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Palacio CZ s.r.o. je ČESKÝ výrobce přírodní kosmetiky.
Výrobce a distributor kosmetiky Herbal Therapy,

Cannabis a CBD.

Naše produkty jsou založeny na tradičních postupech, které
kombinují nejnovější vědecký výzkum a účinné látky k

dosažení silných regeneračních účinků.

Máme dlouholeté zkušenosti s výrobou vysoce kvalitní
přírodní kosmetiky pro péči o pleť, vlasy, tělo, koupele a

masáže.
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PALACIO KATALOG PLATNÝ K 23.01.2023
Novinka

CéBéDé Calidum hřejivý masážní gel 200ml
PAL1217 EAN: 8595641302207

Bylinný masážní gel s hřejivým efektem a s tím nejlepším z konopí. CBD je vysoce účinná látka, která dokáže vstoupit do
přirozeného regeneračního procesu kožních buněk a výrazně tak napomáhá k dosažení relaxace při masáži pokožky v
oblasti kloubů, svalů a zad. 
Nevhodné pro děti do 3 let.

Váha: 0.27 Ks v balení: 25

CéBéDé Chill chladivý masážní gel 200ml
PAL1216 EAN: 8595641302191

Bylinný masážní gel s chladivým efektem a s tím nejlepším z konopí. CBD je vysoce účinná látka, která dokáže vstoupit do
přirozeného regeneračního procesu kožních buněk a výrazně tak napomáhá k dosažení relaxace při masáži pokožky
v oblasti kloubů, svalů a zad.
Nevhodné pro děti do 3 let.

Váha: 0.27 Ks v balení: 25

CéBéDé Fortis unikátní masážní gel 200ml
PAL1215 EAN: 8595641302184

Unikátní masážní gel se zdrojem přírodního kolagenu, vitamínů a s tím nejlepším z konopí. CBD je vysoce účinná látka,
která dokáže vstoupit do přirozeného regeneračního procesu kožních buněk a výrazně tak napomáhá k dosažení relaxace
při masáži pokožky v oblasti kloubů, svalů a zad.
Nevhodné pro děti do 3 let.

Váha: 0.27 Ks v balení: 25

VÍNO

Chateau La Sierra Cabernet Sauvignon, víno suché 12% alk., 0,75 l
PAL0012 EAN: 8422795012884

Cabernet Sauvignon Chateau La Sierra - exklusivní láhev obalená drátěnou síťkou Kvalitní suché odrůdové červené víno z
hroznů pěstovaných na prosluněných španělských vinicích v oblasti Kastilie. Hloubka a intenzita vína vynikne, když láhev
otevřete hodinu před podáváním, při pokojové teplotě. Je ideální k tmavým masům, obloženým mísám nebo sýrům.

Váha: 1.16 Ks v balení: 12

Chateau La Sierra Chardonnay, víno suché 12% alk., 0,75 l
PAL0013 EAN: 8422795013003

Chardonnay Chateau La Sierra - exklusivní láhev obalená drátěnou síťkou. Kvalitní suché odrůdové bílé víno z hroznů
pěstovaných na prosluněných španělských vinicích v oblasti Kastilie. Podávejte při teplotě 12°-14°C°. Hodí se k lehkým
masům, rybám, mořským plodům.

Váha: 1.16 Ks v balení: 12
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Chateau La Sierra Merlot, víno suché, 12% alk., 0,75 l
PAL0011 EAN: 8422795013096

Merlot Chateau La Sierra - exklusivní láhev obalená drátěnou síťkou. Kvalitní jakostní suché odrůdové červené víno z
hroznů pěstovaných na prosluněných španělských vinicích v oblasti Kastilie. Hloubka a intenzita vína vynikne, když láhev
otevřete hodinu před podáváním, při pokojové teplotě. Je ideální k tmavým masům, obloženým mísám nebo sýrům.

Váha: 1.16 Ks v balení: 12

Chateau La Sierra Sauvignon Blanc, víno suché 12% alk., 0,75 l
PAL0014 EAN: 8422795010705

Sauvignon Blanc Chateau La Sierra - exklusivní láhev obalená drátěnou síťkou. Kvalitní suché odrůdové bílé víno z hroznů
pěstovaných na prosluněných španělských vinicích v oblasti Kastilie. Výroba vína v této oblasti má staletou tradici.
Podávejte při teplotě 12°-14°C°.Hodí se k lehkým masům, rybám, mořským plodům

Váha: 1.16 Ks v balení: 12

Palacio de Durcal Cabernet Sauvignon, víno suché 12% alk., 0,75 l
PAL0004 EAN: 8422795010804

Palacio De Durcal jsou suchá odrůdová vína z hroznů pěstovaných na prosluněných španělských vinicích v oblasti Kastilie.
Výroba vína v této oblasti má staletou tradici. Cabernet Sauvignon je ideální k tmavým masům, obloženým mísám nebo
sýrům. Chardonnay podávejte při teplotě 12° - 14°C°. Je vhodné k lehkým masům, rybám, mořským plodům.

Váha: 1.14 Ks v balení: 12

Palacio de Durcal Chardonnay, víno suché 12% alk., 0,75 l
PAL0003 EAN: 8422795013164

Palacio De Durcal jsou suchá odrůdová vína z hroznů pěstovaných na prosluněných španělských vinicích v oblasti Kastilie.
Výroba vína v této oblasti má staletou tradici. Chardonnay podávejte při teplotě 12° - 14°C°. Je vhodné k lehkým masům,
rybám, mořským plodům.

Váha: 1.14 Ks v balení: 12

Palacio de Durcal Merlot, víno suché 12% alk., 0,75 l
PAL0001 EAN: 8422795013140

Palacio De Durcal jsou suchá odrůdová vína z hroznů pěstovaných na prosluněných španělských vinicích v oblasti Kastilie.
Výroba vína v této oblasti má staletou tradici. Hloubka a intenzita vína Merlot vynikne, když láhev otevřete hodinu před
podáváním, při pokojové teplotě. Je ideálním doplňkem k tmavým masům, obloženým mísám nebo sýrům.

Váha: 1.14 Ks v balení: 12

Palacio de Durcal Rosado, víno suché 12% alk., 0.75 l
PAL0065 EAN: 8422795012006

Palacio De Durcal jsou suchá odrůdová vína z hroznů pěstovaných na prosluněných španělských vinicích v oblasti Kastilie.
Výroba vína v této oblasti má staletou tradici.

Váha: 1.16 Ks v balení: 12
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Palacio de Durcal Sauvignon Blanc, víno suché 12% alk., 0,75 l
PAL0002 EAN: 8422795013010

Palacio De Durcal jsou suchá odrůdová vína z hroznů pěstovaných na prosluněných španělských vinicích v oblasti Kastilie.
Výroba vína v této oblasti má staletou tradici. Sauvignon Blanc podávejte při teplotě 12° - 14°C°. Hodí se k lehkým
masům, rybám, mořským plodům.

Váha: 1.14 Ks v balení: 12

KONOPÍ

Cannabis Aqua Atomiser 100ml
PAL1208 EAN: 8595641302115

Dopřejte své pleti pořádné osvěžení. Konopná osvěžující voda na pleť &amp; tělo si vás okamžitě podmaní. Dodává pocit
svěžesti a rozjasňuje pleť, podporuje regeneraci, navrací pleti zdravý a mladistvý vzhled, napomáhá celkové relaxaci.
Dermatologicky testováno i pro citlivou pleť.Použití: Používejte kdykoliv během dne. Nastříkejte na tvář přiměřené
množství přípravku.

Váha: 0.11 Ks v balení: 6

Cannabis Rosmarinus koupelová lázeň, 500 ml
PAL1242 EAN: 8595641302597

Krémová koupelová pěna s originální kombinací kvalitního konopného oleje a podmanivou vůní rozmarýnu. Konopný olej
působí jako přírodní emolient a zjemňuje působení mycích složek na pokožku. V koupeli vytvoří bohatou vo-nící pěnu,
která šetrně čistí pokožku a díky svému složení zamezuje jejímu nadměrnému vysušování. Použití: Do proudu teplé vody
nalijte libovolné množství přípravku dle požadavku na intenzitu pěny a oddejte se příjemným pocitům z lázně.

Váha: 0.60 Ks v balení: 6

Cannabis Rosmarinus koupelová sůl, 900 g
PAL1243 EAN: 8595641302610

koupelová sůl s originální kombinací kvalitního konopného oleje a podma-nivou vůní rozmarýnu. Receptura obsahuje
kvalitní olej ze semen konopí (Cannabis Sativa L., Angiospermae), který působí jako přírodní emollient a pomáhá udržovat
pokožku hebkou, svěží, čistou a nedráždí ji.

Váha: 1.00 Ks v balení: 6

Cannabis Rosmarinus sprchový gel, 500 ml
PAL1239 EAN: 8595641302573

Každodenní sprchový gel na tělo, obličej a vlasy s originální kombinací kva-litního konopného oleje a podmanivou vůní
rozmarýnu. Konopný olej působí jako přírodní emolient a zjemňuje působení mycích složek na pokožku.

Váha: 0.60 Ks v balení: 6
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Cannabis Rosmarinus tekuté mýdlo s pumpičkou, 500 ml
PAL1241 EAN: 8595641302580

Jemné tekuté mýdlo s originální kombinací kvalitního konopného oleje a podmanivou vůní rozmarýnu. Konopný olej působí
jako přírodní emolient a zjemňuje působení mycích složek na a pokožku.

Váha: 0.60 Ks v balení: 6

Cannabis Rosmarinus vlasový šampon, 500 ml
PAL1240 EAN: 8595641302566

Jemný vlasový šampon s originální kombinací kvalitního konopného oleje a podmanivou vůní rozmarýnu. Konopný olej
působí jako přírodní emolient a zjemňuje působení mycích složek na vlasy a pokožku. Vhodný i pro velmi čas-té použití,
napomáhá vlasy udržovat přirozeně hebké a jemné.

Váha: 0.60 Ks v balení: 6

CéBéDé Calidum hřejivý masážní gel 200ml
PAL1217 EAN: 8595641302207

Bylinný masážní gel s hřejivým efektem a s tím nejlepším z konopí. CBD je vysoce účinná látka, která dokáže vstoupit do
přirozeného regeneračního procesu kožních buněk a výrazně tak napomáhá k dosažení relaxace při masáži pokožky v
oblasti kloubů, svalů a zad. 
Nevhodné pro děti do 3 let.

Váha: 0.27 Ks v balení: 25

CéBéDé Chill chladivý masážní gel 200ml
PAL1216 EAN: 8595641302191

Bylinný masážní gel s chladivým efektem a s tím nejlepším z konopí. CBD je vysoce účinná látka, která dokáže vstoupit do
přirozeného regeneračního procesu kožních buněk a výrazně tak napomáhá k dosažení relaxace při masáži pokožky
v oblasti kloubů, svalů a zad.
Nevhodné pro děti do 3 let.

Váha: 0.27 Ks v balení: 25

CéBéDé Fortis unikátní masážní gel 200ml
PAL1215 EAN: 8595641302184

Unikátní masážní gel se zdrojem přírodního kolagenu, vitamínů a s tím nejlepším z konopí. CBD je vysoce účinná látka,
která dokáže vstoupit do přirozeného regeneračního procesu kožních buněk a výrazně tak napomáhá k dosažení relaxace
při masáži pokožky v oblasti kloubů, svalů a zad.
Nevhodné pro děti do 3 let.

Váha: 0.27 Ks v balení: 25

Konopná bylinná mast, 100 ml
PAL1297 EAN: 8595641302993

Výživná a regeneraèní mast pro ošetøení suché a popraskané pokožky. Pravidelné použití zabraòuje tvorbì zrohovatělé
kůže a napomáhá zacelovat drobné praskliny vysušené pokožky. Použití: důkladně vetřete do pokožky, mast pod tlakem a
teplem taje a je tak vhodná i k masážím

Váha: 0.12 Ks v balení: 6
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Konopná čistící pěna na obličej 150ml
PAL1209 EAN: 8595641302122

Příjemně hladká a svěží pleť během pouhých pár vteřin. Jemná čisticí pěna s konopím má lehoučkou texturu, jemně a
důkladně myje celý obličej, zbaví vaši tvář zbytků make-upu i dalších povrchových nečistot. Zanechává pleť krásně
jemnou a zklidněnou, podporuje hydrataci a regeneraci. Použití: Malé množství pěny naneste na pleť, krouživými pohyby
jemně promasírujte a poté opláchněte. Používejte večer i ráno.

Váha: 0.20 Ks v balení: 6

Konopná koupelová bomba, 95 g
PAL1295 EAN: 8595641303174

Ručně vyráběná šumivá pěnivá koule s konopným olejem. V koupeli se rozpustí a uvolňí velmi jemné pěnivé a mycí látky
bez mastných a obtížně rozpustných usazenin. Vložte 1/2 nebo celou 1 kouli do teplé vody. Po koupeli se osprchujte čistou
vodou.

Váha: 0.10 Ks v balení: 16

Konopná koupelová pěna, 500 ml
PAL0358 EAN: 8595641300104

Krémová koupelová pěna s obsahem kvalitního oleje ze semen konopí (Cannabis Sativa L.,Angiospermae). Vytváří
bohatou pěnu, která šetrně čistí pokožku a zamezuje nadměrnému vysušování.

Váha: 0.60 Ks v balení: 6

Konopná koupelová sůl s extrakty z Mrtvého moře, 900 g
PAL1162 EAN: 8595641301644

koupelová sůl s bylinkami pro přípravu blahodárně působící lázně. Obsahuje řezanou šajvěj (Salvia Officinalis) a kvalitní
olej ze semen konopí (Cannabis Sativa L., Angiospermae). Lázeň stimuluje organizmus, uvolňuje a podporuje čístící a
ošetřující účinky.

Váha: 1.00 Ks v balení: 6

Konopná koupelová sůl s Mentolem, 900 g
PAL1159 EAN: 8595641301651

Koupelová sůl s obsahem kvalitního oleje ze semen konopí (Cannabis Sativa L.,Angiospermae) a s mentolem. Mentol
vyvolává jemný pocit ledové svěžesti.

Váha: 1.00 Ks v balení: 6

Konopná koupelová sůl s Šalvějí, 900 g
PAL1160 EAN: 8595641301637

koupelová sůl s bylinkami pro přípravu blahodárně působící lázně. Obsahuje řezanou šajvěj (Salvia Officinalis) a kvalitní
olej ze semen konopí (Cannabis Sativa L., Angiospermae). Lázeň stimuluje organizmus, uvolňuje a podporuje čístící a
ošetřující účinky.

Váha: 1.00 Ks v balení: 6
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Konopná koupelová sůl, 1200 g
PAL0271 EAN: 8595641300388

Jedinečné složení koupelové soli v kombinaci s konopným olejem přirozeně osvěžuje a revitalizuje pokožku a napomáhá
odplavovat únavu a stres. Regenerační bylinná lázeň napomáhá uvolnění po zvýšené fyzické námaze a odstraňovat pocit
těžkých nohou. Konopný olej (Cannabis Sativa Seed Oil) zlepšuje kvalitu přecitlivělé a namáhané pokožky se sklonem k
vysychání. Má zvláčňující, pečující a vyživující účinky a omezuje riziko popraskání. Použití: pro relaxaci a regeneraci
organismu přidejte 1 až 2 hrsti soli do teplé koupele. Pro změkčení zrohovatělé pokožky chodidel přidejte jednu hrst do
umývadla s teplou vodou. Doporučená doba lázně je cca 20 min.

Váha: 1.30 Ks v balení: 6

Konopná koupelová sůl, 200 g
PAL1268 EAN: 8595641302801

Jedinečné složení koupelové soli v kombinaci s konopným olejem přirozeně osvěžuje a revitalizuje pokožku a napomáhá
odplavovat únavu a stres. Regenerační bylinná lázeň napomáhá uvolnění po zvýšené fyzické námaze a odstraňovat pocit
těžkých nohou. Konopný olej (Cannabis Sativa Seed Oil) zlepšuje kvalitu přecitlivělé a namáhané pokožky se sklonem k
vysychání. Má zvláčňující, pečující a vyživující účinky a omezuje riziko popraskání. Použití: pro relaxaci a regeneraci
organismu přidejte 1 až 2 hrsti soli do teplé koupele. Pro změkčení zrohovatělé pokožky chodidel přidejte jednu hrst do
umývadla s teplou vodou. Doporučená doba lázně je cca 20 min.

Váha: 0.22 Ks v balení: 25

Konopná koupelová sůl, 900 g
PAL0553 EAN: 8595641300098

Koupelová sůl s obsahem přírodních látek pro ošetřující blahodárnou lázeň. Unikátní kombinace soli s kvalitním olejem ze
semen konopí (Cannabis Sativa L.,Angiospermae). Koupel napomáhá k uvolnění celého těla.

Váha: 1.00 Ks v balení: 6

Konopná mast na paty, 100 ml
PAL1281 EAN: 8595641303006

CANNABIS MAST NA PATY s konopným olejem na ztvrdlou a popraskanou pokožku Konopný olej napomáhá zjemnění
suché, ztvrdlé a popraskané pokožky nohou i rukou. Díky zvláčňujícím přírodním olejům a extraktům poskytuje rychlou a
účinnou hydrataci, zklidnění a změkčení ztvrdlých míst na pokožce (paty, lokty). Vhodné pro: suché a mozolnaté ruce,
změkčení zrohovatělé pokožky chodidel a rozpraskaných pat.

Váha: 0.12 Ks v balení: 6

Konopná mast regenerační, 125 ml
PAL0440 EAN: 8595641300609

Přírodní konopná mast s obsahem vysoce kvalitního konopného oleje pro účinnou péči o suchou, popraskanou a svědivou
pokožku. Omezuje výskyt suchých, drsných a šupinatých míst na pokožcev oblasti rukou, loktů, kolen a chodidel.
Zklidňuje, zvláčňuje a revitalizuje problematickou a stárnoucí pokožku. Použití: aplikujte na obličej nebo jiné partie těla.
Vhodný pro denní i noční péči.

Váha: 0.14 Ks v balení: 6

Konopné Bio sérum na obličej a dekolt 50ml
PAL1201 EAN: 8595641302047

Přírodní veganské pleťové sérum zejména pro suchou pleť. To nejlepší z konopí zvyšuje přirozenou bariérovou funkci
pokožky. Hydratuje a regeneruje pleť. Naneste na očištěnou pleť a vmasírujte krouživými pohyby. Vhodné pro denní i
noční péči. 

