrregeneráló elixír

A bôr környezeti ártalmaktól való védelmét támogatja a balzsam. Orvosi somkóró,
körömvirág, édesgyökér bôrregenerációt támogató kivonatát és allantoint tartalmaz.
A vadárvácska, lenmag- kivonat, az érzékeny bôrt kiválóan ápoló shea vajjal, mandulatejjel, pórsáfrány és jojoba olajjal különlegesen hatékonyan óvja és táplálja a baba bôrét
Alkalmazása: A kisgyermek idôjárási ártalmaknak kitett, megtisztított nedves
bôrfelületére vékony rétegben felvisszük a krémet.

Minôsített natúrkozmetikum. Kiválóan alkalmas a terhességi csíkok megelôzésére vagy
a gyors növekedés miatt kialakult un. striák hatékony elhalványítására. A mûtéti hegek
sebgyógyulását követô bôrápolásra is alkalmas. Hatóanyagai: földimogyoró olaj,
tökmagolaj, borsó, búzacsíra és kollagén fehérje hidrolizátum, ginseng, gyömbér,
boróka illóolaj, narancs olaj, teofillin, majoranna kivonat, orvosi zsálya, oregano, E-,
B3-, B5-, B6-vitamin, Zn2+, Mn2+.

100 ml ❧ 5381 Ft ❧ HAN 0386

50 ml ❧ 1172 Ft ❧ HAN 0384
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A bôrregenerációt támogató, tápláló bioaktív komplex.
Horzsolások és ütôdések feletti bôrfelületre, hegzáródást követôen hámregenerációt támogató, hidratáló bioaktív komplex, amely a különösen érzékeny bôr
táplálására szolgál és a bôr megfelelô higiénés állapotának kialakítását segíti.
Alkalmazása: Vékony rétegben permetezzük a bôrfelületre. Bármely bôrtípusra egyaránt alkalmazható naponta 2-3 alkalommal.
Használat elôtt fel kell rázni, mert kétfázisú pumpás spray!
100 ml ❧ 2848 Ft ❧ HAN 0157

Natural Skin Care Stria krém (BIOLA)

Natural Skin Care Herbal bababalzsam (BIOLA)

k edv e

❧

BIOLA Calendula babafürdetô
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BIOLA Bio jojobás baba fürdôeszencia
Natural Skin Care Mellápoló balzsam (BIOLA)

Minôsített natúrtermék. A teltebb, feszesebb keblek kialakulását, bôrállapotát
támogató testápoló. A bôr rugalmasságát és hidratáltságát javítja. Hatóanyagok:
szója olaj, hidrolizált mandula fehérje, növényi glicerin, ricinus olaj, jojobaviasz,
csicsóka kivonat, lenmagsav, cickafarkfû, perilla kivonat, libapimpó kivonat,
tökmagolaj, E-vitamin, C-vitamin, B5-vitamin, B3-vitamin, A-vitamin, édeskömény, rózsa olaj, Q10, koriander kivonat, rozmaring illóolaj, allantoin, méhviasz.

100 ml ❧ 4620 Ft ❧ HAN 0387

Minôsített biokozmetikum. Kíméletesen tisztítja a természetes eredetû kókuszolaj alapú detergensekkel már csecsemôkortól a baba bôrét. A jojoba olaj bôrápoló, a stellária
kivonata és a B5-vitamin segíti a hámregenerációt és a
vitaminokkal együtt a hajképzôdést is. A csicsóka bôrtápláló
kivonata a bíbor kasvirág, levendula és izsóp fôzete a
bôrregenerációt támogatja. A cédrus allergénmentes illóolaja
segíti a higiénikus bôrállapot fenntartását.Alkalmazása:
2 ml (1 kupaknyi) 5 liter fürdôvízben eloszlatva

100 ml ❧ 2302 Ft ❧ HAN 0470

Natural Skin Care Roza krém (BIOLA)

50 ml ❧ 3299 Ft ❧ HAN 0388

Natural Skin Care Herbal Ligetszépe testápoló (BIOLA)

