Zklidňující mýdlo
s kamenným olejem
Jemně vonící mýdlo vhodné k šetrné
a pravidelné péči o problematickou,
mastnou a podrážděnou pleť. Účinně
pomáhá při akné: pravidelné používání
zajistí čistou pokožku. Nevysušuje pleť.
100 g

tip

Měsíčkový krém
s kamenným olejem

Řadí se k nejúčinnějším přípravkům
pro regeneraci pokožky: pomáhá hlavně
suché a citlivé pleti, podporuje její
pružnost a obnovuje ochranný kožní film.
Zjemňuje ruce, je vhodný i na celé tělo.

Proč je
kamenný
olej tak
jedinečný?
Účinné látky
obsažené v olejové břidlici, takzvané „léčivé
dědictví moře“, 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,
masti a krémy mají protizánětlivé účinky
a utišují bolesti revmatického původu.

alpský

Kamenný olej
pomáhá od bolesti
a regeneruje

100 ml

MASÁŽNÍ Kamenný olej
Směs harmonicky sladěných přírodních
olejů s vysokým podílem kamenného
oleje. Pomáhá při bolestech a svalové
únavě. Dobře se vstřebává, zjemňuje
pokožku celého těla. Hodí se pro domácí
použití, do wellness center i lázní.

Hojivá mast
s kamenným olejem

tip

Speciální mast výjimečné kvality s vysokým
obsahem kamenného oleje, vhodná pro
termozábaly. Vstřebává se 2–3 hodiny.
Pomáhá od bolesti a účinkuje hojivě i při
lehkých zánětech nebo omrzlinách.
100 g

100 ml • 200 ml • 500 ml

Balzám na nohy
s kamenným olejem

Tělový balzám
s kamenným olejem

Balzám s výtažky mentolu a kafru přináší
nohám intenzivní úlevu. Napomáhá
hojení otlačených míst, zjemňuje suchou
a zatvrdlou kůži. Odstraňuje svědění,
působí jako prevence plísní.

Osvědčený balzám slouží k utišení bolestí
pohybového aparátu, doléčení jizev atd.
Harmonické složení dalších přírodních
látek (jojobový olej, vitamin E, včelí vosk)
podporuje hojivé účinky kamenného oleje.

100 ml

regenerační tonikum
s kamenným olejem
Působí blahodárně na namáhané klouby
(i po sportovních výkonech), uvolňuje
napětí. Má mimořádné osvěžující účinky,
regeneruje namožené svaly. Ideální péče
po koupeli s kamenným olejem.
250 ml • 500 ml

lázně
v pohodlí
domova

100 ml
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Hojivé přípravky
z kamenného oleje
pomáhají od bolesti
a regenerují pokožku

síla pravěkého
moře
v kapce oleje

Všechny
přípravky
z alpského
kamenného
oleje se vyrábějí
ekologicky
z přírodních
zdrojů
a jsou klinicky
testované.

Alpský kamenný olej je vysoce kvalitní
čistý přírodní produkt rozpustný ve vodě.
Přináší úlevu od bolestí pohybového ústrojí,
zlepšuje stav citlivé a suché pokožky.
Díky bohatému obsahu organicky vázané
síry působí protizánětlivě.
Kamenný olej
pro termální koupele

tip

Ideální terapie pro domácí použití nebo
i profesionální péči ve wellness centrech
a lázních. Tlumí bolesti a stres, uvolňuje,
regeneruje. Pro 20minutovou koupel
přidejte do vody o 38 °C tři lžíce oleje.

Jemné tělové mléko
s kamenným olejem

tip

Vrací pokožce přirozenou vlhkost. Rychle
se vstřebává, není mastné a obsahuje
vitamin E chránící buňky před poškozením.
Díky olejům z avokáda a jojoby získá
pokožka pružnost a sametovou hebkost.

250 ml • 500 ml • 1000 ml

200 ml • 500 ml

Alpský kamenný olej
s pozoruhodnými účinky
na zdraví a krásu se získává
už více než 100 let z olejové
břidlice od rakouského jezera
Achensee. Obsahuje vysoký
podíl organických složek ze
zbytků vodních organismů,
které se během milionů let
usazovaly na dně pramoře.

Vital – Kamenná koupel
obohacená éterickými oleji

Vlasový šampon
s kamenným olejem

čistý kamenný olej FOSSIL

K regeneraci organismu nejen v období
chřipek a nachlazení. Obsahuje hodnotné
éterické oleje (smrkové jehličí, eukalyptus,
mateřídouška, levandule atd.), tonizuje,
regeneruje a zvláčňuje pokožku.

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.

Přírodní přípravek nejvyšší kvality a čistoty
s vysokým obsahem organické síry pomáhá
při revmatických bolestech, usnadňuje
pohyblivost a zlepšuje pokožku. Užívá se
lokálně nebo jako třítýdenní pitná kúra.

200 ml • 500 ml

200 ml • 500 ml

30 ml

tip

Sprchový gel
s Kamenným olejem

Vlasový balzám
s kamenným olejem

VITAL šampon
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 denní použití.

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.

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. Pro denní mytí.

200 ml • 500 ml

200 ml • 500 ml

200 ml • 500 ml