Váha: 0.20 Ks v balení: 10
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Konopné mazání s pumpičkou, 500 ml
PAL0423 EAN: 8595641300401

Masážní bylinný gel s konopným olejem, mentholem a výtažky z kaštanu, kostivalu, kafru a eukalyptu pro masáž pokožky
v oblasti unavených svalů, kloubůa šlach. Masáž pokožky v oblasti svalů a kloubů zmírňuje únavu, lokálně prokrvuje a
prohřívá. Použití: přiměřené množství gelu vetřete do pokožky. Zvýšeníúčinku dosáhnete promasírováním určeného místa.
Dle potřeby opakujte. NEVHODNÉ PRO DĚTI DO 3 LET.

Váha: 0.60 Ks v balení: 6

Konopné mazání s pumpičkou, chladivé, 500 ml
PAL0999 EAN: 8595641301385

Chladivé konopné mazání s konopným olejem obsahuje kombinaci účinných přírodních látek a extraktů pro lokální
osvěžení a prokrvení namožených svalů a kloubů. Relaxační masáž napomáhá uvolňovat unavené svaly, podílí se na
snížení ztuhlosti a zlepšení hybnosti. Použití: přiměřené množství gelu vetřete do pokožky. Zvýšení účinku dosáhnete
promasírováním určeného místa. Dle potřeby opakujte. NEVHODNÉ PRO DĚTI DO 3 LET.

Váha: 0.60 Ks v balení: 6

Konopné mazání s pumpičkou, hřejivé, 500 ml
PAL0998 EAN: 8595641301378

Prohřívací konopné mazání s mentholem a výtažky z kaštanu, kostivalu, kafru a eukalyptu pro masáž pokožky v oblasti
unavených svalů, kloubů a šlach. Masáž pokožky v oblasti svalů a kloubů zmírňuje únavu, lokálně prokrvuje a prohřívá.
Použití: přiměřené množství gelu vetřete do pokožky. Zvýšení účinku dosáhnete promasírováním určeného místa. Dle
potřeby opakujte. NEVHODNÉ PRO DĚTI DO 3 LET.

Váha: 0.60 Ks v balení: 6

Konopné tekuté mýdlo, 500 ml
PAL0361 EAN: 8595641300173

Krémové tekuté mýdlo s obsahem kvalitního oleje ze semen konopí (Cannabis Sativa L.,Angiospermae). Jemný přípravek
osobní hygieny rukou.

Váha: 0.60 Ks v balení: 6

Konopné tělové máslo, 200 ml
PAL1192 EAN: 8595641301941

Zvláčňující tělové máslo s ošetřujícím konopným olejem pro péči o zvláště suchou a popraskanou pokožku a její ochranu
před nepříznivými vlivy prostředí.

Váha: 0.30 Ks v balení: 6

Konopné tělové mléko, 250 ml
PAL0394 EAN: 8595641300135

Tělové mléko s obsahem kvalitního konopného oleje, panthenolem a vitamíny. Udržuje pokožku hebkou a jemnou.

Váha: 0.30 Ks v balení: 6
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Konopné toaletní mýdlo, 100 g
PAL1296 EAN: 8595641303181

Šetrné mýdlo s konopným olejem. Příjemně voní a hydratuje, nadměrně nevysušuje.

Váha: 0.10 Ks v balení: 10

Konopný gel na ruce s antibakteriálními přísadami, 100 ml
PAL1289 EAN: 8595641303136

Alkoholový čisticí gel na ruce s antibakteriálními přísadami v praktickém kapesním balení. Pro hygienické čištění rukou
bez oplachování s okamžitým účinkem. Podíl konopného oleje a glycerínu omezuje vysušování pokožky. Obsažený
kajetupový olej příjemně voní a napomáhá při ničení bakterií a virů. Pouze pro vnější použití. Uchovávejte mimo dosah
dětí. Udržujte mimo dosah ohně. Extrémně hořlavý. Zamezte styku s očima. Při zasažení očí okamžitě důkladně
vypláchněte vodou.

Váha: 0.12 Ks v balení: 32

Konopný krém na nohy, tuba, 125 ml
PAL1269 EAN: 8595641302818

Krém na nohy s deodoračními účinky pro každodenní péči o suchou a namáhanou pokožku chodidel. Výživné složení
chrání pokožku před popraskáním a ulevuje od pocitu unavených nohou. O hydrataci, regeneraci a zjemnění zhrublé kůže
se postará konopný olej a lanolin, kteřé vytvoří lehký ochranný film.

Váha: 0.14 Ks v balení: 30

Konopný krém na první vrásky 50ml
PAL1203 EAN: 8595641302061

Pleťový krém s vyhlazujícím efektem, zpevňuje pleť a zanechává ji hedvábně jemnou. Díky obsahu toho nejlepšího z
konopí a kyseliny hyaluronové pleť intenzivně hydratuje a napomáhá jí udržet si optimální úroveň vlhkosti. Nanášejte na
vyčištěný obličej, krk a dekolt.

Váha: 0.20 Ks v balení: 10

Konopný krém na ruce, tuba, 125 ml
PAL0420 EAN: 8595641300616

JEMNÁ RECEPTURA KRÉMU S OBSAHEM VYSOCE KVALITNÍHO KONOPNÉHO OLEJE pro účinnou péči o suchou, popraskanou
a citlivou pleť. Krém podporuje regeneraci a hydrataci pokožky, zklidňuje ji a chrání před nepříznivými vlivy prostředí.
Použití: použijte na vysušenou pokožku po koupeli, vhodné i po slunění nebo koupání.

Váha: 0.14 Ks v balení: 30

Konopný krém s buněčnou vodou 50ml
PAL1200 EAN: 8595641302030

Jemný pleťový krém pro každodenní péči. Obsahuje to nejlepší z konopí, éterické oleje, minerály a pektin pro regeneraci,
hydrataci a výživu kožní bariéry. Naneste na očištěnou pleť a vmasírujte krouživými pohyby. Používejte ráno nebo večer. 

Váha: 0.20 Ks v balení: 10
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Konopný masážní Flex gel, chladivý 380 ml
PAL0995 EAN: 8595641301347

Chladivý masážní gel s konopným olejem obsahuje kombinaci účinných přírodních látek a extraktů pro lokální osvěžení a
prokrvení namožených svalů a kloubů. Relaxační masáž napomáhá uvolňovat unavené svaly, podílí se na snížení ztuhlosti
a zlepšení hybnosti. Použití: přiměřené množství gelu vetřete do pokožky. Zvýšení účinku dosáhnete promasírováním
určeného místa. Dle potřeby opakujte. NEVHODNÉ PRO DĚTI DO 3 LET.

Váha: 0.44 Ks v balení: 6

Konopný masážní Flex gel, hřejivý 380 ml
PAL0994 EAN: 8595641301330

Hřejivý masážní gel s konopným olejem obsahuje kombinaci přírodních látek a extraktů pro lokální prokrvení a prohřátí
namožených svalů a kloubů. Relaxační masáž napomáhá uvolňovat unavené svaly, podílí se na snížení ztuhlosti a zlepšení
hybnosti. Použití: přiměřené množství gelu vetřete do pokožky. Zvýšení účinku dosáhnete promasírováním určeného
místa. Dle potřeby opakujte. NEVHODNÉ PRO DĚTI DO 3 LET.

Váha: 0.44 Ks v balení: 6

Konopný masážní gel CANNAGEL, 250 ml
PAL1321 EAN: 8595641303334

Originální lehký gel pro zevní aplikaci na pokožku v místě projevů obtíží zad, kloubů, svalů a šlach. Zastoupení konopného
oleje a 19 účinných extraktů v receptuře garantuje účinnost masáže.

Váha: 0.34 Ks v balení: 6

Konopný masážní gel Forte, tuba, 200 ml
PAL1122 EAN: 8595641301705

Extra silný bylinný gel s konopným olejem, mentholem a výtažky z kaštanu, kostivalu, kafru a eukalyptu pro masáž
pokožky v oblasti unavených svalů, kloubů a šlach. Masáž pokožky v oblasti svalů a kloubů zmírňuje únavu, lokálně
prokrvuje a prohřívá. Použití: přiměřené množství gelu vetřete do pokožky. Zvýšení účinku dosáhnete promasírováním
určeného místa. Dle potřeby opakujte. NEVHODNÉ PRO DĚTI DO 3 LET.

Váha: 0.22 Ks v balení: 25

Konopný masážní gel s panthenolem, tuba, 200 ml
PAL1270 EAN: 8595641302825

Masážní bylinný gel s konopným olejem a panthenolem pro uvolňující masáž pokožky v oblasti unavených svalů, kloubů a
šlach. Masáž zmírňuje únavu a napomáhá regeneraci. Vhodné i na pokožku v oblasti křečových žil. Použití: přiměřené
množství gelu vetřete do pokožky a promasírujte. Dle potřeby opakujte. NEVHODNÉ PRO DĚTI DO 3 LET.

Váha: 0.22 Ks v balení: 25

Konopný masážní gel s Pferde, 600 ml
PAL1173 EAN: 8595641301774

BYLINNÝ MASÁŽNÍ GEL S KAŠTANEM KOŇSKÝM A KONOPÍM Unikátní receptura masážního gelu kombinuje blahodárné
účinky konopného oleje a bylinného extraktu z Kaštanu koňského. Gel je vhodný pro každodenní regenerační masáž
pokožky v oblasti namožených a unavených svalů, kloubů a zad. Použití: bylinný gel aplikujte na určené místo a jemně
vmasírujte. Dle potřeby opakujte. Určeno pouze pro zevní užití. Zabraňte vniknutí do očí. Skladujte mimo dosah dětí a při
teplotě 5 - 20°C. Vzácně se může vyskytnout reakce na některou z aktivních přírodních látek přípravku. NEVHODNÉ PRO
DĚTI DO 3 LET.

Váha: 0.70 Ks v balení: 6
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Konopný masážní gel se slivovicí, 600 ml
PAL1228 EAN: 8595641301767

Regenerační masážní gel s konopným olejem a kapkou alkoholu pro zvýšení uvolňujícího účinku při masážích zad , kloubů
nebo svalů. V kombinaci s eukalyptovým olejem, mentolem a kafrem napomáhá lokálně zvýšit prokrvení a urychlit tak
regeneraci organismu. Použití: bylinný gel aplikujte na určené místo a jemně vmasírujte. Dle potřeby opakujte. Určeno
pouze pro zevní užití. Zabraňte vniknutí do očí. Skladujte mimo dosah dětí a při teplotě 5 - 20°C. Vzácně se může
vyskytnout reakce na některou z aktivních přírodních látek přípravku. NEVHODNÉ PRO DĚTI DO 3 LET

Váha: 0.70 Ks v balení: 6

Konopný masážní gel, 380 ml
PAL0319 EAN: 8595641300371

Masážní bylinný gel s konopným olejem, mentholem a výtažky z kaštanu, kostivalu, kafru a eukalyptu pro masáž pokožky
voblasti unavených svalů, kloubů a šlach. Masáž pokožky v oblasti svalů a kloubů zmírňuje únavu, lokálně prokrvuje a
prohřívá. Použití:přiměřené množství gelu vetřete do pokožky. Zvýšení účinku dosáhnete promasírováním určeného místa.
Dle potřeby opakujte. NEVHODNÉ PRO DĚTI DO 3 LET.

Váha: 0.44 Ks v balení: 6

Konopný masážní gel, 600 ml
PAL0876 EAN: 8595641300340

Masážní bylinný gel s konopným olejem, mentholem a výtažky z kaštanu, kostivalu, kafru a eukalyptu pro masáž pokožky
voblasti unavených svalů, kloubů a šlach. Masáž pokožky v oblasti svalů a kloubů zmírňuje únavu, lokálně prokrvuje a
prohřívá. Použití:přiměřené množství gelu vetřete do pokožky. Zvýšení účinku dosáhnete promasírováním určeného místa.
Dle potřeby opakujte. NEVHODNÉ PRO DĚTI DO 3 LET.

Váha: 0.70 Ks v balení: 6

Konopný masážní gel, chladivý, tuba, 200 ml
PAL1198 EAN: 8595641301965

Chladivý masážní gel s konopným olejem obsahuje kombinaci účinných přírodních látek a extraktů pro lokální osvěžení a
prokrvení namožených svalů a kloubů. Relaxační masáž napomáhá uvolňovat unavené svaly, podílí se na snížení ztuhlosti
a zlepšení hybnosti. Použití: přiměřené množství gelu vetřete do pokožky. Zvýšení účinku dosáhnete promasírováním
určeného místa. NEVHODNÉ PRO DĚTI DO 3 LET.

Váha: 0.22 Ks v balení: 25

Konopný masážní gel, hřejivý, tuba, 200 ml
PAL1197 EAN: 8595641301750

Hřejivý masážní gel s konopným olejem obsahuje kombinaci přírodních látek a extraktů pro lokální prokrvení a prohřátí
namožených svalů a kloubů. Relaxační masáž napomáhá uvolňovat unavené svaly, podílí se na snížení ztuhlosti a zlepšení
hybnosti. Použití: přiměřené množství gelu vetřete do pokožky. Zvýšení účinku dosáhnete promasírováním určeného
místa. NEVHODNÉ PRO DĚTI DO 3 LET.

Váha: 0.22 Ks v balení: 25

Konopný masážní gel, tester, 4 ml
BAL002 EAN: 8595641301804

Masážní bylinný gel s konopným olejem, mentholem a výtažky z kaštanu, kostivalu, kafru a eukalyptu pro masáž pokožky
voblasti unavených svalů, kloubů a šlach. Masáž pokožky v oblasti svalů a kloubů zmírňuje únavu, lokálně prokrvuje a
prohřívá. Použití:přiměřené množství gelu vetřete do pokožky. Zvýšení účinku dosáhnete promasírováním určeného místa.
Dle potřeby opakujte. NEVHODNÉ PRO DĚTI DO 3 LET.

Váha: Ks v balení: 1000
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Konopný noční pleťový krém, 50 ml
PAL1229 EAN: 8595641302016

Noční krém pro všechny typy pleti s vysokým obsahem přírodního konopného oleje především pro intenzivní péči a výživu
zralé a unavené pleti. Působí proti tvorbě vrásek a podporuje proces noční regenerace pleti. Konopný olej napomáhá
stimulovat tvorbu nových buněk a zvyšuje hladkost povrchu pleti. Používejte pravidelně každý večer na očištěnou pleť.

Váha: 0.20 Ks v balení: 10

Konopný ošetřující krém proti stárnutí pleti 50ml
PAL1202 EAN: 8595641302054

Denní krém obsahuje směs účinných látek s anti-age účinkem. Získejte zpět zářivou mladistvou pleť bez vrásek. Vaše tvář
bude sjednocená, zářivá a vyhlazená. Díky jemné textuře je tento krém ideální také jako základ pod make-up. Nanášejte
ráno na vyčištěný obličej, krk a dekolt.

Váha: 0.20 Ks v balení: 10

Konopný pleťový krém, 50 ml
PAL0441 EAN: 8595641300395

Pleťový krém s konopným olejem vhodný pro všechny druhy pleti na denní i noční ošetření. Přírodní receptura krému s
konopným olejem pro 24 hodinovou péči o vaši pleť. Obsahuje za studena lisovaný olej, který podporuje regeneraci,
hydrataci a revitalizaci pokožky. Uklidňuje pleť a chrání ji před nepříznivými vlivy prostředí.

Váha: 0.20 Ks v balení: 10

Konopný pleťový krém, tester, 4 ml
BAL003 EAN: 8595641301811

Pleťový krém s konopným olejem vhodný pro všechny druhy pleti na denní i noční ošetření. Přírodní receptura krému s
konopným olejem pro 24 hodinovou péči o vaši pleť. Obsahuje za studena lisovaný olej, který podporuje regeneraci,
hydrataci a revitalizaci pokožky. Uklidňuje pleť a chrání ji před nepříznivými vlivy prostředí.

Váha: Ks v balení: 1000

Konopný sprchový gel, 250 ml
PAL0359 EAN: 8595641300128

Jemný sprchový gel s obsahem kvalitního oleje ze semen konopí (Cannabis Sativa L.,Angiospe). Šetrně myje a zanechává
pokožku svěží a provoněnou.

Váha: 0.30 Ks v balení: 6

Konopný sprchový gel, 500 ml
PAL0356 EAN: 8595641300159

Jemný sprchový gel s obsahem kvalitního oleje ze semen konopí (Cannabis Sativa L.,Angiospe). Šetrně myje a zanechává
pokožku svěží a provoněnou.

Váha: 0.60 Ks v balení: 6
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Konopný sprchový gel, tuba, 250 ml
PAL1309 EAN: 8595641303242

Regenerační sprchový gel Palacio CANNABIS SHOWER GEL důkladně čistí a revitalizuje pokožku celého těla. Užijte pečující
výtažky a oleje zabraňují vysušování, postarají se o hydrataci a dodání potřebných vitaminů a minerálů pokožce celého
těla.

Váha: 0.28 Ks v balení: 24

Konopný sprchový šampon FLEX, 500 ml
PAL1096 EAN: 8595641301439

Sprchový gel s chladivým efektem. Vhodný pro pravidelné mytí celého těla včetně vlasů, zejména po sportu, fyzické
aktivitě a únavě. Obsahuje kvalitní olej ze semen konopí (Cannabis Sativa L., Angiospermae).

Váha: 0.60 Ks v balení: 6

Konopný sprchový šampon s Mentolem, 500 ml
PAL1097 EAN: 8595641301415

Sprchový šampon s obsahem kvalitního oleje ze semen konopí (Cannabis Sativa L.,Angiospermae) a s mentolem. Pro
dokonalou péči o celé tělo včetně vlasů. Mentol dodává pocit intenzivního účinku a ledové svěžesti.

Váha: 0.60 Ks v balení: 6

Konopný tělový balzám s pumpičkou, 400 ml
PAL1322 EAN: 8595641303280

Konopný tělový balzám s pathenolem a výtažkem Aloe vera pro každodenní péči zejména o problematickou a citlivou
pokožku. Konopný olej obsahuje vysoké množství nenasycených mastných kyselin, vysoký obsah esenciálních mastných
kyselin a tokoferolu (vitamín E) a fytosterolů. V kosmetice Palacio HERBAL THERAPY je používán konopný olej lisovaný za
studena, který si zanechává maximum biologických látek a má velice příznivé účinky na pokožku a její regeneraci.