Könnyen felszívódó, esszenciális zsírsavakat tartalmazó, bôrtápláló olajokban
gazdag testápoló. A szôlômagolaj, és a dióolaj az aszkorbil-palmitátal és a
tokoferil-acetáttal a bôrhámsejtek sejtmembránjait látja el antioxidánsokkal és
értékes tápanyagokkal. Tartós hidratációt, és bôrregenerációt elôsegítô
gyógynövény kivonatokat tartalmaz. A mandulatej hidrolizátumának aminosavai,
az allantoin, és a palástfû, valamint a gyulladáscsökkentô bio cickafarkfû
kivonata a fiatalosan üde bôrállapot kialakulását segíti, míg az oliva kivonata
antioxidánsokkal tölti fel a bôrhám sejtjeit. Összetételénél fogva elôsegíti a bôr
ún. védô savköpenyének megôrzését.

250 ml ❧ 2964 Ft ❧ HAN 0506

Natural Skin Care Herbal bôrregeneráló olaj (BIOLA)

Bôrnyugtató és gyulladáscsökkentô hatásukról jól ismert bió termesztésbôl
származó, gyógynövények kivonatát tartalmazó bôrregeneráló olaj.Kiválóan
alkalmas kisbabák érzékeny bôrének ápolására, babamasszázshoz, kisgyermekek
testmasszázshoz. A jojoba- és Ligetszépeolaj, a tökmagolaj és az allantoin
hatékonyan segíti a bôr regenerációját és természetes védôfunkcióinak ellátását.
Hatékony bôrtáplálást biztosít még a nagyon száraz bôrre is.

NATURISSIMO Gyermek és baba krémhabfürdô (BIOLA)

Natúrkozmetikum. Kíméletesen tisztítja a természetes eredetû kókuszolaj a baba
bôrét. A barackmagolaj és a jojoba olaj utánzsírozó hatásán túl a hipoallergén
hatásáról ismert vadárvácska, a mandulatej hidrolizátuma, a B5- és B3vitaminok és az allantoin segíti a gyors hámregenerációt. A Naturissimo
Gyermek & Baba krémhabfürdôben található csicsóka bôrtápláló és gyulladáscsökkentôkivonatának hatását az édesgyökér és a körömvirág kivonata
egészíti ki. A cédrus allergénmentesillóolaja segíti a higiénikus bôrállapot
fenntartását. Nem tartalmaz sodium lauryl / laureth sulfat-ot, szintetikus
illatanyagot, szintetikus konzerválószert és szintetikus színezéket.

250 ml ❧ 2558 Ft ❧ HAN 0522

BIOLA Bio gyógynövényes baba testápoló olaj

Bôrnyugtató és gyulladáscsökkentô hatásukról jól ismert bió
termesztésbôl származó gyógynövények, a körömvirág és
cickafarkfû kivonatát tartalmazó bôrregeneráló olaj. Kiválóan
alkalmas kisbabák érzékeny bôrének ápolására, babamasszázshoz, kisgyermekek testmasszázsához. Hatékony bôrtáplálást
biztosít a nagyon zsírhiányos bôrre nemcsak kisgyermekek,
hanem felnôttek számára is.

100 ml ❧ 1892 Ft ❧ HAN 0553

100 ml ❧ 1291 Ft ❧ HAN 0507

38

Termékkatalógus ❧ 2017 ősz

k edv e

❧

Komplex kezelés hajszálértágulatos bôrre. A bôr mélyebb rétegeiben lévô
hajszálerek regenerációját stimulálja az orvosi somkóró, ginkgo, hamamelisz kivonata a rutin jelenlétében. A hajszáleres bevérzések, gyulladásos
folyamatok következtében kialakult hámszöveti elváltozások gyors
felszívódását segíti elô a palástfû, cickafarkkóró, körömvirág, orvosi
somkóró kivonata, a K1-vitamin és a rozmaring illóolaja.

