
přípravky pro koně, skot a psypro zdravou pokožkupro krásné vlasy

tip

Všechny přípravky z kamenného oleje  
jsou dermatologicky testované a většina  
z nich neobsahuje konzervační přísady.

vlasový balzám 
s kamenným olejem

usnadňuje česání a úpravu všech typů 
vlasů po umytí. uhlazuje vlasové vlákno 
i s roztřepenými konečky, posiluje ho 
a vyživuje. díky účinným složkám získají 
vlasy hedvábně jemný vzhled a lesk. 

200 ml • 500 ml 

vlasový šampon 
s kamenným olejem

exkluzivní péče pro suché, roztřepené, 
lámavé a jemné vlasy, s neutrálním pH.  
šetří pokožku, brání vzniku lupů, posiluje 
vlasová vlákna v celé délce a zajistí jim  
hedvábný lesk. je vhodný k častému mytí.

200 ml • 500 ml 

farmářská mast  
s kamenným olejem 

tradicí ověřená mast pro léčebnou péči  
o zvířata na farmách a statcích. Hojí 
oděrky, rány, záněty a kožní problémy,  
léčí poraněná kopyta. Účinkuje citlivě  
a dlouhodobě. vhodná i pro eko chovy.

500 ml 

vItal šampon  
s kamenným olejem

pro suché a oslabené vlasy dospělých 
i nejjemnější vlásky dětí. vyživující komplex 
organických složek, vybraných bylin, 
panthenolu a biotinu příznivě ovlivňuje 
kvalitu a sílu jemných vlasů. bez alergenů, 
vhodný pro každodenní mytí.

200 ml • 500 ml 

oCHranný fluId  
(repelent) pro skot  
s kamenným olejem
vysoce účinný přípravek proti bodavému 
hmyzu ve stájích a chlévech chrání 
pokožku skotu a koní před obtížnými 
parazity (mouchami, ovády, komáry).  
s certifikátem pro eko zemědělství.

1000 ml 

oCHranný fluId (repelent) 
pro koně s kamenným 
olejem – bIo

speciální účinný fluid proti ovádům, 
mouchám, komárům a ostatnímu hmyzu 
chrání pokožku koní a vyhání hmyz ze 
stájí. bez konzervantů, certifikován pro 
eko zemědělství. 

500 ml 

šampon pro psy  
s kamenným olejem

přírodní šampon obsahující čistý citronový 
olej chrání psí pokožku před parazity, 
odstraňuje zápach i svědění a zajišťuje lesk 
srsti. přípravek bez dráždivých složek.

130 ml 

balzám na noHy 
s kamenným olejem

balzám s výtažky mentolu a kafru přináší 
intenzivní úlevu unaveným chodidlům. 
napomáhá hojení otlačených bolavých 
míst, zjemňuje suchou a zatvrdlou kůži. 
odstraňuje svědění, působí jako prevence 
vzniku kožních plísní. 

100 ml 

Kamenný olej  
se získává  

ekologickou cestou  
a výhradně  

z přírodních  
zdrojů.

šampon pro koně  
s kamenným olejem 

jemný šampon s čistým citronovým olejem 
odstraňuje zápach i svědění, zajišťuje lesk 
srsti, hedvábnou hřívu a chrání pokožku 
koní před parazity. bez dráždivých složek.

500 ml 

sprCHový gel  
s kamenným olejem

obzvlášť dobře chrání pokožku před 
vysušením. obsahuje vysoce účinné  
látky rostlinného původu a vitamin e, 
jeden z nejdůležitějších antioxidantů.  
má neutrální pH, je vhodný na každodenní 
použití. I pro citlivou pokožku.

200 ml • 500 ml 

oCHranný krém  
z alpské borovICe

pečující krém s čistým olejem z borovice 
horské zajišťuje spolehlivou ochranu proti 
větru a chladu. podporuje „opalovací 
efekt“ – přirozené tónování pleti. 
neobsahuje uv faktor. přírodní alpský 
přípravek bez konzervačních látek je 
ideální do hor – na túry, běžky, lyžování...