Váha: 0.46 Ks v balení: 6

Konopný tělový balzám, 500 ml s pump
PAL0499 EAN: 8595641300562

JEMNÁ RECEPTURA S OBSAHEM VYSOCE KVALITNÍHO KONOPNÉHO OLEJE pro účinnou péči o suchou, popraskanou a
citlivou pleť. Balzám podporuje regeneraci a hydrataci pokožky, zklidňuje ji a chrání před nepříznivými vlivy prostředí.
Použití: použijte na vysušenou pokožku po koupeli, vhodné i po slunění nebo koupání

Váha: 0.60 Ks v balení: 6

Konopný vlasový balzám, 500 ml
PAL0357 EAN: 8595641300166

Vlasový balzám s kvalitním olejem ze semen konopí (Cannabis Sativa L.,Angiospermae). Pro ošetření vlasů po umytí, pro
snadné rozčesávání a vyšší lesk.

Váha: 0.60 Ks v balení: 6
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Konopný vlasový šampon 2v1 s kondicionérem, tuba, 250 ml
PAL1310 EAN: 8595641303259

Intenzivně vyživující šampon s kondicionérem Palacio CANNABIS HAIR SHAMPOO 2v1 využívá pečujících výtažků a olejů,
které vlasům poskytnou hloubkovou hydrataci, potřebné vitaminy, minerály a peptidy pro jejich přirozenou obnovu. O
ochranu vlasů před poškozením se postará panthenol. Již za krátkou dobu pravidelného používání budou vaše vlasy
viditelně revitalizované, plné nové síly a lesku. Vlastnosti: Vyhlazuje a obnovuje poškozená vlasová vlákna. Intenzivně
vlasy vyživuje a hydratuje. Dodává vlasům novou sílu a vitalitu. Podporuje přirozený lesk vlasů. Usnadňuje rozčesávání.
Chrání vlasy před nežádoucími vnějšími vlivy. Důkladně myje vlasy a čistí pokožku hlavy.

Váha: 0.28 Ks v balení: 24

Konopný vlasový šampon s Kopřivou, 500 ml
PAL1082 EAN: 8595641301422

Vlasový šampon vhodný pro všechny typy vlasů. Obsahuje kvalitní olej ze semen konopí (Cannabis Sativa L.,
Angiospermae) a extrakt z kopřivy dvoudomé (Urtica diocia L.).

Váha: 0.60 Ks v balení: 6

Konopný vlasový šampon, 250 ml
PAL0360 EAN: 8595641300111

Jemný vlasový šampon vhodný pro všechny typy vlasů. Díky originální receptuře přispívá k vysoce kvalitní péči o vlasy.
Obsahuje kvalitní olej ze semen konopí (Cannabis Satvia L., Angiospermae).

Váha: 0.30 Ks v balení: 6

Konopný vlasový šampon, 500 ml
PAL0355 EAN: 8595641300142

Jemný vlasový šampon vhodný pro všechny typy vlasů. Díky originální receptuře přispívá k vysoce kvalitní péči o vlasy.
Obsahuje kvalitní olej ze semen konopí (Cannabis Satvia L., Angiospermae).

Váha: 0.60 Ks v balení: 6

Konopný vlasový šampon, tuba, 250 ml
PAL1308 EAN: 8595641303235

Vlasový šampon Palacio CANNABIS HAIR SHAMPOO je navržen pro každodenní péči o všechny typy vlasů. Využívá
pečujících výtažků a olejů, které vlasům poskytnou hloubkovou hydrataci, potřebné vitaminy, minerály a peptidy pro jejich
přirozenou obnovu. O ochranu vlasů před poškozením se postará panthenol. Již za krátkou dobu pravidelného používání
budou vaše vlasy viditelně revitalizované, plné nové síly a lesku.

Váha: 0.28 Ks v balení: 24

Kosmetický balíček Cannabis M
SADA0045 EAN: 8595641303303

Vonná svíčka, Cannabis, 28 g - PALS0801
Konopný masážní gel s panthenolem, 200 ml - PAL1270
Konopné toaletní mýdlo, 100 g - PAL1296
Konopná bylinná mast, 100 ml - PAL1297
Konopný noční pleťový krém, 50 ml - PAL1229
Konopný pleťový krém, 50 ml - PAL0441

Váha: 1.10 Ks v balení: 1
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Kosmetický balíček Cannabis S
SADA0044 EAN: 8595641303297

Vonná svíčka, Cannabis, 28 g - PALS0801
Konopná koupelová bomba, 95 g - PAL1295
Konopný masážní gel s panthenolem, tuba, 200 ml - PAL1270
Konopná bylinná mast na paty, 100 ml - PAL1281

Váha: 0.70 Ks v balení: 1

Kosmetický balíček Léčivé konopí - Do kabelky 
SADA0062 EAN: 8595641302337

Cannabis svíčka 28g - PALS0801Konopný krém na nohy 125ml - PAL1269 Konopný regenerační krém 125ml - PAL0420 

Váha: 0.90 Ks v balení: 1

Kosmetický balíček Léčivé konopí - Masáž
SADA0064 EAN: 8595641302665

Konopný masážní gel Forte 200ml - PAL1122
CannaCool chladivý masážní gel 200ml - PAL1198
CannaHot hřejivý masážní gel 200ml - PAL1197
2x Cannabis svíčka 28g - PALS0801

Váha: 1.10 Ks v balení: 1

Kosmetický balíček Léčivé konopí - Vlasy & Tělo
SADA0065 EAN: 8595641302672

Konopný šampon 250ml - PAL1308
Konopný spchový gel 250ml - PAL1309
Konopný šampon 2v1 250ml - PAL1310
Cannabis svíčka 28g - PALS0801
Houba do sprchy

Váha: 1.20 Ks v balení: 1

Kosmetický balíček Léčivé konopí, Blahodárné koupele
SADA0049 EAN: 8595641303426

Konopné toaletní mýdlo, 100 g - PAL1296
Konopná koupelová sůl s Mentolem, 900 g - PAL1159
Konopná koupelová sůl s Šalvějí, 900 g - PAL1160
Konopná koupelová sůl s extrakty z Mrtvého moře, 900 g - PAL1162
Cannabis Rosmarinus koupelová sůl, 900 g - PAL1243
Mycí houba

Váha: 4.10 Ks v balení: 1

Kosmetický balíček Léčivé konopí, Pro každého
SADA0052 EAN: 8595641303457

Konopná zubní pasta HEMP&amp;DENT, 75 g - PAL1312Konopný sprchový gel, tuba, 250 ml - PAL1309Konopný krém na
ruce, tuba, 125 ml - PAL0420Konopný tělový balzám, 500 ml - PAL0499Konopná bylinná mast, 100 ml - PAL1297Vonná
svíčka, Cannabis, 28 g - PALS0801Mycí houba

Váha: 1.50 Ks v balení: 1

palacio.cz   17/56

https://palacio.cz


PALACIO KATALOG PLATNÝ K 23.01.2023

Kosmetický balíček Léčivé konopí, Svaly & Klouby
SADA0050 EAN: 8595641303433

Konopný vlasový šampon 2v1 s kondicionérem, tuba, 250 ml - PAL1310Konopný masážní gel CANNAGEL, 250 ml -
PAL1321Konopné toaletní mýdlo, 100 g - PAL1296Konopný masážní gel Forte, tuba, 200 ml - PAL1122Konopný masážní
gel, hřejivý, tuba, 200 ml - PAL1197Vonná svíčka, Cannabis, 28 g - PALS0801

Váha: 1.50 Ks v balení: 1

Kosmetický balíček Léčivé konopí, Wellness
SADA0048 EAN: 8595641303419

Konopná zubní pasta HEMP&amp;DENT, 75 g - PAL1312
Konopný vlasový šampon, tuba, 250 ml - PAL1308
Konopný sprchový gel, tuba, 250 ml - PAL1309
Konopná mast na paty, 100 ml - PAL1281
Konopné tělové máslo, 200 g - PAL1192
Konopná mast regenerační, 125 ml - PAL0440
Vonná svíčka, Cannabis, 28 g - PALS0801

Váha: 1.50 Ks v balení: 1

Stojan Cannabis prázdný
PAL1333 EAN: 

Váha: 5.10 Ks v balení: 1

Stojan CANNABIS se zbožím
PAL1334 EAN: 

Stojan obsahuje: 10 Konopný pleťový krém, 50 ml - PAL0441 10 Konopný noční pleťový krém, 50 ml - PAL1229 12
Konopná mast regenerační, 125 ml - PAL0440 12 Konopný krém na nohy, tuba, 125 ml - PAL1269 12 Konopný krém na
ruce, tuba, 125 ml - PAL0420 12 Konopné tělové mléko, 250 ml - PAL0394 12 Konopná zubní pasta HEMP&amp;DENT, 75
g - PAL1312 6 Konopný tělový balzám, 500 ml - PAL0499 6 Konopný tělový balzám s pumpičkou, 400 ml - PAL1322 12
Konopný masážní Flex gel, hřejivý 380 ml - PAL0994 12 Konopný masážní Flex gel, chladivý 380 ml - PAL0995 12 Konopný
masážní gel, 380 ml - PAL0319 12 Konopný masážní gel CANNAGEL, 250 ml - PAL1321 12 Konopný masážní gel s
panthenolem, tuba, 200 ml - PAL1270 12 Konopný masážní gel, chladivý, tuba, 200 ml - PAL1198 12 Konopný masážní
gel, hřejivý, tuba, 200 ml - PAL1197 12 Konopný masážní gel Forte, tuba, 200 ml - PAL1122 6 Konopný masážní gel s
Pferde, 600 ml - PAL1173 6 Konopný masážní gel, 600 ml - PAL0876 6 Konopné mazání s pumpičkou, 500 ml - PAL0423 12
Konopný vlasový šampon, 500 ml - PAL0355 12 Konopný vlasový šampon s Kopřivou, 500 ml - PAL1082 12 Konopný
vlasový balzám, 500 ml - PAL0357 12 Konopná koupelová sůl, 1200 g - PAL0271 6 Konopná koupelová sůl, 900 g -
PAL0553 12 Konopný sprchový gel, 500 ml - PAL0356 6 Konopné tekuté mýdlo, 500 ml - PAL0361 9 Konopný sprchový gel,
tuba, 250 ml - PAL1309 9 Konopný vlasový šampon, tuba, 250 ml - PAL1308 9 Konopný vlasový šampon 2v1 s
kondicionérem, tuba, 250 ml - PAL1310

Váha: 124.15 Ks v balení: 1
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CANNABELLUM CBD

Anti-Age sada pro zralou pleť
CBD012 EAN: 

Balíček je určen pro dospělou a zralou pleť, která potřebuje hloubkově hydratovat, aby se tak zamezilo vzniku vrásek a
pleť zůstávala pružná a svěží. Krém používejte ráno i večer a pleťovou masku ideálně 2x týdně na 15 minut.
BEAUTY HACK: Vychlazená maska z lednice působí perfektně proti otokům!
Pleťová maska Cannabellum CBD 150 ml
Regenerační pleťová čistící maska na všechny typy pleti.
Popis produktu: Dodává pleti vysokou elasticitu, projasnění a dokonalý vzhled. Čistí a zbavuje pleť přebytečného mazu.
Hydratuje a vyživuje. Při aplikaci se vyhněte okolí očí.
Aktivní látky: CBD - kanabidiol ve formě krystalu, což je nepsychoaktivní kanabinoid s výrazným terapeutickým
potenciálem. Olej z konopných semínek – napomáhá regeneraci, je bohatý na nenasycené mastné kyseliny, zvyšuje
přirozenou ochranu pleti. Ricinový olej - změkčuje a regeneruje namáhanou pokožku, efektivně zpomaluje proces
předčasného stárnutí pleti. Pleťový anti-age krém Cannabellum CBD 50 ml.
Pleťový anti-age krém Cannabellum CBD 50 ml  
Protivráskový krém s přírodními ingrediencemi přispívajícími proti stárnutí pleti. Lehká textura krému je vhodná pro
všechny typy pleti.
Popis produktu: Viditelně rozjasněná, jemnější a hladší pleť. Vyhlazuje texturu pleti. Cíleně působí proti vráskám.
Aktivní látky: CBD - ve výzkumech je opakovaně potvrzována celá plejáda prospěšných účinků CBD na zdraví. Liftonin
Xpress (červená řasa) dodává pleti potřebné živiny a napomáhá zpevnění pleti. Bambucké máslo - obsahuje vitaminy E, A
a K, které jsou hlavními faktory při hydrataci pokožky. Mandlový olej – nejcennější rostlinný olej, regeneruje pokožku,
dodává pocit hebkosti. Glycerin - zvláčňuje pokožku, zvlhčuje ji a napomáhá udržet pleť hydratovanou, rostlinný glycerin
je vhodný pro použití na všechny typy pleti.

Váha: 0.28 Ks v balení: 

Barketa Cannabellum 
CBD002 EAN: 

Váha: 0.50 Ks v balení: 1

Bio sérum Cannabellum CBD 30 ml
PAL1246 EAN: 8595641302559

Bio sérum Cannabellum CBD 30 ml
Bio konopné sérum jako osvědčený produkt pro péči o suchou a nezdravě působící pleť.
Popis produktu: Bio a Vegan Friendly. Vhodný na denní i noční použití. Rozjasňuje a chrání. Dobře se vstřebává. Hydratuje.
Aktivní látky: CBD - látka extrahovaná z konopí s velkým terapeutickým potenciálem, obsahuje konopný olej ze semínek,
jenž je bohatý na nenasycené mastné kyseliny a zvyšuje přirozenou ochrannou funkci pokožky. Urea (diamid kyseliny
uhličité) - udržuje pleť dokonale hydratovanou. Mandlový olej – nejcennější rostlinný olej, dodává pocit hebkosti. Glycerin -
zvláčňuje pokožku, zvlhčuje ji a napomáhá udržet pleť hydratovanou, rostlinný glycerin je vhodný pro použití na všechny
typy pleti. Bambucké máslo - obsahuje vitamíny E, A a K, které jsou hlavními faktory zodpovědnými za hydratační účinky.

Váha: 0.06 Ks v balení: 6
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Cannabellum CannaDream advanced night cream 50ml
PAL1222 EAN: 8595641302252

Vyhlazující krém Cannabellum CannaDream převezme noční směnu vašeho boje za krásnější pleť. Využívá aktivní látky,
které podporují přirozenou obnovu pleťových buněk, a vy se tak budete probouzet s výrazněji lepší strukturou a elasticitou
pleti. Dále se pak postarají o eliminaci dopadů stresu a znečištění, poskytnou pleti skutečnou hydrataci a posílí přirozenou
lipidovou bariéru.
Vlastnosti:
- pomáhá přirozené obnově pleti v nočních hodinách
-intenzivně hydratuje a vyhlazuje pleť
-zlepšuje texturu pleti a navrací jí zářivost
-působí proti známkám stresu a dopadům znečištění
-vitalizuje pleť a dodává jí potřebnou energii

neutralizuje působení volných radikálů v pleti

Složení:
-98,3% přírodní původ
-Cannabidiol dokáže vstoupit do přirozeného regeneračního procesu kožních buněk
-Hydr. Farnese
-Ganoderma Lucidum
-Přírodní oleje
Jak aplikovat:Krém nanášejte každý večer na důkladně vyčištěnou pleť. Jemně vmasírujte krouživými pohyby, dokud se
zcela nevstřebá.

Váha: 0.10 Ks v balení: 10

Čistící gel na ruce s antibakteriálními přísadami Cannabellum CBD 50ml
PAL1283 EAN: 8595641303082

Čistící gel na ruce s antibakteriálními přísadami Cannabellum CBD 50ml
Popis produktu: Bezoplachová péče určená k hygieně a dezinfekci rukou s obsahem CBD. Obsah alkoholu 60% - vysoká
účinnost. Gel obsahuje canabidiol a antialergenní citrusový parfém. Zanechává ruce hygienicky čisté a příjemně
vonící. Kompaktní praktické balení. Nelepí.
Aktivní látky: CBD - kanabidiol ve formě krystalu, což je nepsychoaktivní kanabinoid s výrazným terapeutickým
potenciálem. Alkohol 60 %. Bioparfém – svěží vůně pomeranče naladí příjemný pocit svěžesti. 

Váha: 0.08 Ks v balení: 20

DÁMSKÁ JÍZDA sada pro maminku i dceru
CBD014 EAN: 

Popis
V tomto balíčku najdete produkty pro kvalitní skincare pro mladistvou i vyzrálejší pleť. 
Sada obsahuje :
Pleťový krém Energy Cannabellum by KOKI 50 ml Regenerační krém Cannabellum CBD 50 ml a Čistící gel na ruce s
antibakteriálními přísadami Cannabellum CBD 50ml

Váha: Ks v balení: 

Multi krém Cannabellum CBD 200 ml
PAL1274 EAN: 8595641302979

Multi krém Cannabellum CBD 200 ml
Popis produktu: Krém Multi cream dodává pokožce celého těla potřebnou regeneraci. Díky přírodním složkám příjemně
vyživuje. Buňky z něj získávají potřebné látky, pro jejich stavbu, stabilitu i pevnost. Předchází vzniku vrásek a buněčnému
stárnutí. Krém se hodí pro všechny typy pleti. Svým složením je Multi cream velmi jemný a šetrný i k citlivější pokožce.
Aktivní látky: CBD — kanabinoid CBD, látka z lékařského konopí, nemá žádné psychoaktivní funkce, pouze silný
terapeutický potenciál. Zpomaluje buněčné stárnutí a urychluje regeneraci buněk. Přírodně hydratuje a předchází vzniku
vrásek. Konopný olej - dodává pleti esenciální mastné kyseliny a vitamíny. Také ji přirozeně chrání před vnějšími vlivy.
Mandlový olej — dodává nenahraditelný pocit hebkosti. Je to velmi vzácný rostlinný olej, který předává pleti velkou dávku
výživy.
Náš tip: Naneste krém Cannabellum na čistou a suchou pokožku každý den. Ideální péče je aplikovat jej ráno i večer.