nc

Fényvédelem
BIOLA Kakaóvaj-turmeric fényvédô krém SPF 40
BIOLA Orvosi somkóró fényvédô krém SPF 10

Érzékeny bôrre. Napozáshoz és nappali arckrémként is használható a fény okozta
ártalmaktól és a mélyrétegi bôröregedési folyamatoktól védô antioxidánsokat
tartalmazó krém. Dermatológialiag tesztelten hipoallregén, az érzékeny arcbôr
és test védelmére is alkalmas hidratáló és bôrtápláló anyagokat tartalmaz.
A gyulladáscsökkentô orvosi somkóró, körömvirág és cickafarkfû kivonata az
érzékeny bôrt védi a fény okozta másodlagos károsodástól. A paradicsom és
sárgarépa juice és a homoktövis olajos kivonata kiegészíti a fényvédô pigmentek
bôrvédô hatását. Értékes bôrtápláló olajai, pl. a kakaóvaj és jojobaolaj, valamint
szezámolaj segítik a zsíroldékony hámregeneráló hatóanyagok bôrbejuttatását,
és óvják bôrét a környezeti ártalmaktól.

75 ml ❧ 3690 Ft
Világos ❧ HAN 0478
sötét ❧ HAN 0760

BIOLA Homoktövis fényvédô krém SPF 50+

Napozáshoz erôs fényvédô hatású és nappali fényvédô testre és
arckrémként is használható a fény okozta ártalmaktól és a
mélyrétegi bôröregedési folyamatoktól védô antioxidánsokat
tartalmazó krém.

Napozáshoz magas fényvédô hatású és nappali fényvédô arckrémként is használható.
A fény okozta ártalmaktól és a mélyrétegi bôröregedési folyamatoktól védô antioxidánsokat tartalmazó krém. - SPF 40 (40 faktoros)

75 ml ❧ 4441 Ft
VILÁGOS ❧ HAN 0494
SÖTÉT ❧ HAN 0762

HAN0495 BIOLA Kandilla napozás utáni time defence testápoló

Napozás utáni balzsam, amely hidratálja és hatékonyan regenerálja,
nyugtatja bôrét. Segíti az egyenletes barnulási folyamatokat.
Kiváló gyulladáscsökkentô, bôrnyugtató cickafarkfû, ruta,
kandilla, édesgyökér gyógynövényekbôl származó hatóanyagokat
és a barnulást segítô ceratonia kivonatot tartalmaz. A mélyrétegi
un. bôröregedési folyamatokat fékezi a kurkuma, homoktövis,
körömvirág kivonata. A hidratáló aloe juice, a gránátalmamag és a
ligetszépe olaja bársonyos, üde bôrérzetet biztosít. Minden bôrtípusra
alkalmazható.

75 ml ❧ 2079 Ft ❧ HAN 0495

75 ml ❧ 5096 Ft
Világos ❧ HAN 0484
sötét ❧ HAN 0761

BIOLA Bíbor kasvirág fényvédô krém SPF 25

Napozáshoz erôs fényvédô hatású és nappali fényvédô arckrémként is
használhatóa fény okozta ártalmaktól és a mélyrétegi bôröregedési
folyamatoktól védô antioxidánsokat tartalmazó krém.

75 ml ❧ 4241 Ft
SPF 25 VILÁGOS ❧ HAN 0488
SPF 25 SÖTÉT ❧ HAN 0611
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autóápolás

papíráruk
WC papír

2 rétegû, karton (12 tekercs), tekercs átmérô 19 cm, 640 lap, 160 m

fehér ❧ 100% cellulóz ❧ 5735 Ft ❧ HAN 0794
újrahasznosított ❧ 4740 Ft ❧ HAN 0795

Kéztörlô

2 rétegû, karton (12 tekercs), tekercs átmérô 13 cm, 220 lap, 55 m

fehér ❧ 100% cellulóz ❧ 5015 Ft ❧ HAN 0796
újrahasznosított ❧ 4025 Ft ❧ HAN 0797

Green Car környezetbarát téli szélvédômosó
(-19°C -ig fagyálló) GLICERINNEL

Rendkívül hatékony, környezetbarát tisztítószer gépkocsik szélvédôjének és fényszóróinak tisztítására. Glicerint tartalmaz, mely az ablaktörlôgumik rugalmasságát
megôrzi.Hatékonyan tisztítja a zsíros, sós és az erôsen szennyezett felületeket.
Valamennyi mûanyag és lakk felülethez kíméletes. Antisztatizáló hatása révén
gátolja a szélvédô száraz porosodását.