90 ml 

modřínový balzám 
s kamenným olejem

vynikající balzám pro namáhanou, suchou 
a popraskanou pokožku rukou a nohou. 
dokonale zjemňuje hrubou kůži, stimuluje 
krevní oběh. Čistá alpská modřínová 
pryskyřice pokožku regeneruje a chrání. 
bez konzervantů. obsahuje rozmarýn, 
eukalyptus a beta-karoten. pro dospělé 
a děti od 3 let.

90 ml 

tyrolský balzám  
s kamenným olejem

osvědčený krémový balzám slouží  
ke zklidnění podrážděné pokožky  
a k doléčení jizev. je ideální pro suchou 
šupinatou pokožku (lupénka, ekzém). 
Harmonické složení balzámu (jojobový 
olej, vitamin e, včelí vosk) podporuje hojivé 
účinky kamenného oleje. na celé tělo.

100 ml 

jemné tělové mléko 
s kamenným olejem

vrací pokožce přirozenou vlhkost. rychle 
se vstřebává, není mastné a obsahuje 
vitamin e chránící buňky před poškozením. 
díky zastudena lisovaným olejům z avokáda 
a jojoby získá pokožka pružnost, vitalitu  
a sametovou hebkost.

200 ml • 500 ml 

měsíČkový krém 
s kamenným olejem

díky výtažkům z měsíčku lékařského 
se řadí k nejúčinnějším přípravkům pro 
regeneraci pokožky. pomáhá hlavně  
suché a citlivé pleti, podporuje její 
pružnost a obnovuje ochranný kožní film. 

100 ml 

tip
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tip

tip Kamenný
olej

pomáhá od bolesti 
a regeneruje

dopřejte si 
lázně 

V pohodlí  
domoVa

eshop.kamenny-olej.cz
www.kamenny-olej.cz 
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čím je kamenný 
olej tak 
výjimečný?
obsahuje hodnotné  
látky, které pocházejí 
z pravěkých vodních 
živočichů a rostlin. 
díky svému jedinečnému harmonickému 
složení a vysokému obsahu síry působí 
blahodárně na lidské zdraví. přísady do 
koupele, masážní oleje, zábaly, tonika, masti 
i krémy utišují bolesti revmatického původu  
a mají výrazné protizánětlivé účinky. 

výHradní miramis, s. r. o. 
dovozCe zenklova 1545/39 
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kamenný olej a jeho 
účinky uznává přírodní  

i klasická medicína.

Pomáhá zmírňovat bolesti při akutních  
i chronických onemocněních pohybového 
ústrojí (artróza, artritida…) a zlepšuje 
pohyblivost kloubů. díky vysokému obsahu 
organické síry působí protizánětlivě, zvláčňuje 
suchou a citlivou pokožku, prokrvuje ji 
a obnovuje přirozený kožní film. 
Kamenný olej je Vysoce KValitní čistě 
přírodní produKt rozpustný Ve Vodě.

kamenný olej  
pro termální koupele

regenerační horká koupel pro domácí 
použití nebo profesionální terapii v lázních 
a salonech. tlumí bolesti kloubů a svalů, 
přináší fyzické i psychické uvolnění.  
pro 20–30minutovou koupel stačí 3 lžíce 
oleje. po lázni se doporučuje masáž nebo 
minimálně 30minutový odpočinek v teple.

250 ml • 750 ml 

tip

pro poHyb bez bolestI

„lisuje“ se už více než 100 let 
z olejové břidlice, která se těží  

u jihorakouského jezera 
achensee. obsahuje vysoký 

podíl organických složek 
ze zbytků vodních organismů 
usazovaných během milionů 

let na dně pramoře a má 
pozoruhodné účinky 

na zdraví a krásu.

síla praVěKého 
moře je V Každé 
V Kapce oleje…

přírodní mýdla, masážní oleje

Kamennému 
oleji se práVem 

říKá černé 
tyrolsKé zlato.

… a V Každém 
přípraVKu.