Váha: 0.23 Ks v balení: 6
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Pleťová maska Cannabellum CBD 150 ml
PAL1249 EAN: 8595641302450

Pleťová maska Cannabellum CBD 150 ml
Regenerační pleťová čistící maska na všechny typy pleti.
Popis produktu: Dodává pleti vysokou elasticitu, projasnění a dokonalý vzhled. Čistí a zbavuje pleť přebytečného mazu.
Hydratuje a vyživuje. Při aplikaci se vyhněte okolí očí.
Aktivní látky: CBD - kanabidiol ve formě krystalu, což je nepsychoaktivní kanabinoid s výrazným terapeutickým
potenciálem. Olej z konopných semínek – napomáhá regeneraci, je bohatý na nenasycené mastné kyseliny, zvyšuje
přirozenou ochranu pleti. Ricinový olej - změkčuje a regeneruje namáhanou pokožku, efektivně zpomaluje proces
předčasného stárnutí pleti. 

Váha: 0.20 Ks v balení: 25

Pleťové sérum Cannabellum CBD 50 ml
PAL1255 EAN: 8595641302467

Pleťové sérum Cannabellum CBD 50 ml
Sérum na obličej pro všechny typy pleti, vhodné pro každodenní péči o vaši pleť.
Popis produktu: Bio a Vegan friendly. Vyrobené z přírodních složek. Podporuje revitalizaci kožních buněk. Hydratuje a
zvláčňuje. Chrání před vnějšími vlivy. Snižuje citlivost pleti.
Aktivní látky: CBD - kanabidiol ve formě krystalu, což je nepsychoaktivní kanabinoid s výrazným terapeutickým
potenciálem. Olej z konopných semínek – napomáhá regeneraci, je bohatý na nenasycené mastné kyseliny, zvyšuje
přirozenou ochranu pleti. Mandlový olej – nejcennější rostlinný olej, regeneruje pokožku, dodává pocit hebkosti. Glycerin -
zvláčňuje pokožku, zvlhčuje ji a napomáhá udržet pleť hydratovanou, rostlinný glycerin je vhodný pro použití na všechny
typy pleti. Bioparfém – svěží vůně pomeranče naladí příjemný pocit svěžesti. Přírodní polysacharidy
Náš tip: Aplikujte ráno a večer na obličej a dekolt. Používat lze každý den, nebo i jako intenzivní hydratační kúru. Je
ideálním podkladem pod make-up.

Váha: 0.08 Ks v balení: 6

Pleťový anti-age krém Cannabellum CBD 50 ml
PAL1245 EAN: 8595641302436

Pleťový anti-age krém Cannabellum CBD 50 ml
Protivráskový krém s přírodními ingrediencemi přispívajícími proti stárnutí pleti. Lehká textura krému je vhodná pro
všechny typy pleti.
Popis produktu: Viditelně rozjasněná, jemnější a hladší pleť. Vyhlazuje texturu pleti. Cíleně působí proti vráskám.
Aktivní látky: CBD - ve výzkumech je opakovaně potvrzována celá plejáda prospěšných účinků CBD na zdraví. Liftonin
Xpress (červená řasa) dodává pleti potřebné živiny a napomáhá zpevnění pleti. Bambucké máslo - obsahuje vitaminy E, A
a K, které jsou hlavními faktory při hydrataci pokožky. Mandlový olej – nejcennější rostlinný olej, regeneruje pokožku,
dodává pocit hebkosti. Glycerin - zvláčňuje pokožku, zvlhčuje ji a napomáhá udržet pleť hydratovanou, rostlinný glycerin
je vhodný pro použití na všechny typy pleti.

Váha: 0.08 Ks v balení: 6

Pleťový krém Canneczema Cannabellum CBD 30 ml
PAL1248 EAN: 8595641302528

Pleťový krém Canneczema Cannabellum CBD 30 ml
Veganský přírodní krém pečující o problematickou, citlivou a ekzematozní pokožku.
Popis produktu: Zmírnění ekzematozních projevů a podráždění pokožky. Lokální použití na problematická místa,
nepoužívat však na otevřené rány. Optimalizuje vzhled pokožky. Napomáhá k regeneraci. Působí šetrně.
Aktivní látky: Panthenol – zklidňuje, snižuje svědění pokožky. Dermosoft Decalact - účinně optimalizuje vzhled pokožky,
působí přímo proti akné. CBD - kanabidiol ve formě krystalu, což je nepsychoaktivní kanabinoid s výrazným terapeutickým
potenciálem. Olej z konopných semínek – napomáhá regeneraci, je bohatý na nenasycené mastné kyseliny, zvyšuje
přirozenou ochranu pleti.

Váha: 0.06 Ks v balení: 6
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Pleťový krém na akné Cannabellum CBD 50 ml
PAL1244 EAN: 8595641302542

Pleťový krém na akné Cannabellum CBD 50 ml.
Vhodný pro mastnou a citlivou pleť se sklony k akné.
Popis produktu: Kombinace přírodních složek, které mají pozitivní vliv na pleť. Vyvinuté s cílem minimalizovat riziko vzniku
akné a podráždění pokožky. Aktivně chrání a vyhlazuje. Určeno k lokálnímu použití.
Aktivní látky: CBD (rostlinný kanabinoid) s pozitivními účinky na pokožku. Kyselina Salicylová - uvolňuje ucpané póry,
předchází tvorbě černých teček, hloubkově čistí pleť a redukuje tvorbu akné.Olej z konopných semínek - napomáhá
předcházet akné. Bambucké máslo - obsahuje vitaminy E, A a K, které jsou hlavními faktory při hydrataci pokožky.
Mandlový olej – nejcennější rostlinný olej, regeneruje pokožku, dodává pocit hebkosti. 
Náš tip: Krém aplikujte ráno a večer na čistou pleť. Chcete-li znásobit účinky krému, doporučujeme jednou až dvakrát
týdně aplikovat pleťovou masku CBD Face mask.
V krému je obsaženo pouze krystalické CBD, proto nemůže mít psychotropní účinky, které jsou v konopí připisovány
kanabinoidu s názvem THC. 

Váha: 0.15 Ks v balení: 10

Pleťový krém s kyselinou hyaluronovou Cannabellum CBD 30 ml
PAL1252 EAN: 8595641302474

Pleťový krém s kyselinou hyaluronovou Cannabellum CBD 30 ml
Krém na obličej obsahující kyselinou Hyaluronovou s dlouhotrvajícím hydratačním účinkem.
Popis produktu: Do hloubky hydratuje zralou pleť i pokožku s prvními příznaky stárnutí. Chrání pokožku před volnými
radikály a obnovuje kondici pleti. Zvyšuje elasticitu pleti. Vyhlazuje vrásky.
Aktivní látky: CBD - kanabidiol ve formě krystalu, což je nepsychoaktivní kanabinoid s výrazným terapeutickým
potenciálem. Olej z konopných semínek - bohatý na nenasycené mastné kyseliny zvyšuje přirozenou ochranu
pokožky. Kyselina Hyaluronová – hydratuje a vyhlazuje vrásky. Bambucké máslo - obsahuje vitamíny E, A a K, které jsou
hlavními faktory zodpovědnými za hydratační účinky.Mandlový olej – nejcennější rostlinný olej, regeneruje pokožku,
dodává pocit hebkosti.
Náš tip: Krém je určen pro každodenní péči o pokožku obličeje, krku a dekoltu, ideálně ráno a večer, vždy po
omytí/odlíčení.

Váha: 0.06 Ks v balení: 6

Regenerační krém Cannabellum CBD 50 ml
PAL1253 EAN: 8595641302481

Regenerační krém Cannabellum CBD 50 ml
Krém na obličej ke každodenní péči. Vhodný na citlivou i suchou pleť
Popis produktu: Bio a Vegan friendly. Regeneruje, revitalizuje a hydratuje. Navrací pleti komfortní pocit. Nezanechává
pocit mastnoty.
Aktivní látky: CBD - kanabidiol ve formě krystalu, což je nepsychoaktivní kanabinoid s výrazným terapeutickým
potenciálem. Olej z konopných semínek - bohatý na nenasycené mastné kyseliny, zvyšuje přirozenou ochranou funkci
pokožky. Mandlový olej – nejcennější rostlinný olej, regeneruje pokožku, dodává pocit hebkosti. Bambucké máslo -
obsahuje vitamíny E, A a K, které jsou hlavními faktory zodpovědnými za hydratační účinky. Bioparfém – svěží vůně
pomeranče naladí příjemný pocit svěžesti.
Náš tip: Krém nanášejte každé ráno a večer na čistou pleť v oblastech obličeje, krku i dekoltu.

Váha: 0.15 Ks v balení: 10

sada pro Zdravé vlasy
CBD013 EAN: 

Vlasový šampón a vlasová maska s CBD vlasy hloubkově vyživují a regenerují.
Vlasový šampon Cannabellum CBD 200ml
Šampon s výtažky oleje z konopných semínek a CBD, z nového konceptu Cannabellum, v sobě skrývá koncentrovanou sílu
přírody. Přináší skutečně čisté a zdravé vlasy.
Popis produktu: Šampon intenzivně obnovuje strukturu poškozených vlasů. Pro péči o oslabené a namáhané vlasy. Šetrně
čistí, myje a hydratuje. Jemná a příjemná vůně
Aktivní látky: CBD - díky obsahu konopné složky CBD (kanabidiol) a jemných tenzidů z kokosového oleje šetrně čistí,
hydratuje a ošetřuje vaše vlasy. Olej z konopných semínek - bohatý na nenasycené mastné kyseliny, zvyšuje přirozenou
ochranu vlasů a pokožky. Přírodní pěnidlo a tenzid – šetrný a jemný k vlasům i pokožce, zbytečně nevysušuje. 

Vlasová maska Cannabellum CBD 150 ml
Vlasová krémová maska plná přírodních ingrediencí pro hydrataci a výživu vašich vlasů.
Popis produktu: Obnovuje ochranný mikrofilm vlasů po celé jejich délce. Vlasy zůstávají hebké, hydratované a
lesklé. Usnadňuje rozčesávání. Na vlasech necháme působit 10 – 20 minut, poté důkladně opláchneme vlažnou vodou.
Aktivní látky: CBD - díky obsahu konopné složky CBD (kanabidiol) a jemných tenzidů z kokosového oleje šetrně čistí,
hydratuje a ošetřuje vaše vlasy. Karité máslo - dodává vlasům lesk a hluboce je vyživuje, snižuje výskyt lupů, chrání vlasy
před nepříznivým působením vnějších vlivů.
Náš tip: Pro dokonalý efekt doporučujeme před nanesením masky umýt vlasy CBD Cannabellum vlasovým šamponem.

Váha: 0.45 Ks v balení: 
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Sprchový gel Cannabellum CBD  200ml
PAL1254 EAN: 8595641302498

Sprchový gel Cannabellum CBD  200ml
Vyživující sprchový gel s příjemnou vůní, který dopřeje vaší pokožce jen to nejlepší.
Popis produktu: Dokonale čistí a hydratuje. Vyživuje pokožku. Nevysušuje. Zvláčňuje. Příjemná a jemná parfemace.
Aktivní látky: CBD - kanabidiol ve formě krystalu, což je nepsychoaktivní kanabinoid s výrazným terapeutickým
potenciálem. Jemné tenzidy z kokosového oleje - pokožku aktivně regenerují, hydratují a chrání. Skin Conditioning Agents.
Náš tip: Naneste malé množství přípravku přímo na pokožku, napěňte a opláchněte čistou vodou. Pro ještě lepší pocit
doporučujeme používat v kombinaci s Cannabellum CBD tělovým balzámem.

Váha: 0.25 Ks v balení: 6

Tělový balzám Cannabellum CBD 200 ml
PAL1247 EAN: 8595641302504

Tělový balzám Cannabellum CBD 200 ml
Vyživující tělový balzám pro intenzivní a hloubkovou péči o pokožku celého těla.
Popis produktu: Zajišťuje pružnost a hedvábnou jemnost pokožky. Podporuje hydrataci. Pečuje o suchou pokožku. Ideální
pro každodenní péči o pokožku těla.
Aktivní látky: CBD – nepsychoaktivní kanabinoid s pozitivními účinky na lidské zdraví a pokožku. Olej z konopných
semínek – napomáhá regeneraci, je bohatý na nenasycené mastné kyseliny, zvyšuje přirozenou ochranu pleti.
Náš tip: Balzám naneste po koupeli a osušení, než vaše pokožka zcela proschne. Doporučujeme použít v kombinaci s
Cannabellum Shower gel.

Váha: 0.25 Ks v balení: 7

Vánoční sada pro NĚJ
CBD017 EAN: 

Produkty:- PAL1274 Multi krém Cannabellum CBD 200 ml- PAL1251 Vlasový šampon Cannabellum CBD 200ml- PAL1254
Sprchový gel Cannabellum CBD 200ml+ Dárkové balení

Váha: 0.70 Ks v balení: 1

Vánoční sada pro NI
CBD016 EAN: 

Produkty:- PAL1249 Pleťová maska Cannabellum CBD 150 ml- PAL1253 Regenerační krém Cannabellum CBD 50 ml-
PAL1271 Micelární voda Cannabellum CBD 200 ml+ Dárkové balení

Váha: 0.50 Ks v balení: 1

Vlasová maska Cannabellum CBD 150 ml
PAL1250 EAN: 8595641302443

Vlasová maska Cannabellum CBD 150 ml
Vlasová krémová maska plná přírodních ingrediencí pro hydrataci a výživu vašich vlasů.
Popis produktu: Obnovuje ochranný mikrofilm vlasů po celé jejich délce. Vlasy zůstávají hebké, hydratované a lesklé.
Usnadňuje rozčesávání. Na vlasech necháme působit 10 – 20 minut, poté důkladně opláchneme vlažnou vodou.
Aktivní látky: CBD - díky obsahu konopné složky CBD (kanabidiol) a jemných tenzidů z kokosového oleje šetrně čistí,
hydratuje a ošetřuje vaše vlasy. Karité máslo - dodává vlasům lesk a hluboce je vyživuje, snižuje výskyt lupů, chrání vlasy
před nepříznivým působením vnějších vlivů.
Náš tip: Pro dokonalý efekt doporučujeme před nanesením masky umýt vlasy CBD Cannabellum vlasovým šamponem.

Váha: 0.20 Ks v balení: 25

palacio.cz   23/56

https://palacio.cz


PALACIO KATALOG PLATNÝ K 23.01.2023

Vlasový šampon Cannabellum CBD 200ml
PAL1251 EAN: 8595641302511

Vlasový šampon Cannabellum CBD 200ml
Šampon s výtažky oleje z konopných semínek a CBD, z nového konceptu Cannabellum, v sobě skrývá koncentrovanou sílu
přírody. Přináší skutečně čisté a zdravé vlasy.
Popis produktu: Šampon intenzivně obnovuje strukturu poškozených vlasů. Pro péči o oslabené a namáhané vlasy. Šetrně
čistí, myje a hydratuje. Jemná a příjemná vůně.
Aktivní látky: CBD - díky obsahu konopné složky CBD (kanabidiol) a jemných tenzidů z kokosového oleje šetrně čistí,
hydratuje a ošetřuje vaše vlasy. Olej z konopných semínek - bohatý na nenasycené mastné kyseliny, zvyšuje přirozenou
ochranu vlasů a pokožky. Přírodní pěnidlo a tenzid – šetrný a jemný k vlasům i pokožce, zbytečně nevysušuje.

Váha: 0.25 Ks v balení: 6

CANNABELLUM BY KOKI

ALL IN by KOKI
CBD007 EAN: 

V této sadě máte celou řadu by Koki! Pokud chcete mít hravou a kvalitní skin care, je tento balíček právě pro vás. S ním
už totiž nic jiného nepotřebujete!
Pleťové sérum Cannabellum by KOKI 50 ml
Jemné pleťové sérum pro všechny typy pleti, vhodné pro každodenní péči. 
Popis produktu: Jemné revitalizační pleťové sérum s CBD, konopným olejem a biodynamickou celulární vodou, která je
přirozeným zdrojem BCV, pektinu, minerálů, AHA a éterických olejů. Vyživuje a zpevňuje kožní bariéru, obnovuje
poškozené kožní buňky, dodává pleti zářivost a hydrataci.
Aktivní látky: Canabidiol, KONOPNÝ OLEJ, BCV = vitamíny C, A, E, D a B, minerály, kyselina alfa hydroxylová (AHA), pektin,
éterické oleje, 98% organic 
Náš tip: Před aplikací pleť očistěte CANNABELLUM CBD Micelární vodou a opláchněte vodou. Sérum jemně vklepejte
konečky prstů. Doporučujeme pro obličej, krk a dekolt. 
Vyživující hydratační krém Cannabellum by KOKI 50 ml
Lehký krém s vitamíny a CBD pro každodenní vitalizaci a regeneraci pleti.
Popis produktu: Lehký denní krém s CBD, konopným olejem a biodynamickou celulární vodou, která je přirozeným
zdrojem BCV, minerálů, AHA, pektinu a éterických olejů. Vitalizujte a regenerujte svoji pleť každý den – zaslouží si to. 
Aktivní látky: Canabidiol, KONOPNÝ OLEJ, BCV = vitamíny C, A, E, D a B, minerály, kyselina alfa hydroxylová (AHA), pektin,
éterické oleje
Náš tip: Naneste na pleť, která byla pečlivě očištěná čistící pěnou Cleasing foam CANNABELLUM by KOKI a vmasírujte
krouživými pohyby. 
Pleťový krém Energy Cannabellum by KOKI  50 ml
Bio pleťový krém pro dodání energie pleti.
Popis produktu: Bio pleťový krém pro dodání energie pleti. Složení je nejen bohaté na hydratační složky, ale zároveň je
doplněné o CBD a konopný olej. Pleť tak celkově
Aktivní látky: Canabidiol, Bambucké máslo, konopný olej, antioxidanty, mandlový olej, vitamin E
Náš tip: Krém nanášejte každé ráno a večer na čistou pleť v oblastech obličeje, krku i dekoltu. Pro maximální synergický
efekt doporučujeme kombinovat s dalšími přípravky CANNABELLUM.
Čisticí pěna Cannabellum by KOKI 200 ml
Sametově jemná čistící pěna pro všechny typy pleti.
Popis produktu: Jemná čisticí pěna s CBD, kurkumou a panthenolem pro očistu všech typů pleti. Sametově jemná pěna
efektivně čistí pleť do hloubky, uvolňuje ucpané póry, odstraňuje make-up a nadměrný maz. Výsledkem je dokonale čistá,
rozzářená, zdravěji vypadající a na dotek jemná pleť.
Aktivní látky: Canabidiol, jemné kokosové tenzidy, kurkuma, konopný výtažek
Náš tip: Čisticí pěnu používejte ráno i večer jako 1. krok péče o pleť. Před použitím protřepejte. Naneste přiměřené
množství pěny do dlaně a jemnými krouživými pohyby aplikujte na navlhčenou tvář. Vyhněte se očím a očnímu okolí. Na
závěr důkladně opláchněte čistou vodou. Pleť jemně osušte a pokračujte s další pleťovou péčí. Pro maximální synergický
efekt doporučujeme kombinovat s dalšími přípravky CANNABELLUM.
Tělové mléko Cannabellum by KOKI 200 ml
Každodenní výživné tělové mléko s CBD a bambuckým máslem.
Popis produktu: Výživné tělové mléko s CBD a bambuckým máslem, které dodává pleti esenciální mastné kyseliny a
vitamíny. Zanechává pokožku dokonale jemnou a sametově hebkou na dotek, dodává jí mladistvý vzhled a dobře se
vstřebává.
Aktivní látky: Canabidiol, Bambucké máslo, Mandlový olej
Náš tip: Tělové mléko naneste po sprše / koupeli a osušení, než vaše pokožka zcela proschne. Pro maximální synergický
efekt doporučujeme kombinovat s dalšími přípravky CANNABELLUM.