2 liter ❧ 555 ft ❧ hAn 0395
5 liter ❧ 1445 ft ❧ hAn 0396

Green Car környezetbarát téli szélvédômosó
(-40°C-ig fagyálló) GLICERINNEL

Papír zsebkendô
3 rétegû, 100 db-os

134 ft ❧ hAn 0820

Rendkívül hatékony, környezetbarát tisztítószer gépkocsik szélvédôjének
és fényszóróinak tisztítására. Glicerint tartalmaz, mely az ablaktörlôgumik rugalmasságát megôrzi. Hatékonyan tisztítja a zsíros, sós és az
erôsen szennyezett felületeket. Valamennyi mûanyag és lakk felülethez
kíméletes. Antisztatizáló hatása révén gátolja a szélvédô száraz
porosodását.

5 liter ❧ 1995 Ft ❧ HAN 0398

Green Car környezetbarát WASH and WAX viaszos autósampon

Környezetbarát, foszfátmentes, aktív anyag összetételénél fogva kiváló tisztító hatású,
jól habzik, a legmakacsabb szennyezôdéseket is könnyen eltávolítja. Hatóanyaga és
természetes eredetû viasz vízlepergetô védôbevonata révén egyenletes, foltmentes
száradást, magas fényt és hosszantartó csillogást biztosít. Egy lépésben tisztít és
konzervál.

1 liter ❧ 765 Ft ❧ HAN 0399

Green Car környezetbarát autósampon

Környezetbarát, foszfátmentes, aktív anyag összetételénél fogva
kiváló tisztító hatású, jól habzik, a legmakacsabb szennyezôdéseket is könnyen eltávolítja. Természetes eredetû hatóanyagai révén
egyenletes fényes száradást biztosít.

1 liter ❧ 490 Ft ❧ HAN 0401
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autóápolás

Párologtató

Green Car környezetbarát nyári szélvédômosó

Kiválóan alkalmas gépkocsik szélvédôjének és fényszóróinak nyári tisztítására.
Összetételénél fogva kíméletesen a környezethez, de hatékonyan tisztítja a zsíros
és erôsen szennyezett felületeket. Valamennyi mûanyag és lakk felülethez
kíméletes. Biológiai úton elôállított etil-alkoholból (finomszesz), cukortenzidbôl
(anionos felületaktív anyag) készül, bogároldó adalékot tartalmaz, antisztatizáló
hatása révén gátolja a szélvédô száraz porosodását.

2 liter ❧ 375 Ft ❧ HAN 0402
5 liter ❧ 815 Ft ❧ HAN 0403

glanc illatosított ioncserélt víz
Gôzölôs vasalókhoz és párologtatókba ajánljuk.

2 liter ❧ 255 ft ❧ hAn 0404

A hideg párologtató két kô részbôl áll. Egy magas hômérsékleten elôállított mázas
kôörleménybôl készült tálkából és egy virágmintázatú porózus szerkezetû felsô kôbôl,
amely magába szívja, és lassan párologtatja a rácsepegtetett illóolajat. Így olyan
helyiségekben, ahol sem áramot, sem nyílt lángot nem akarunk használni, így
élvezhetjük az illóolajok jótékony hatását.
Csepegtessen 5-6 csepp 100%-os illóolajat a virágmintázatú kôre és 2-3 napig is
árasztja magából a természetes illatot.

blueberry párologtató ❧ 2790ft frangipani
virág minta rózsaszín ❧ hAn 0798 barna ❧
hAn 0799
Rózsa virág minta, sárga ❧ HAN 0871
rózsaszín ❧ HAN 0801
barna ❧ HAN 0802
Szív minta vörös ❧ HAN 0803
rózsaszín ❧ HAN 0804

BioNatural

Speciális, organikus termékek azoknak, akik törôdnek környezetükkel. A BioNatural
termékek természetes anyagból készülnek, ergonomikus kialakításúak.