ČIstý kamenný olej fossIl 

přírodní přípravek nejvyšší kvality a čistoty 
s vysokým obsahem organické síry pomáhá 
při kloubních potížích a zlepšuje stav 
pokožky při ekzémech, akné, lupénce 
a úporných vyrážkách. působí také proti 
zánětu žaludeční sliznice, žaludečnímu 
podráždění (i nervozitě), infekcím střev 
nebo zánětům močového měchýře. 

30 ml 

vItal – kamenná koupel  
oboHaCená éterICkýmI olejI

k regeneraci organismu a ochraně proti 
chřipce a nachlazení. obsahuje hodnotné 
éterické oleje (z levandule, mateřídoušky, 
smrkového jehličí, eukalyptu…) a zároveň 
tonizuje, regeneruje a zvláčňuje pokožku. 

200 ml • 500 ml 

regeneraČní tonIkum 
s kamenným olejem

působí blahodárně na namáhané klouby  
(i po sportovních výkonech), uvolňuje 
napětí a bolest. má mimořádné osvěžující 
účinky, regeneruje namožené svaly. 
používá se také na pokožku celého těla  
po termální koupeli s kamenným olejem  
ke znásobení regeneračního účinku.

200 ml • 500 ml 

tyrolská HojIvá mast  
s kamenným olejem

výjimečná mast pomáhá při bolestech 
kloubů (i chronických), při léčení drobných 
ran, naraženin, odřenin (i u dětí), hojí 
omrzliny a onemocnění kůže (vyrážky, 
zarudnutí, ekzémy). především je vhodná 
k ošetření lehkých zánětů (vředy, abscesy, 
hnisavá onemocnění kůže a nehtového 
lůžka) nebo k vyhnisání třísek.

100 ml

olejová břIdlICe na zábaly

lokální termální terapie při chronických 
revmatických a degenerativních 
onemocněních pohybového ústrojí, 
při blokádách, poruchách páteře a po 
úrazech. působí blahodárně na namáhané 
klouby a svaly, zmírňuje bolest a napětí. 
zábal má mimořádné regenerační účinky. 
Ideální péče po lázni s kamenným olejem.

3 ks • 10 ks (profi balení pro lázně a wellness salony)

zklIdňujíCí mýdlo 
s kamenným olejem

jemně vonící mýdlo k péči o mastnou 
a problematickou pleť. Účinně pomáhá 
při akné: pravidelné používání zajistí 
čistou pokožku. nevysušuje ji a působí 
antibakteriálně – i jako antiperspirant.

100 g

masážní kamenný olej 

je směsí čistých přírodních olejů (olivový, 
kamenný, řepkový, z třezalky tečkované) 
a harmonicky sladěných speciálních olejů 
(rozmarýn, máta, eukalyptus, levandule...). 
pomáhá při bolestech, zjemňuje pokožku. 

100 ml • 200 ml • 500 ml 

masážní kamenný olej profI

pomáhá při bolestech pohybového ústrojí 
a svalové únavě, revitalizuje a uvolňuje. 
zůstává dlouho kluzný, nevysušuje 
ruce maséra. obsahuje čisté přírodní 
oleje (mandlový, jojobový, kamenný, 
eukalyptový). 100% bez konzervantů.

500 ml 

přírodní tekuté mýdlo 
s kamenným olejem

zcela netoxické mýdlo umyje ruce i tělo  
s tou největší šetrností. příjemně pění 
a přitažlivě voní po jehličí a citronech. 
vyrábí se tradičním způsobem, bez tenzidů 
a konzervantů. je vhodné i pro malé děti.

200 ml 

peČujíCí mýdlo s arnIkou

přírodní mýdlo s hojivou arnikou 
horskou prokrvuje cévy, má zklidňující 
a regenerační účinky na drobné oděrky, 
zhmožděniny, záněty a proleženiny.  
je ideální pro péči o pokožku celého těla. 

100 g

tip

tip

tip

stop bolaVému 
tělu a stresu!  

V horké lázni  
s kamenným 

olejem se klouby 
a svaly uvolní, 

psychické napětí 
se zmírní.