Váha: 1.54 Ks v balení: 
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BIO VÝROBEK ROKU Čisticí pěna Cannabellum by KOKI 200 ml
PAL1320 EAN: 8595641303372

Čisticí pěna Cannabellum by KOKI 200 ml
Jemná čisticí pěna s CBD, kurkumou a panthenolem pro očistu všech typů pleti. Sametově jemná pěna efektivně čistí pleť
do hloubky, uvolňuje ucpané póry, odstraňuje make-up a nadměrný maz. Výsledkem je dokonale čistá, rozzářená, zdravěji
vypadající a na dotek jemná pleť. Aktivní látky: Canabidiol, jemné kokosové tenzidy, kurkuma, konopný výtažek Náš tip:
Čisticí pěnu používejte ráno i večer jako 1. krok péče o pleť. Před použitím protřepejte. Naneste přiměřené množství pěny
do dlaně a jemnými krouživými pohyby aplikujte na navlhčenou tvář. Vyhněte se očím a očnímu okolí. Na závěr důkladně
opláchněte čistou vodou. Pleť jemně osušte a pokračujte s další pleťovou péčí. Pro maximální synergický efekt
doporučujeme kombinovat s dalšími přípravky CANNABELLUM.

Váha: 0.23 Ks v balení: 6

Cannabellum by KOKI CBD Hydra BB cream LIGHT 50ml
PAL1206 EAN: 8595641302092

Pokud hledáte způsob, jak jednoduše zdokonalit svoji pleť, tak vás tento hydratační BB krém s CBD proti nedokonalostem
pleti musí nadchnout.
Ve zkratce: denní tónovací krém se silným hydratačním účinkem, ochrana proti vnějším vlivům, ochrana proti slunci, pro
všechny typy pleti, dermatologicky testováno
Podporuje přirozenou krásu pleti.
Kryje póry, začervenání a další drobné nedokonalosti pleti.
Poskytuje lehké až střední krytí a sjednocuje barevný tón, přizpůsobí se všem typům a tónům pleti.
Díky Hydractinu poskytuje pleti silný hydratační účinek a zářivý vzhled po celý den.
Oat® SILK je pak zdrojem beta-glucanu, proteinů, antioxidantů, vitaminu E, lipidů a ceramidů.
Chrání pleť před UV paprsky a díky Panthenolu zklidňuje.
Jemné složení pleť nezatěžuje, dokonale splyne.
Aktivní látky: CBD, HYDRACTIN®, Oat® SILK ...
Jak aplikovat:Malé množství naneste na pleť v podobě teček, následně krém rozetřete směrem od středu tváře. Pokud
toužíte po vyšším krytí, naneste další vrstvu.

Váha: 0.17 Ks v balení: 6

Cannabellum by KOKI CBD Hydra BB cream MEDIUM 50ml
PAL1207 EAN: 8595641302108

Pokud hledáte způsob, jak jednoduše zdokonalit svoji pleť, tak vás tento hydratační BB krém s CBD proti nedokonalostem
pleti musí nadchnout.
Ve zkratce: denní tónovací krém se silným hydratačním účinkem, ochrana proti vnějším vlivům, ochrana proti slunci, pro
všechny typy pleti, dermatologicky testováno
Podporuje přirozenou krásu pleti.
Kryje póry, začervenání a další drobné nedokonalosti pleti.
Poskytuje lehké až střední krytí a sjednocuje barevný tón, přizpůsobí se všem typům a tónům pleti.
Díky Hydractinu poskytuje pleti silný hydratační účinek a zářivý vzhled po celý den.
Oat® SILK je pak zdrojem beta-glucanu, proteinů, antioxidantů, vitaminu E, lipidů a ceramidů.
Chrání pleť před UV paprsky a díky Panthenolu zklidňuje.
Jemné složení pleť nezatěžuje, dokonale splyne.
Aktivní látky: CBD, HYDRACTIN®, Oat® SILK ...
Jak aplikovat:Malé množství naneste na pleť v podobě teček, následně krém rozetřete směrem od středu tváře. Pokud
toužíte po vyšším krytí, naneste další vrstvu.
 

Váha: 0.17 Ks v balení: 6

Krém pro mladou komplikovanou pleť CannaCalm by KOKI 50ml
PAL1204 EAN: 8595641302078

Zklidňující krém v Bio kvalitě s revoluční směsí účinných látek pro péči o komplikovanou pokožku tváře, krku a dekoltu.
Obsahuje Konopný olej, CBD, Bambucké máslo, SALIXIN a Antioxidanty pro zajištění dokonalé péče o pleť. Naneste na
očištěnou a tonizovanou pleť a vmasírujte krouživými pohyby. Aplikujte na tvář, krk i dekolt. Používejte každé ráno a
večer.

Váha: 0.08 Ks v balení: 6
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Osvěžující dermální voda Cannabellum by KOKI
PAL1205 EAN: 8595641302085

Horké letní dny si říkají o pořádné osvěžení. Osvěžující voda na pleť &amp; tělo si vás okamžitě podmaní. Nejenže
zabraňuje dehydrataci pleti, ale navrací jí komfort. Je obohacená o zklidňující látky (CBD, Fruit Water) které napomáhají
regeneraci pleti při začervenání, pocitech tepla, svědění nebo reaktivních projevech. Je ideálním společníkem na cestování
nebo při fyzické námaze, kdy dodá vaší pleti pocit svěžesti. Použití: Používejte kdykoliv během dne. Nanášejte na pleť
přímo z rozprašovače přiměřené množství.

Váha: 0.11 Ks v balení: 6

Pleťové sérum Cannabellum by KOKI 50 ml
PAL1318 EAN: 8595641303358

Pleťové sérum Cannabellum by KOKI 50 ml
Jemné revitalizační pleťové sérum s CBD, konopným olejem a biodynamickou celulární vodou, která je přirozeným zdrojem
BCV, pektinu, minerálů, AHA a éterických olejů. Vyživuje a zpevňuje kožní bariéru, obnovuje poškozené kožní buňky,
dodává pleti zářivost a hydrataci. Aktivní látky: Canabidiol, KONOPNÝ OLEJ, BCV = vitamíny C, A, E, D a B, minerály,
kyselina alfa hydroxylová (AHA), pektin, éterické oleje, 98% organic Náš tip: Před aplikací pleť očistěte CANNABELLUM
CBD Micelární vodou a opláchněte vodou. Sérum jemně vklepejte konečky prstů. Doporučujeme pro obličej, krk a dekolt.

Váha: 0.08 Ks v balení: 6

Pleťový krém Energy Cannabellum by KOKI  50 ml
PAL1336 EAN: 8595641303594

Pleťový krém Energy Cannabellum by KOKI  50 ml
Bio pleťový krém pro dodání energie pleti. Složení je nejen bohaté na hydratační složky, ale zároveň je doplněné o CBD a
konopný olej. Pleť tak celkově revitalizuje, udržuji ji vláčnou a zanechává ji svěží, zářivou a na dotek hebkou.
Aktivní látky: Canabidiol, Bambucké máslo, konopný olej, antioxidanty, mandlový olej, vitamin E Náš tip: Krém nanášejte
každé ráno a večer na čistou pleť v oblastech obličeje, krku i dekoltu. Pro maximální synergický efekt doporučujeme
kombinovat s dalšími přípravky CANNABELLUM.

Váha: 0.15 Ks v balení: 10

sada BASIC by KOKI
CBD008 EAN: 

Začněte od základu! Čistící pěna zbaví pleť nečistot i make upu a pleťové sérum jemně revitalizuje vaši pleť a připraví ji na
další kroky. Nevíte jak začít? S tímto balíčkem nešlápnete vedle
Pleťové sérum Cannabellum by KOKI 50 ml
Jemné pleťové sérum pro všechny typy pleti, vhodné pro každodenní péči. 
Popis produktu: Jemné revitalizační pleťové sérum s CBD, konopným olejem a biodynamickou celulární vodou, která je
přirozeným zdrojem BCV, pektinu, minerálů, AHA a éterických olejů. Vyživuje a zpevňuje kožní bariéru, obnovuje
poškozené kožní buňky, dodává pleti zářivost a hydrataci.
Aktivní látky: Canabidiol, KONOPNÝ OLEJ, BCV = vitamíny C, A, E, D a B, minerály, kyselina alfa hydroxylová (AHA), pektin,
éterické oleje, 98% organic 
Náš tip: Před aplikací pleť očistěte CANNABELLUM CBD Micelární vodou a opláchněte vodou. Sérum jemně vklepejte
konečky prstů. Doporučujeme pro obličej, krk a dekolt. 
Čisticí pěna Cannabellum by KOKI 200 ml
Sametově jemná čistící pěna pro všechny typy pleti.
Popis produktu: Jemná čisticí pěna s CBD, kurkumou a panthenolem pro očistu všech typů pleti. Sametově jemná pěna
efektivně čistí pleť do hloubky, uvolňuje ucpané póry, odstraňuje make-up a nadměrný maz. Výsledkem je dokonale čistá,
rozzářená, zdravěji vypadající a na dotek jemná pleť.
Aktivní látky: Canabidiol, jemné kokosové tenzidy, kurkuma, konopný výtažek
Náš tip: Čisticí pěnu používejte ráno i večer jako 1. krok péče o pleť. Před použitím protřepejte. Naneste přiměřené
množství pěny do dlaně a jemnými krouživými pohyby aplikujte na navlhčenou tvář. Vyhněte se očím a očnímu okolí. Na
závěr důkladně opláchněte čistou vodou. Pleť jemně osušte a pokračujte s další pleťovou péčí. Pro maximální synergický
efekt doporučujeme kombinovat s dalšími přípravky CANNABELLUM.

Váha: 1.01 Ks v balení: 
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STARTER PACK s BIO dynamickou celulární vodou
CBD005 EAN: 

V tomto balíčku najdete tři zásadní produkty pro kvalitní skincare, které doporučujeme používat v těchto 3 krocích: 1.
Vyčistěte pleť pěnou by Koki, 2. Vmasírujte skin sérum, 3. Naneste luxusní pleťový krém
Pleťové sérum Cannabellum by KOKI 50 ml
Jemné pleťové sérum pro všechny typy pleti, vhodné pro každodenní péči. 
Popis produktu: Jemné revitalizační pleťové sérum s CBD, konopným olejem a biodynamickou celulární vodou, která je
přirozeným zdrojem BCV, pektinu, minerálů, AHA a éterických olejů. Vyživuje a zpevňuje kožní bariéru, obnovuje
poškozené kožní buňky, dodává pleti zářivost a hydrataci.
Aktivní látky: Canabidiol, KONOPNÝ OLEJ, BCV = vitamíny C, A, E, D a B, minerály, kyselina alfa hydroxylová (AHA), pektin,
éterické oleje, 98% organic 
Náš tip: Před aplikací pleť očistěte CANNABELLUM CBD Micelární vodou a opláchněte vodou. Sérum jemně vklepejte
konečky prstů. Doporučujeme pro obličej, krk a dekolt. 
Vyživující hydratační krém Cannabellum by KOKI 50 ml
Lehký krém s vitamíny a CBD pro každodenní vitalizaci a regeneraci pleti.
Popis produktu: Lehký denní krém s CBD, konopným olejem a biodynamickou celulární vodou, která je přirozeným
zdrojem BCV, minerálů, AHA, pektinu a éterických olejů. Vitalizujte a regenerujte svoji pleť každý den – zaslouží si to. 
Aktivní látky: Canabidiol, KONOPNÝ OLEJ, BCV = vitamíny C, A, E, D a B, minerály, kyselina alfa hydroxylová (AHA), pektin,
éterické oleje
Náš tip: Naneste na pleť, která byla pečlivě očištěná čistící pěnou Cleasing foam CANNABELLUM by KOKI a vmasírujte
krouživými pohyby. 
Čisticí pěna Cannabellum by KOKI 200 ml
Sametově jemná čistící pěna pro všechny typy pleti.
Popis produktu: Jemná čisticí pěna s CBD, kurkumou a panthenolem pro očistu všech typů pleti. Sametově jemná pěna
efektivně čistí pleť do hloubky, uvolňuje ucpané póry, odstraňuje make-up a nadměrný maz. Výsledkem je dokonale čistá,
rozzářená, zdravěji vypadající a na dotek jemná pleť.
Aktivní látky: Canabidiol, jemné kokosové tenzidy, kurkuma, konopný výtažek
Náš tip: Čisticí pěnu používejte ráno i večer jako 1. krok péče o pleť. Před použitím protřepejte. Naneste přiměřené
množství pěny do dlaně a jemnými krouživými pohyby aplikujte na navlhčenou tvář. Vyhněte se očím a očnímu okolí. Na
závěr důkladně opláchněte čistou vodou. Pleť jemně osušte a pokračujte s další pleťovou péčí. Pro maximální synergický
efekt doporučujeme kombinovat s dalšími přípravky CANNABELLUM.

Váha: 1.16 Ks v balení: 

Tělové mléko Cannabellum by KOKI 200 ml
PAL1337 EAN: 8595641303600

Tělové mléko Cannabellum by KOKI 200 ml
Výživné tělové mléko s CBD a bambuckým máslem, které dodává pleti esenciální mastné kyseliny a vitamíny. Zanechává
pokožku dokonale jemnou a sametově hebkou na dotek, dodává jí mladistvý vzhled a dobře se vstřebává. Aktivní látky:
Canabidiol, Bambucké máslo, Mandlový olej Náš tip: Tělové mléko naneste po sprše / koupeli a osušení, než vaše
pokožka zcela proschne. Pro maximální synergický efekt doporučujeme kombinovat s dalšími přípravky CANNABELLUM.

Váha: 0.23 Ks v balení: 6

Vyživující hydratační krém Cannabellum by KOKI 50 ml
PAL1319 EAN: 8595641303365

Vyživující hydratační krém Cannabellum by KOKI 50 ml
Lehký denní krém s CBD, konopným olejem a biodynamickou celulární vodou, která je přirozeným zdrojem BCV, minerálů,
AHA, pektinu a éterických olejů. Vitalizujte a regenerujte svoji pleť každý den – zaslouží si to. Aktivní látky: Canabidiol,
KONOPNÝ OLEJ, BCV = vitamíny C, A, E, D a B, minerály, kyselina alfa hydroxylová (AHA), pektin, éterické oleje Náš tip:
Naneste na pleť, která byla pečlivě očištěná čistící pěnou Cleasing foam CANNABELLUM by KOKI a vmasírujte krouživými
pohyby. 

Váha: 0.15 Ks v balení: 6

REISHI

Reishi liftingový denní krém 50ml
PAL1213 EAN: 8595641302160

Denní pleťový krém s Canna Nutri-Form (Reishi, CBD &amp; výtažky konopných semen). Napomáhá zpomalovat proces
přirozeného stárnutí pleti. Namáhané pleti navrací zpět svěžest a pružnost. Díky kombinaci CBD, přírodních vyživujících
extraktů, zklidňujících olejů, minerálů a vitamínů, pečlivě pečuje o pleť a zanechává ji hydratovanou, vyživenou,
zklidněnou a sjednocenou.
• Liftonin®-QI• Neossance™• Cannabidiol dokáže vstoupit do přirozeného regeneračního procesu kožních buněk•
Neossance™• Kokosový olej s obsahem mastných kyselin• dermatologicky testováno, vegan friendly• skutečná

hydratace a revitalizace•    anti-age, sjednocení tónů pleti•    příjemná textura, snadno se vstřebává
Jak používat:Naneste na očištěnou pleť a vmasírujte krouživými pohyby. Používejte pravidelně každý den, zejména ráno.

Váha: 0.20 Ks v balení: 10
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Reishi liftingový noční krém 50ml
PAL1214 EAN: 8595641302177

Noční péče je nezbytným krokem v přípravě pleti na další den. Noční pleťový krém s Canna Nutri-Form (Reishi, CBD
&amp; výtažky konopných semen). Napomáhá zpomalovat proces přirozeného stárnutí pleti. Namáhané pleti navrací zpět
svěžest a pružnost. Díky kombinaci CBD, přírodních vyživujících extraktů, zklidňujících olejů, minerálů a vitamínů, pečlivě
pečuje o pleť a zanechává ji hydratovanou, vyživenou, zklidněnou a sjednocenou.
• Liftonin®-QI• Neossance™• Cannabidiol dokáže vstoupit do přirozeného regeneračního procesu kožních buněk•
Neossance™• Kokosový olej s obsahem mastných kyselin• dermatologicky testováno, vegan friendly• skutečná

hydratace a revitalizace•    anti-age, sjednocení tónů pleti•    příjemná textura, snadno se vstřebává
Jak používat:Naneste na očištěnou pleť a vmasírujte krouživými pohyby. Používejte pravidelně každý večer.