BioNatural mosogatószivacs
Kókusz ❧ 2 db ❧ 215 Ft ❧ HAN 0805
Kender ❧ TOP ❧ 6 db ❧ 385 Ft ❧ HAN 0809
TOP formázott ❧ 4 db ❧ 385 Ft ❧ HAN 0811

BioNatural törlôkendô
1 db ❧ 295 Ft ❧ HAN 0812

kiegészítôk
Szórófej Ecoclean tisztítószerekhez ❧ 150 Ft ❧ HAN 0557
Szórófej + 0,5 literes palack Eco Clean tisztítószerekhez
❧ 400 Ft ❧ HAN 0558
Pumpa Ecoclean 1000 ml tisztítószerekhez ❧ 150 Ft ❧ HAN 0608
Tulasi Illatosító tüll tasakban Universe illat ❧ 300 Ft ❧ HAN 0469
Tulasi Illatosító tüll tasakban Callista illat ❧ 300 Ft ❧ HAN 0594
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Textilzsák az apróságoknak!

Hulladékmentes háztartás

A Réthy Fashion farmerből
újrahasznosított

Zöld háztartások kellékei a kevesebb hulladékért
Elindult “Nem kérek zacskót!” kampányunk!
Új termék a Hangák kínálatában az
újrahasznosított anyagokból készült
textilszatyor
mely kétféle változatban készül.

Egyiken “HOLNAP ÚJRA SEGÍTEK
CIPEKEDNI” felirat szerepel,
másik pedig véletlenszrű mintázatú.

Válasszatok egyet és legyen cél, hogy
minél kevesebb nejlonzacskót
hoztok haza a boltból.
Tégy egy lépést, mindegy mekkorát!

csodáival már biztosan
találkoztatok, most
azonban már a
Hangákon keresztül is
hozzájuthattok ahhoz
a jól szellőző, átlátszó,
tetején mintás
textilzsákocskához,
ami igazán hasznos és
persze nagyon
környezettudatos
a darabos holmik vásárlásakor.

850 Ft /db

Ökotextil konyhai törlőkendő

Az egyszer használatos konyhai törlőkendőket
hivatott helyettesíteni ez az ökotextil minősítésű anyagból
készült kétoldalas kendő.
Egyik oldala vászon, másik egyfalas puha frotír.

Logóval: 690 Ft ❧ HAN 0926

Törlőkendő ❧ HAN1003 ❧ 570 Ft/db

Logó nélkül: 490 Ft ❧ HAN 0925

Mosható kozmetikai korong,
ökotextil minősítésű anyagból,
melynek egyik fele lágy
és puha pink,
másik fele radírozó-masszírozó
zöld Hanga színű.
10 db / csomag, saját logós textilzsák.
2100 FT/ csoma
Korongok zsákban: HAN 1004

42

Termékkatalógus ❧ 2017 ősz

www.hangak.hu
Hangák számokban:
❧ 13 magyar gyártó 650 terméke.
❧ 60 hangakör, kb. 1500 elkötelezett hangavásárló.
❧ 3 millió Ft adomány alapítványoknak, egyesületeknek.

Köszönjük, hogy minket választottál!
A Hangákkal nem csupán jó áron és könnyen vásárolhatsz,
de többféleképpen felelôsséget vállalsz környezetedért.

Ne feledd, a közösség no˝je mindig zöldebb!
www.hangak.hu
info@hangak.hu
A katalógus árai 27% Áfá-t tartalmaznak.