Váha: 0.20 Ks v balení: 10

VČELÍ JED

Včelí jed, masážní gel, 600 ml
PAL1329 EAN: 8595641303549

Masáž BEE VENOM gelem je vhodná zejména pokud pociťujete napětí způsobené fyzickou námahou nebo nepřirozenou
polohou těla. Extrakt včelího jedu spolu s masáží stimuluje krevní oběh a prohřívá tak ošetřenou pokožku. Přírodní oleje a
výtažky napomáhají regeneraci a lepší elasticitě pokožky. Dopřejte si pocit uvolnění a relaxace. Doporučená aplikace gelu
je 3 - 4x denně v odstupu nejméně 3 hodin. Po aplikaci si vždy důkladně omyjte ruce. Gel je určen pouze k vnějšímu
použití, na zdravou a nepoškozenou pokožku. Gel by neměl být používán v případě přecitlivělosti na včelí jed, včelí
produkty nebo na jiné složky obsažené v krému. V případě přecitlivělosti pokožky okamžitě přestaňte krém používat.
Zabraňte kontaktu s očima a sliznicemi. Nevhodné pro děti do 3 let.

Váha: 0.70 Ks v balení: 6

Včelí jed, masážní gel, tuba, 200 ml
PAL1317 EAN: 8595641303341

Masáž BEE VENOM gelem je vhodná zejména pokud pociťujete napětí způsobené fyzickou námahou nebo nepřirozenou
polohou těla. Extrakt včelího jedu spolu s masáží stimuluje krevní oběh a prohřívá tak ošetřenou pokožku. Přírodní oleje a
výtažky napomáhají regeneraci a lepší elasticitě pokožky. Dopřejte si pocit uvolnění a relaxace. Doporučená aplikace gelu
je 3 - 4x denně v odstupu nejméně 3 hodin. Po aplikaci si vždy důkladně omyjte ruce. Gel je určen pouze k vnějšímu
použití, na zdravou a nepoškozenou pokožku. Gel by neměl být používán v případě přecitlivělosti na včelí jed, včelí
produkty nebo na jiné složky obsažené v krému. V případě přecitlivělosti pokožky okamžitě přestaňte krém používat.
Zabraňte kontaktu s očima a sliznicemi. Nevhodné pro děti do 3 let.

Váha: 0.22 Ks v balení: 24

ČERTŮV DRÁP

Čertův dráp koupelová sůl, 1200 g
PAL0946 EAN: 8595641301323

HARPAGO KOUPELOVÁ SŮL PRO REGENERAČNÍ A RELAXAČNÍ LÁZEŇ při pocitu únavy a těžkých nohou. Jedinečné složení
koupele s bylinným extraktem Harpagophyta (lidově Čertova drápu) napomáhá odplavovat únavu a stres a uvolňuje tělo
po zvýšené fyzické námaze. Použití: pro relaxaci a regeneraci organismu přidejte 1 až 2 hrsti soli do teplé koupele. Pro
změkčení zrohovatělé pokožky chodidel přidejte jednu hrst do umývadla s teplou vodou. Doporučená doba lázně je cca 20
min.

Váha: 1.30 Ks v balení: 6

Čertův dráp masážní gel, 600 ml
PAL0175 EAN: 8595641300449

Harpago Gel - Čertův dráp je bylinný gel s obsahem Harpagofyta (Čertova drápu) vhodný pro uvolňující masáž pokožky v
oblasti unavených a namožených svalů, kloubů a zad. Masáž má osvěžující a uvolňující účinky, zlepšuje prokrvení,
příjemně chladí a navozuje tak pocit relaxace. Je vhodný také k regeneračním masážím po sportovní námaze. Použití:
aplikujte na určené místo a jemně vmasírujte.

Váha: 0.70 Ks v balení: 6
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Čertův dráp regenerační mast, 125ml
PAL0422 EAN: 8595641300456

Harpago - Čertův dráp je bylinná mast s obsahem Harpagofyta (Čertova drápu) vhodná pro uvolňující masáž pokožky v
oblasti unavených a namožených svalů, kloubů a zad. Masáž má osvěžující a uvolňující účinky, zlepšuje prokrvení,
příjemně chladí a navozuje tak pocit relaxace. Je vhodná také k regeneračním masážím po sportovní námaze. Použití:
aplikujte na určené místo a jemně vmasírujte.

Váha: 0.14 Ks v balení: 6

HADÍ JED

Hadí jed balzám na vlasy, 500 ml
PAL0919 EAN: 8595641301033

Vlasový balzám se syntetickým hadím jedem. Vlasový balzám je nový přípravek pro ošetření vlasů po umytí, pro snadné
rozčesání a vyšší lesk. Díky originální receptuře s obsahem unikátního syntetického hadího jedu, založeného na
tripeptidech, které mají podobný účinek jako peptid v jedu Chřestýšovce Waglerova (Tropidolaemus wagleri), působí
šetrně na ošetřované vlasy a pomáhá je udržovat přirozeně hebké, lesklé a jemné. Syntetický hadí jed je bezpečná
netoxická kosmetická surovina. Použití: Po umytí vlasů vmasírujte balzám stejnoměrně od kořínků ke konečkům, nechejte
chvíli působit a opláchněte. Používejte zároveň s šamponem na vlasy Palacio.

Váha: 0.60 Ks v balení: 6

Hadí jed koupelová sůl, 1200 g
PAL0917 EAN: 8595641301019

HADÍ koupelová sůl S PROHŘÍVACÍM A UVOLŇUJÍCÍM EFEKTEM při pocitu únavy a těžkých nohou. Jedinečné složení koupele
napomáhá odplavovat únavu a stres a uvolňuje tělo po zvýšené fyzické námaze. Použití: pro relaxaci a regeneraci
organismu přidejte 1 až 2 hrsti soli do teplé koupele. Pro změkčení zrohovatělé pokožky chodidel přidejte jednu hrst do
umývadla s teplou vodou. Doporučená doba lázně je cca 20 min.

Váha: 1.30 Ks v balení: 6

Hadí jed koupelová sůl, 900 g
PAL1352 EAN: 8595641303389

Hadí koupelová sůl. Jedinečné složení pro blahodárnou lázeň s teplou vodou stimulující organizmus, regeneraci a uvolnění
vnitřního napětí. Obsahuje unikátní syntetický hadí jed, založený na tripeptidech, které mají podobný účinek jako peptid v
jedu Chřestýšovce Waglerova (Tropidolaemus wagleri) s deklarovanými unikátními účinky na pokožku. Použití: Dávkujte v
množství 2 až 5 polévkových lžic a necháme rozpustit. Pro skutečně účinnou lázeň je možno dávkovat až do koncentrace
1%. Lázeň by měla trvat do 30 minut. Po koupeli se osprchujte čistou vodou.

Váha: 1.00 Ks v balení: 6

Hadí jed krém proti vráskám, 50 ml
PAL0819 EAN: 8595641300425

Pleťový krém proti tvorbě vrásek pro všechny typy pleti. Obsahuje vysoce účinnou anti-age látku SYN-AKE, která byla
vyvinuta syntézou hadího jedu. Přírodní rostlinný olej pokožku vyhlazuje a vitamín E chrání proti volným radikálům,
předčasnému stárnutí a ochabování pleti. Díky jemnému složení na přírodním základě je vhodný pro každodenní péči o
všechny typy pleti. Neobsahuje chemická barviva. Jemná hypoalergenní vůně. Použití: Jemně rozetřete na obličej, krk a
dekolt. Rychlý nástup účinku zaručuje viditelné zlepšení pleti již v průběhu 4 týdnů.

Váha: 0.20 Ks v balení: 10
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Hadí jed liftingový pleťový krém, tester, 4 ml
BAL001 EAN: 8595641301798

Pleťový krém proti tvorbě vrásek pro všechny typy pleti. Obsahuje vysoce účinnou anti-age látku SYN-AKE, která byla
vyvinuta syntézou hadího jedu. Přírodní rostlinný olej pokožku vyhlazuje a vitamín E chrání proti volným radikálům,
předčasnému stárnutí a ochabování pleti. Díky jemnému složení na přírodním základě je vhodný pro každodenní péči o
všechny typy pleti. Neobsahuje chemická barviva. Jemná hypoalergenní vůně. Použití: Jemně rozetřete na obličej, krk a
dekolt. Rychlý nástup účinku zaručuje viditelné zlepšení pleti již v průběhu 4 týdnů.

Váha: Ks v balení: 1000

Hadí jed masážní gel, 380 ml
PAL1326 EAN: 8595641303396

Masáž gelem s Hadím jedem napomáhá uvolnění, regeneraci a relaxaci. Promasírování pokožky v oblasti svalů, kloubů a
zad gelem s hadím jedem a extrakty z léčivých bylin jako např. Kostival lékařský, Kaštan koňský nebo Jalovec obecný.
Dodává pocit svěžesti a napomáhá odstranit únavu. Použití: Gel aplikujte na určené místo a vmasírujte. Dle potřeby
opakujte. Zabraňte vniknutí gelu do očí. Skladujte mimo dosah dětí, při teplotě 5 - 20°C.

Váha: 0.44 Ks v balení: 6

Hadí jed masážní gel, 600 ml
PAL0272 EAN: 8595641300418

Masáž� gelem s Hadím jedem napomáhá uvolnění, regeneraci a relaxaci. Promasírování pokožky v oblasti svalů, kloubů a
zad gelem s hadím jedem a extrakty z léčivých bylin jako např. Kostival lékařský, Kaštan koňský nebo Jalovec obecný.
Dodává pocit svěžesti a napomáhá odstranit únavu. Použití: Gel aplikujte na určené místo a vmasírujte. Dle potřeby
opakujte. Zabraňte vniknutí gelu do očí. Skladujte mimo dosah dětí, při teplotě 5 - 20°C.

Váha: 0.70 Ks v balení: 6

Hadí jed masážní gel, tester, 4 ml
BAL005 EAN: 8595641301781

Masáž gelem s hadím jedem napomáhá uvolňění, regeneraci a relaxaci. Promasírování pokožky v oblasti svalů, kloubů a
zad gelem s hadím jedem a extrakty z léčivých bylin jako např. Kostival lékařský, Kaštna koňský nebo Jalovec obecný.
Dodává pocit svěžesti a napomáhá odstranit únavu. Při použití masážního gelu před nebo během sportovního výkonu
napomáhá předcházet křečím a zvyšuje tak možnou zátěž svalstva. Použití: Gel aplikujte na určené místo a vmasírujte.
Dle potřeby opakujte. Zabraňte vniknutí gelu do očí. Skladujte mimo dosah dětí.

Váha: Ks v balení: 1000

Hadí jed masážní gel, tuba, 200 ml
PAL1118 EAN: 8595641301460

Masáž gelem s Hadím jedem napomáhá uvolnění, regeneraci a relaxaci. Promasírování pokožky v oblasti svalů, kloubů a
zad gelem s hadím jedem a extrakty z léčivých bylin jako např. Kostival lékařský, Kaštan koňský nebo Jalovec obecný.
dodává pocit svěžesti a napomáhá odstranit únavu. Použití: Gel aplikujte na určené místo a vmasírujte. Dle potřeby
opakujte. Zabraňte vniknutí gelu do očí. Skladujte mimo dosah dětí, při teplotě 5 - 20°C.

Váha: 0.22 Ks v balení: 25

Hadí jed mast širokospektrální, 125 ml
PAL0421 EAN: 8595641300432

Širokospektrální mast se syntetickým hadím jedem SYN-AKE, který má podobný účinek jako Waglerin 1, peptid nacházející
se v jedu Chřestýšovce Waglerova (Tropidolaemus wagleri). Masáž pokožky hadí mastí uvolňuje svalovou tenzi a má silný
relaxační a regenerační účinek, napomáhá vyhlazovat mimické vrásky a koriguje drobné defekty pleti. Použití: Aplikujte
na určené místo a jemně vmasírujte. Pouze pro zevní použití.

Váha: 0.14 Ks v balení: 6
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Hadí jed pěna do koupele, 500 ml
PAL0916 EAN: 8595641301002

Koupelová pěna se syntetickým hadím jedem. Novinka v každodenní osobní hygieně, která využívá originální komponenty
ke zkvalitnění péče o pokožku celého těla. Obsahuje unikátní syntetický hadí jed, založený na tripeptidech, které mají
podobný účinek jako peptid v jedu Chřestýšovce Waglerova (Tropidolaemus wagleri), působí relaxačně na unavenou
pokožku a spolu vyváženým pH a dalšími aditivy zaručují dokonalé a šetrné mytí při zachování přirozeného ochranného
filmu a vlhkosti pokožky. Syntetický hadí jed je bezpečná netoxická kosmetická surovina. Použití: Do proudu teplé vody
nalijte libovolné množství přípravku dle požadavku na intenzitu pěny a oddejte se příjemným pocitům z lázně.

Váha: 0.60 Ks v balení: 6

Hadí jed širokospektrální krém, tuba, 125 ml
PAL1119 EAN: 8595641301477

Širokospektrální masážní krém se syntetickým hadím jedem SYN-AKE. Masáž pokožky Hadím krémem napomáhá
uvolňovat svalovou tenzi a má silný relaxační a regenerační účinek, napomáhá vyhlazovat mimické vrásky a koriguje
drobné nedokonalosti pleti. Použití: aplikujte na určené místo a jemně vmasírujte.

Váha: 0.14 Ks v balení: 30

Hadí jed sprchový gel, 500 ml
PAL0915 EAN: 8595641300999

Sprchový gel se syntetickým hadím jedem. Novinka v každodenní osobní hygieně, která využívá originální komponenty ke
zkvalitnění péče o pokožku celého těla. Obsahuje unikátní syntetický hadí jed, založený na tripeptidech, které mají
podobný účinek jako peptid v jedu Chřestýšovce Waglerova (Tropidolaemus wagleri), působí relaxačně na unavenou
pokožku a spolu vyváženým pH a dalšími aditivy zaručují dokonalé a šetrné mytí při zachování přirozeného ochranného
filmu a vlhkosti pokožky. Syntetický hadí jed je bezpečná netoxická kosmetická surovina. Použití: Dávkujte na vlhké tělo a
po umytí osprchujte vodou.

Váha: 0.60 Ks v balení: 6

Hadí jed tekuté mýdlo s pumpičkou, 500 ml
PAL0918 EAN: 8595641301026

Tekuté mýdlo se syntetickým hadím jedem. Novinka v každodenní osobní hygieně, která využívá originální přírodní
komponenty ke zkvalitnění péče o pokožku celého těla. Obsahuje unikátní syntetický hadí jed, založený na tripeptidech,
které mají podobný účinek jako peptid v jedu Chřestýšovce Waglerova (Tropidolaemus wagleri), působí relaxačně na
unavenou pokožku a spolu vyváženým pH a dalšími aditivy zaručují dokonalé a šetrné mytí při zachování přirozeného
ochranného filmu a vlhkosti pokožky. Syntetický hadí jed je bezpečná netoxická kosmetická surovina. Použití: Dávkujte na
vlhké tělo a po umytí osprchujte vodou.

Váha: 0.60 Ks v balení: 6

Hadí jed vlasový šampon, 500 ml
PAL0914 EAN: 8595641300982

Vlasový šampon se syntetickým hadím jedem. Novinka v každodenní osobní hygieně, která využívá originální komponenty
ke zkvalitnění péče o vlasy a vlasovou pokožku. Obsahuje unikátní syntetický hadí jed, založený na tripeptidech, které
mají podobný účinek jako peptid v jedu Chřestýšovce Waglerova (Tropidolaemus wagleri), působí šetrně na ošetřované
vlasy a pokožku a pomáhá je udržovat přirozeně hebké, lesklé a jemné. Syntetický hadí jed je bezpečná netoxická
kosmetická surovina. Použití: Dávkujte na vlhké vlasy a po umytí osprchujte vodou. Dermatologicky testováno.

Váha: 0.60 Ks v balení: 6

Hadí vazelína, 100ml
PAL1298 EAN: 8595641302986

Masáž Hadí vazelínou napomáhá uvolnění, regeneraci a relaxaci. Promasírování pokožky v oblasti svalů, kloubů a zad
vazelínou s hadím jedem a extrakty z léčivých bylin dodává pocit svěžesti a napomáhá odstranit únavu. Použití: aplikujte
na určené místo a vmasírujte. Dle potřeby opakujte. Zabraňte vniknutí vazelíny do očí. Skladujte mimo dosah dětí.
Nevhodné pro děti do 3 let.

Váha: 0.12 Ks v balení: 6
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Kosmetický balíček SYN-AKE Komplex
SADA0059 EAN: 8595641303525

Hadí jed sprchový gel, 500 ml - PAL0915Hadí jed vlasový šampon, 500 ml - PAL0914Hadí jed vazelína, 100 ml -
PAL1298Hadí jed krém proti vráskám, 50 ml - PAL0819Hadí jed širokospektrální krém, tuba, 125 ml - PAL1119Mycí houba

Váha: 1.80 Ks v balení: 1

Kosmetický balíček SYN-AKE Regenerace & Relax
SADA0063 EAN: 8595641302368

Hadí masážní gel 200ml - PAL1118
Hadí krém širokospektrální 125ml - PAL1119
Hadí vazelína 100ml - PAL1298
Cannabis svíčka 28g - PALS0801

Váha: 0.80 Ks v balení: 1

Kosmetický balíček SYN-AKE Vital
SADA0060 EAN: 8595641303532

Vonná svíčka, Cannabis, 28 g - PALS0801
Hadí jed sprchový gel, 500 ml - PAL0915
Hadí jed masážní gel, tuba, 200 ml - PAL1118
Hadí jed mast širokospektrální, 125 ml - PAL0421
Hadí jed širokospektrální krém, tuba, 125 ml - PAL1119
Hadí jed krém proti vráskám, 50 ml - PAL0819
Mycí houba

Váha: 1.60 Ks v balení: 1

HLEMÝŽDÍ EXTRAKT

Hlemýždí extrakt hydratační tělový balzám, tuba, 200 ml
PAL1303 EAN: 8595641302733

Tělový balzám určený pro každodenní péči o pokožku celého těla. Hlemýždí extrakt Helix Aspersa zajistí ideální péči a
perfektní hydrataci. Pravidelné používání viditelně zlepší stav pokožky.

Váha: 0.22 Ks v balení: 25

Hlemýždí extrakt krém regenerační, 125 ml
PAL1304 EAN: 8595641302719

Regenerační krém pro denní i noční péči s obsahem hlemýždího extraktu Helix Aspersa, Aloe Vera a Panthenolu. Šetrně
hydratuje a regeneruje pokožku. S omlazujícím efektem. Pro každodenní použití.

Váha: 0.15 Ks v balení: 6
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Hlemýždí extrakt pleťové regenerační sérum, 50 ml
PAL1307 EAN: 8595641302726

Vyživující a vyhlazující pleťové sérum pro obnovení hladké a čisté pleti. Hlemýždí extrakt Helix Aspersa napomáhá zjemnit
vrásky. Vhodný pro všechny typy pleti.

Váha: 0.08 Ks v balení: 24

Hlemýždí extrakt pleťový krém proti vráskám, 50 ml
PAL0866 EAN: 8595641300357

Hydratační a výživný pleťový krém s 24 hodinovým účinkem pro denní i noční péči o vaši pleť. Obsahuje unikátní
ekologickou přírodní látku extraovanou z hlemýždě Helix Aspersa s vynikajícími účinky pro regeneraci, hydrataci a výživu
pleti. Obsažené proteiny, Alantoin a Vitamíny A, C a E stimulují syntézu kolagenu a elastinu v pleti a omezují tak tvorbu
vrácek a skvrn. Při pravidelném používání prokazatelně zlepšuje kvalitu pleti, zpevňuje, omlazuje, rozjasňuje a sjednocuje
její odstín. Vhodné pro všechny typy pleti včetně pleti aknozní.

Váha: 0.20 Ks v balení: 10

Hlemýždí extrakt víceúčelový krém, tuba, 125 ml
PAL1305 EAN: 8595641302740

Víceúčelový krém pro intenzivní péče o tělo, obličej a ruce. Hlemýždí extrakt HelixAspersa napomáhá k obnově, výživě a
regeneraci pleti. Krém se dobře vstřebává, nezanechává pocit mastnoty na pokožce.

Váha: 0.15 Ks v balení: 30

GRANÁTOVÉ JABLKO

Granátové jablko a Aloe vera, balzám na vlasy, 500 ml
PAL1256 EAN: 8595641301590

Vlasový balzám, kondicionér s extraktem z aloe vera a podmanivou vůní granátového jablka. Balzám je určený pro úpravu
a ošetření vlasů po mytí.

Váha: 0.60 Ks v balení: 6

Granátové jablko a Aloe vera, koupelová sůl, 900 g
PAL1259 EAN: 8595641301613

Koupelová sůl s extraktem z Aloe vera a podmanivou vůní granátového jablka.

Váha: 1.00 Ks v balení: 6
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Granátové jablko a Aloe vera, pěna do koupele, 500 ml
PAL1258 EAN: 8595641301606

Krémová koupelová lázeň s olivovým olejem, s extraktem z Aloe vera, s jogurtovou aktivní složkou a s podmanivou vůní
granátového jablka.

Váha: 0.60 Ks v balení: 6

Granátové jablko a Aloe vera, sprchový gel, 500 ml
PAL1257 EAN: 8595641302603

Jemný sprchový gel s extraktem z Aloe vera a podmanivou vůní granátového jablka.

Váha: 0.60 Ks v balení: 6

Granátové jablko a Aloe vera, vlasový šampon, 500 ml
PAL1260 EAN: 8595641302535

Jemný vlasový šampon pro všechny druhy vlasů s extraktem z Aloe vera a podmanivou vůní granátového jablka.

Váha: 0.60 Ks v balení: 6

ALOE VERA

Aloe Vera koupelová sůl, 900 g
PAL0858 EAN: 8595641300869

Koupelová sůl s obsahem kvalitního extraktu z Aloe vera (Aloe barbadensis). Extrakt z Aloe vera obsahuje polysacharidy,
fytosteroly, aminokyseliny a další prospěšné látky. Blahodárná lázeň s teplou vodou stimuluje organizmus, uvolňuje vnitřní
napětí a podporuje čistící a ošetřující účinky na pokožku. Použití: Do koupelové vany přidáme sůl v množství 2 až 5
polévkových lžic a necháme rozpustit. Po koupeli se osprchujeme čistou vodou.

Váha: 1.00 Ks v balení: 6

Aloe Vera pleťový krém, 50 ml
PAL0614 EAN: 8595641300487

Lehký přírodní krém s podílem Aloe Vera pro 24 hodinovou péči o pleť. Přírodní gel z Aloe účinně hydratuje a regeneruje
namáhanou pokožku a chrání ji před nepříznivými vlivy prostředí. Podporuje přirozenou revitalizační schopnost kožních
buněk, obnovuje pH rovnováhu pokožky. Po použití je pokožka jemná, pružná a svěže vonící. Použití: Krém aplikujte na
obličej nebo jiné partie těla. Krém je vhodný pro denní ošetření pokožky. Snadno se vstřebává, nezanechává mastný film.

Váha: 0.20 Ks v balení: 10
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ARGANOVÝ OLEJ

Arganový olej koupelová sůl, 1200 g
PAL0929 EAN: 8595641301149

LUXUSNÍ koupelová sůl S ARGANOVÝM OLEJEM - Jedinečné složení koupelové soli v kombinaci se vzácným aganovým
olejem přirozeně zjemňuje a revitalizuje pokožku. Zlepšuje kvalitu přecitlivělé a namáhané pokožky se sklonem k
vysychání. Exotická vůně napomáhá odplavovat únavu a stres všedního dne. Použití: pro relaxaci a regeneraci organismu
přidejte 1 až 2 hrsti soli do teplé koupele. Doporučená doba lázně je cca 20 min.

Váha: 1.30 Ks v balení: 6

Arganový olej koupelová sůl, 900 g
PAL1302 EAN: 8595641303204

Koupelová sůl s přírodními látkami pro ošetřující, uvolňující, blahodárnou a s teplou vodou stimulující koupel. Olej z
Argánie trnité (Argania spinosa), působí jako přírodní emollient, zjemňuje působení ostatních složek na pokožku a
napomáhá ji udržovat přirozeně hebkou a jemnou.

Váha: 1.00 Ks v balení: 6

Arganový olej krém na ruce, tuba, 125 ml
PAL1076 EAN: 8595641301446

KRÉM NA RUCE S ARGANOVÝM OLEJEM. Omlazující krém pro ošetření suché a popraskané pokožky rukou. Arganový olej je
bohatý na nenasycené mastné kyseliny, vitamíny E, A a F. Vyživuje a obnovuje elasticitu pokožky, regeneruje nehty a
zabraňuje jejich třepení. Vhodný k celoročnímu používání, rychle se vstřebává a nezanechává mastný film na pokožce.

Váha: 0.14 Ks v balení: 30

Arganový olej pěna do koupele, 500 ml
PAL0928 EAN: 8595641301132

Koupelová pěna s arganovým olejem. Použití: Do proudu teplé vody nalijte libovolné množství přípravku dle požadavku na
intenzitu pěny a oddejte se příjemným pocitům z lázně.

Váha: 0.60 Ks v balení: 6

Arganový olej pleťový krém, 50 ml
PAL0955 EAN: 8595641300364

Pleťový krém s arganovým olejem - proti stárnutí pleti a tvorbě vrásek, pro normální a suchou pleť. Přírodní vyživující
krém s arganovým olejem je vhodný pro denní i noční péči. Arganový olej podporuje buněčné okysličování a zajišťuje
pružnost a hedvábnou jemnost pleti. je bohatý na nenasycené mastné kyseliny, vitamíny E, A a F působí preventivně proti
vráskám, hydratuje a zpomaluje proces stárnutí pleti. Účinná látka: Arganový olej je jedním z nejvzácnějších olejů na
světě. Pro marocké ženy je díky svému jedinečnému složení po staletí přírodním elixírem krásy a mládí. Proto se
arganovému oleji říká ''marocké'', nebo také ''tekuté'' zlato. Použití: Naneste přiměřené množství krému na obličej a
jemně vmasírujte do pokožky.

Váha: 0.20 Ks v balení: 10

Arganový olej sprchový gel, 500 ml
PAL0927 EAN: 8595641301125

Sprchový gel s arganovým olejem. Novinka v každodenní osobní hygieně, která využívá originální rostlinné komponenty
ke zkvalitnění péče o pokožku celého těla. Obsahuje kvalitní olej z Argánie trnité (Argania spinosa), který působí jako
přírodní emollient a pomáhá zjemňovat účinek aktivních složek na pokožku. Kvalitní mycí a ošetřující složky, vyvážené pH
a účinná kombinace aditiv zaručují dokonalé a šetrné mytí při zachování přirozeného ochranného filmu a vlhkosti pokožky.
Použití: Dávkujte na vlhké tělo a po umytí osprchujte vodou.

Váha: 0.60 Ks v balení: 6
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Arganový olej tekuté mýdlo s pumpičkou, 500 ml
PAL0930 EAN: 8595641301156

Tekuté mýdlo s arganovým olejem. Použití: Dávkujte na vlhké tělo a po umytí osprchujte vodou. Dermatologicky
testováno.

Váha: 0.60 Ks v balení: 6

Arganový olej tělové máslo, 200 ml
PAL1191 EAN: 8595641301927

Zvláčňující tělové máslo se vzácným arganovým olejem (nazývaným také elixír mládí a krásy) pro zjemnění a provonění
suché pokožky.

Váha: 0.30 Ks v balení: 6

Arganový olej vlasový šampon, 500 ml
PAL0932 EAN: 8595641301170

Vlasový šampon s arganovým olejem. Novinka v každodenní osobní hygieně, která využívá originální rostlinné
komponenty ke zkvalitnění péče o vlasy a vlasovou pokožku. Obsahuje kvalitní olej z Argánie trnité (Argania spinosa),
který působí jako přírodní emollient, zjemňuje účinek aktivních složek na vlas a napomáhá je udržovat přirozeně hebké a
jemné. Kvalitní mycí a ošetřující složky, vyvážené pH a účinná aditiva zaručují dokonalé a šetrné mytí při zachování
přirozeného ochranného filmu a snadnější rozčesávání vlasů. Použití: Dávkujte na vlhké vlasy a po umytí osprchujte
vodou.

Váha: 0.60 Ks v balení: 6

Kosmetický balíček Arganový olej
SADA0056 EAN: 8595641303495

Arganový olej sprchový gel, 500 ml - PAL0927Arganový olej koupelová sůl, 900 g - PAL1302Arganový olej krém na ruce,
tuba, 125 ml - PAL1076Arganový olej tělové máslo, 200 ml - PAL1191Vonná svíčka, Cannabis, 28 g - PALS0801Mycí houba

Váha: 2.20 Ks v balení: 1

Omlazující krém na ruce s arganovým olejem 100ml
PAL1223 EAN: 3800023409524

Omlazující krém na ruce Amante 100ml
Omlazující krém na ruce AMANTE obohacený o arganový olej a vitamín A je přirozeným řešením pro omlazení pokožky
rukou, zajišťuje lepší pružnost, svěžest a pevnost. Použití: naneste malé množství krému na pokožku rukou a rozetřete do
úplného vstřebání. Vhodné pro každodenní použití. 

Váha: 0.15 Ks v balení: 24
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KOZÍ MLÉKO

Kosmetický balíček Kozí mléko M
SADA0046 EAN: 8595641303310

Kozí mléko pleťový krém, 50 ml - PAL0550
Kozí mléko, oční krém, 50 ml - PAL1266
Kozí mléko sprchový gel, 500 ml - PAL0861
Kozí mléko sůl do koupele, 900 g - PAL0889

Váha: 2.00 Ks v balení: 1

Kozí mléko jogurt tělový balzám s pumpičkou, 400 ml
PAL1343 EAN: 8595641303655

Tělový jogurt s výtažky z kozího mléka a medu zahalí pokožku vašeho těla do jemné vůně a dodá ji potřebnou hydrataci a
regeneraci. Aplikujte každý den na čistou pokožku a krouživými pohyby masírujte, dokud se zcela nevstřebá.

Váha: 0.46 Ks v balení: 6

Kozí mléko koupelová sůl, 1200 g
PAL0945 EAN: 8595641301040

Koupelová sůl S MLÉČNÝMI PROTEINY napomáhá uvolnění po zvýšené fyzické zátěži a odstranění pocitu těžkých nohou.
Extrakty z kozího mléka zlepšují kvalitu přecitlivělé a namáhané pokožky se sklonem k vysychání. Má zvláčňující, pečující
a vyživující účinky a omezuje riziko popraskání. Použití: pro relaxaci a regeneraci organismu přidejte 1 až 2 hrsti soli do
teplé koupele. Pro změkčení zrohovatělé pokožky chodidel přidejte jednu hrst do umývadla s teplou vodou. Doporučená
doba lázně je cca 20 min.

Váha: 1.30 Ks v balení: 6

Kozí mléko koupelová sůl, 900 g
PAL0889 EAN: 8595641300784

Koupelová sůl s unikátními extrakty z medu včely medonosné (Apis mellifica) a z kozího mléka. Použití: Do koupelové
vany přidáme sůl v množství 2 až 5 polévkových lžic a necháme rozpustit. Po koupeli se osprchujeme čistou vodou. SK -
Kúpeľová soľ s unikátnymi extrakty z medu včely medonosnej (Apis mellifica) az kozieho mlieka. Použitie: Do kúpeľové
vane pridáme soľ v množstve 2 až 5 polievkových lyžíc a necháme rozpustiť. Po kúpeli sa osprchujeme čistou vodou.

Váha: 1.00 Ks v balení: 6

Kozí mléko máslo tělové, 200 ml
PAL0839 EAN: 8595641300623

ZVLÁČŇUJÍCÍ MÁSLO NA TĚLO I OBLIČEJ S MLÉČNÝMI PROTEINY pro hloubkovou výživu a hydrataci pokožky. Zjemňuje a
promašťuje vysušenou pokožku a navrací jí hebkost a jemnost. Příjemně voní. Použití: použijte na vysušenou pokožku po
koupeli, vhodné i po slunění nebo koupání

Váha: 0.30 Ks v balení: 6

Kozí mléko oční krém, 50 ml AR
PAL1266 EAN: 8595641302313

Oční krém na oční okolí a citlivé partie obličeje s komplexem složek z kozího mléka. Jemný přírodní krém pro zklidnění,
osvěžení a hydrataci namáhané pokožky v okolí očí. Účinný komplex složek z kozího mléka napomáhá redukovat tvorbu
mimických vrásek, zmírňuje podráždění a zarudnutí pokožky v okolí očí, předchází vzniku váčků. Použití: naneste malé
množství krému kolem očí a velmi jemně vmasírujte do pokožky.

Váha: 0.08 Ks v balení: 6

palacio.cz   37/56

https://palacio.cz


PALACIO KATALOG PLATNÝ K 23.01.2023

Kozí mléko pěna do koupele, 500 ml
PAL0859 EAN: 8595641300791

Krémová koupelová pěna s extrakty z medu a kozího mléka. Jemný prostředek moderní osobní hygieny. Je vhodný ke
koupeli celého těla včetně vlasů. Jde o unikátní kombinaci jemných mycích látek s blahodárnými účinky olivového oleje,
extraktu z medu včely medonosné (Apis mellifica) a extraktu z kozího mléka, které v kombinaci s dalšími ošetřujícími
složkami napomáhají ochraně před nadměrným vysušováním a podrážděním pokožky při mytí a jejímu udržování v
hebkém a jemném stavu. Použití: Dávkujte do koupele dle požadavku na množství pěny. Po koupeli osprchujte čistou
vodou.

Váha: 0.60 Ks v balení: 6

Kozí mléko pleťový krém, 50 ml
PAL0550 EAN: 8595641300470

Výživný krém s komplexem složek z kozího mléka zajišťuje hydrataci a zabraňuje předčasnému stárnutí pleti. Zklidňuje a
vyživuje unavenou pleť, velmi dobře se vstřebává a nezanechává pocit mastnoty. Vhodný pro ošetření vysušené pleti
amáhané zejména v městském prostředí. Je ideální pro regeneraci, zvláčnění a dodání pružnosti pleti, zároveň velice
kladně působí na problematickou pokožku, napomáhá korigovat drobné nedokonalosti pleti. Použití: aplikujte každé ráno a
večer na předem očištěnou pleť. Pro všechny typy pleti.

Váha: 0.20 Ks v balení: 10

Kozí mléko sprchový gel, 500 ml
PAL0861 EAN: 8595641300814

Krémový sprchový gel s extrakty z medu a kozího mléka. Jemný prostředek moderní osobní hygieny. Je vhodný k mytí
celého těla včetně vlasů. Jde o unikátní kombinaci jemných mycích látek s blahodárnými účinky olivového oleje, extraktu z
medu včely medonosné (Apis mellifica) a extraktu z kozího mléka, které v kombinaci s dalšími ošetřujícími složkami
napomáhají ochraně před nadměrným vysušováním a podrážděním pokožky při mytí a jejímu udržování v hebkém a
jemném stavu. Použití: Dávkujte na vlhké tělo a po umytí opláchněte vodou.

Váha: 0.60 Ks v balení: 6

Kozí mléko tekuté mýdlo s pumpičkou, 500 ml
PAL0860 EAN: 8595641300807

Krémové tekuté mýdlo s extrakty z medu a kozího mléka. Jemný prostředek moderní osobní hygieny. Je vhodný k mytí
celého těla. Jde o unikátní kombinaci jemných mycích látek s blahodárnými účinky olivového oleje, extraktu z medu včely
medonosné (Apis mellifica) a extraktu z kozího mléka, které v kombinaci s dalšími ošetřujícími složkami napomáhají
ochraně před nadměrným vysušováním a podrážděním pokožky při mytí a jejímu udržování v hebkém a jemném stavu.
Použití: Dávkujte na vlhké tělo a po umytí opláchněte vodou.

Váha: 0.60 Ks v balení: 6

Kozí mléko tělové, 250 ml
PAL1294 EAN: 8595641303198

Zvláčňující tělový balzám s extrakty z kozího mléka a medu. Udržuje pokožku hebkou a jemnou.

Váha: 0.30 Ks v balení: 6

Kozí mléko tělový balzám s pumpičkou, 500 ml
PAL0549 EAN: 8595641300463

Hydratační tělové mléko s mléčnými proteiny pro hloubkovou výživu a ošetření pokožky celého těla. Zvláčňuje a zjemňuje
vysušenou pokožku a navrací ji ztracenou jemnost a pružnost. Nezanechává pocit mastnoty a příjemně voní. Použití:
aplikujte ráno a večer na předem očištěnou pleť.

Váha: 0.60 Ks v balení: 6
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Kozí mléko vlasový šampon, 500 ml
PAL0862 EAN: 8595641300821

Krémový vlasový šampon s extrakty z medu a kozího mléka. Jemný prostředek moderní osobní hygieny. Je vhodný pro
všechny druhy vlasů. Jde o unikátní kombinaci jemných mycích látek s blahodárnými účinky olivového oleje, extraktu z
medu včely medonosné (Apis mellifica) a extraktu z kozího mléka, které v kombinaci s dalšími ošetřujícími složkami
napomáhají ochraně před nadměrným vysušováním vlasů a vlasové pokožky při mytí a jejímu udržování v hebkém a
jemném stavu. Použití: Dávkujte na vlhké vlasy a po umytí opláchněte vodou.

Váha: 0.60 Ks v balení: 6

Kozí mléko zvláčňující krém, tuba, 125 ml
PAL0668 EAN: 8595641300630

ZVLÁČŇUJÍCÍ KRÉM KOZÍ MLÉKO. Krém na obličej i tělo s mléčnými proteiny pro hloubkovou výživu a hydrataci pokožky.
Zvláčňuje vysušenou pokožku a navrací jí ztracenou jemnost a pružnost. Příjemně voní, nezanechává pocit mastnoty.
Použití: aplikujte ráno a večer na předem očištěnou pleť.

Váha: 0.14 Ks v balení: 30

MRTVÉ MOŘE

Kosmetický balíček Mrtvé moře & Kyselina hyaluronová
SADA0051 EAN: 8595641303440

Pleťový krém s kyselinou hyaluronovou, 50 ml - PAL1267Liftingový pleťový gel s kyselinou hyaluronovou, 50 ml -
PAL1306Mrtvé moře koupelová sůl, 900 g - PAL0604Mrtvé moře koupelová pěna 500 ml - PAL605Vonná svíčka, Cannabis,
28 g - PALS0801Mycí houba

Váha: 2.10 Ks v balení: 1

Mrtvé moře koupelová sůl, 1200 g
PAL1263 EAN: 8595641302351

koupelová sůl se solí z Mrtvého moře. Obsah a složení minerálů v soli z Mrtvého moře je naprosto odlišný od složení jiných
solí (mořských, alpských). Je vyhledávaná pro svůj vysoký podíl solí hořčíku, draslíku a sodíku. Toto jedinečné složení
působí blahodárněpři projevechlupénkyi jinýchkožníchproblémech.Koupeluvolňujenapětía únavusvalůa kloubů.

Váha: 1.30 Ks v balení: 6

Mrtvé moře koupelová sůl, 200 g
PAL1323 EAN: 8595641302795

Koupelová sůl se solí z Mrtvého moře. Obsah a složení minerálů v soli z Mrtvého moře je naprosto odlišný od složení jiných
solí (mořských, alpských). Je vyhledávaná pro svůj vysoký podíl solí hořčíku, draslíku a sodíku. Toto jedinečné složení
působí blahodárně při projevech lupénky i jiných kožních problémech. Koupel uvolňuje napětí a únavu svalů a kloubů.

Váha: 0.22 Ks v balení: 25
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Mrtvé moře koupelová sůl, 260 g
PAL1187 EAN: 8595641301668

koupelová sůl s extraktem mořských řas a solí z mrtvého moře .

Váha: 0.55 Ks v balení: 6

Mrtvé moře koupelová sůl, 900 g
PAL0604 EAN: 8595641300180

koupelová sůl - přísada do koupele s extraktem z mořských řas a solí z Mrtvého moře. Originální přísada do koupele - sůl s
produkty moře. Je vhodná k vytvoření osvěžující a očistné lázně. Použití: do koupelové vany přidáme sůl (dle potřeby 2 - 5
polévkových lžic) a necháme rozpustit. Po koupeli se osprchujeme čistou vodou.

Váha: 1.00 Ks v balení: 6

Mrtvé moře pěna do koupele, 500 ml
PAL0605 EAN: 8595641300197

Koupelová pěna s extraktem z mořských řas a solí z Mrtvého moře. Originální mycí lázeň - koupelová pěna s produkty
moře. Je vhodná i k velmi časté koupeli. Použití: do proudu teplé vody nalijte libovolné množství přípravku dle požadavku
na intenzitu pěny a oddejte se příjemným pocitům z lázně.

Váha: 0.60 Ks v balení: 6

Mrtvé moře sprchový gel, 500 ml
PAL0607 EAN: 8595641300210

Sprchový gel s extraktem z mořských řas a solí z Mrtvého moře. Nová receptura obsahuje extrakt řasy (Ulva lactuca) a sůl
z Mrtvého moře. Tyto čistě přírodní produkty vznikaly v mimořádných podmínkách, jsou bohaté na minerály a množství
stopových prvků, které v kombinaci s ostatními složkami šamponu a optimálním pH pomáhají udržovat pokožku i vlasy v
dobré kondici, hebké a čisté. Minimální obsah mořské soli 1% hm. Použití: dávkujte na vlhkou pokožku a po umytí
opláchněte vodou.

Váha: 0.60 Ks v balení: 6

Mrtvé moře tekuté mýdlo s pumpičkou, 500 ml
PAL0606 EAN: 8595641300227

Tekuté mýdlo s extraktem z mořských řas a solí z Mrtvého moře. Použití: Dávkujte na vlhkou pokožku /vlasy a po umytí
opláchněte vodou.

Váha: 0.60 Ks v balení: 6

Mrtvé moře vlasový šampon, 500 ml
PAL0608 EAN: 8595641300203

Vlasový šampon s extraktem z mořských řas a solí z Mrtvého moře. Originální šampon s produkty moře. Je vhodný k mytí
všech druhů vlasů. Použití: dávkujte na vlhké vlasy a po umytí opláchněte vodou.

Váha: 0.60 Ks v balení: 6
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LEVANDULE

Kosmetický balíček Levandule Herbal Therapy
SADA0053 EAN: 8595641303464

Levandulové tělové máslo, 200 ml - PAL1193Levandulové tekuté mýdlo s pumpičkou, 500 ml - PAL0450Levandulový
sprchový gel, 500 ml - PAL0853Levandulový pleťový krém, 50 ml - PAL0615Mycí houba

Váha: 1.70 Ks v balení: 1

Kosmetický balíček Levandule M
SADA0047 EAN: 8595641303327

Levandule pleťový krém, 50 ml - PAL0615Levandulová bylinná vazelína, 100 ml - PAL1282Levandulový šampon, 500 ml -
PAL0852Levandulové tělové mléko, 250 ml - PAL0807

Váha: 1.40 Ks v balení: 1

Kosmetický balíček Levandule Provence
SADA0054 EAN: 8595641303471

Levandulová koupelová sůl, 900 g - PAL0451Levandulový pleťový krém, 50 ml - PAL0615Levandulové tělové máslo, 200
ml - PAL1193Levandulová mast, 100 ml - PAL1282Vonná svíčka, Cannabis, 28 g - PALS0801Mycí houba

Váha: 1.80 Ks v balení: 1

Levandule jogurt tělový balzám s pumpičkou, 400 ml
PAL1344 EAN: 8595641303662

Tělový jogurt s bylinnými výtažky a vůní levandule zahalí vaši pokožku do jemné vůně, dodá ji potřebnou hydrataci a
zanechá ji sametově jemnou a vláčnou. Aplikujte každý den na čistou pokožku a krouživými pohyby masírujte, dokud se
zcela nevstřebá.

Váha: 0.46 Ks v balení: 6

Levandule koupelová sůl, 1200 g
PAL1328 EAN: 8595641303402

Aromatická koupelová sůl s levandulovým olejem přispívá k celkové regeneraci a uvolnění, příjemná vůně navozuje pocit
tělesné a duševní pohody. Zvláčňuje a zjemňuje pokožku.

Váha: 1.30 Ks v balení: 6

Levandulová koupelová sůl, 200 g
PAL1325 EAN: 8595641303211

Aromatická koupelová sůl s levandulovým olejem přispívá k celkové regeneraci a uvolnění, příjemná vůně navozuje pocit
tělesné a duševní pohody. Zvláčňuje a zjemňuje pokožku.

Váha: 0.22 Ks v balení: 25
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Levandulová koupelová sůl, 260 g
PAL1186 EAN: 8595641301712

koupelová sůl s extraktem z bylin a vůní levandule.

Váha: 0.55 Ks v balení: 6

Levandulová koupelová sůl, 900 g
PAL0451 EAN: 8595641300012

LAVANDER koupelová sůl s vůní levandule a vyváženou směsí bylinných extraktů pro vytvoření blahodárné a osvěžující
lázně. Použití: Do koupelové vany přidáme sůl (dle potřeby 2 - 3 polévkové lžíce) a necháme rozpustit. Po koupeli se
osprchujeme čistou vodou.

Váha: 1.00 Ks v balení: 6

Levandulová mast, 100 ml
PAL1282 EAN: 8595641303051

Levandulová mast na suchou pokožku.

Váha: 0.12 Ks v balení: 6

Levandulová pěna do koupele, 500 ml
PAL0449 EAN: 8595641300043

Krémová lázeň s olivovým olejem, extraktem bylin, jogurtovou aktivní složkou a vůní levandule. Použití: Dávkujte do
koupele dle požadavku na množství pěny.

Váha: 0.60 Ks v balení: 6

Levandulové tekuté mýdlo s pumpičkou, 500 ml
PAL0450 EAN: 8595641300067

Krémové mýdlo s olivovým olejem, extraktem z bylin, jogurtovou aktivní složkou a vůní levandule. Použití: Dávkujte na
vlhké tělo a po umytí opláchněte vodou.

Váha: 0.60 Ks v balení: 6

Levandulové tělové máslo, 200 ml
PAL1193 EAN: 8595641301934

Zvláčňující tělové máslo pro zjemnění a provonění vysušené pokožky s levandulovým olejem z Provence.

Váha: 0.30 Ks v balení: 6
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Levandulové tělové mléko, 250 ml
PAL0807 EAN: 8595641300050

LAVENDER tělové mléko s extraktem z bylin a vůní levandule. Použití: Vtírá se v dostatečném množství do suché a čisté
pokožky, kterou zanechává jemnou, vláčnou a příjemně provoněnou.

Váha: 0.30 Ks v balení: 6

Levandulové toaletní mýdlo, 100 g
PAL1335 EAN: 8595641303587

Extra jemné toaletní mýdlo s extraktem z bylinek, vůní levandule a glycerinem. Účinně a šetrně myje bez nadměrného
vysušování pokožky.

Váha: 0.10 Ks v balení: 10

Levandulový pleťový krém, 50 ml
PAL0615 EAN: 8595641300494

Levandulový krém vhodný k pěstění a ošetřování všech typů pleti včetně citlivé. Levandulový olej krému propůjčuje
jedinečné uklidňující a relaxační účinky, aktivně napomáhá regeneraci stresované pokožky. Pravidelné používání krému
udržuje pleť pružnou a vláčnou, zklidňuje citlivou a podrážděnou. Je vhodný pro denní ošetření pleti, zvláště v letním
období. Použití: Používá se na večer na očištěnou pleť. Jemně rozetřete na obličej, krk a dekolt. Rychlý nástup účinku
zaručuje viditelné zlepšení pleti již v průběhu 4 týdnů.

Váha: 0.20 Ks v balení: 10

Levandulový sprchový gel, 500 ml
PAL0853 EAN: 8595641300739

LAVENDER krémový sprchový gel s olivovým olejem, extraktem z bylin, jogurtovou aktivní složkou a vůní levandule.
Použití: Dávkujte na vlhké tělo a po umytí opláchněte vodou.

Váha: 0.60 Ks v balení: 6

Levandulový vlasový šampon, 500 ml
PAL0852 EAN: 8595641300722

LAVENDER jemný vlasový šampon s březovým extraktem a vůní levandule. Použití: Naneste na vlhké vlasy, vytvořte
pěnu, nechte působit a opláchněte.

Váha: 0.60 Ks v balení: 6
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HYALURON

Hyaluron pečující pleťový krém, tester, 4 ml
BAL007 EAN: 8595641302757

Pleťový krém proti vráskám s kyselinou hyaluronovou. Denní i noční liftingový krém redukuje a vyplňuje vrásky a
vyhlazuje jemné linie obličeje. Obsahuje nízkomolekulární kyselinu hyaluronovou, která se nazývá molekula mládí pro
svou přirozenou schopnost zachovávat v pleti optimální stupeň hydratace a tonus pleti. Vyhlazuje a vyplňuje jemné
vrásky a zvyšuje elasticitu pleti Použití: Každé ráno a večer vmasírujte krém na očištěný obličej, krk a dekolt. Je vhodný i
jako podklad pro make-up.

Váha: Ks v balení: 1000

Liftingový pleťový gel s kyselinou hyaluronovou, 50 ml AR
PAL1306 EAN: 8595641302764

LIFTINGOVÝ PLEŤOVÝ GEL s nízkomolekulární kyselinou hyaluronovou pro redukci vrásek. Pro všechny typy pleti. Aplikujte
2x denně v oblasti obličeje, rtů a očí. Jemně vmasírujte, dokud se plně nevstřebá.

Váha: 0.08 Ks v balení: 24

Pleťový krém s kyselinou hyaluronovou, 50 ml
PAL1267 EAN: 8595641302320

Pleťový krém proti vráskám s kyselinou hyaluronovou. Denní i noční liftingový krém redukuje a vyplňuje vrásky a
vyhlazuje jemné linie obličeje. Obsahuje nízkomolekulární kyselinu hyaluronovou, která se nazývá molekula mládí pro
svou přirozenou schopnost zachovávat v pleti optimální stupeň hydratace a tonus pleti. Vyhlazuje a vyplňuje jemné
vrásky a zvyšuje elasticitu pleti Použití: Každé ráno a večer vmasírujte krém na očištěný obličej, krk a dekolt. Je vhodný i
jako podklad pro make-up.

Váha: 0.20 Ks v balení: 10

KOKOS

Kokos koupelová sůl, 900 g
PAL1354 EAN: 8595641302641

Kombinace teplé lázně a kvalitní soli s olejem ze semen kokosovníku ořechoplodého (Cocos nucifera, Arecaceae) uvolňuje
přetížené tělo a mysl. Kokosový olej působí jako přírodní emolient, zjemňuje působení ostatních složek na pokožku a
napomáhá ji udržovat přirozeně hebkou a jemnou. Použití: Dávkujte v množství 2 až 5 polévkových lžic a necháme
rozpustit. Pro skutečně účinnou lázeň je možno dávkovat až do koncentrace 1%. Lázeň by měla trvat do 30 minut. Po
koupeli se osprchujte čistou vodou.

Váha: 1.00 Ks v balení: 6

Kokosová koupelová sůl, 1200 g
PAL0935 EAN: 8595641301200

LUXUSNÍ KOUPELOVÁ SŮL S KOKOSOVÝM OLEJEM - Jedinečné složení koupelové soli v kombinaci s kokosovým olejem
přirozeně zjemňuje a revitalizuje pokožku. Zlepšuje kvalitu přecitlivělé a namáhané pokožky se sklonem k vysychání.
Exotická vůně napomáhá odplavovat únavu a stres všedního dne. Použití: pro relaxaci a regeneraci organismu přidejte 1
až 2 hrsti soli do teplé koupele. Doporučená doba lázně je cca 20 min.

Váha: 1.30 Ks v balení: 6
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Kokosové tekuté mýdlo s pumpičkou, 500 ml
PAL0936 EAN: 8595641301217

Tekuté mýdlo s kokosovým olejem využívající originální rostlinné komponenty ke zkvalitnění péče o pokožku.Obsahuje
kvalitní olej ze semen kokosovníku ořechoplodého (Cocos nucifera, Arecaceae), který působí jako přírodní emollient a
pomáhá zjemňovat účinek aktivních složek na pokožku. Kvalitní mycí a ošetřující složky, vyvážené pH a účinná kombinace
aditiv zaručují dokonalé a šetrné mytí při zachování přirozeného ochranného filmu a vlhkosti pokožky. Použití: Dávkujte na
vlhké ruce a po umytí opláchněte vodou.

Váha: 0.60 Ks v balení: 6

Kokosové tělové máslo, 200 ml
PAL0820 EAN: 8595641300500

PROMAŠŤUJÍCÍ TĚLOVÉ MÁSLO pro jemnou péči o vysušenou a citlivou pokožku. Kokosový olej s vitamínem E, zvláčňuje a
hydratuje pokožku. Je vhodný také ke zklidnění pleti po spálení sluncem. Napomáhá dlouhodobě udržovat efekt bronzové
pleti. Vhodné i pro jemnou dětskou pokožku od 3 let. Použití: použijte na vysušenou pokožku po koupeli, vhodné i po
slunění nebo koupání

Váha: 0.30 Ks v balení: 6

Kokosový pleťový krém, 50 ml
PAL0947 EAN: 8595641301316

Pleťový krém s vyživujícím kokosovým olejem proti stárnutí pleti a tvorbě vrásek pro normální a suchou pleť. Přírodní
vyživující krém s kokosovým bio olejem je vhodný pro denní i noční péči. Kokosový olej pokožku dokonale promašťuje a
dodává jí pružnost a hedvábnou jemnost. Je bohatý na nenasycené mastné kyseliny, vitamíny E, A a F, působí preventivně
proti vráskám, hydratuje a zpomaluje proces stárnutí pleti. Použití: aplikujte každé ráno a večer na očištěnou pleť obličeje
a krku

Váha: 0.20 Ks v balení: 10

MANDLOVÝ OLEJ

Mandlový olej koupelová sůl, 1200 g
PAL1265 EAN: 8595641302375

Relaxační sůl do koupele s mandlovým olejem. Aromatická koupel s obsahem mandlového oleje a minerálů přispívá k
prokrvení pokožky, povzbuzení látkové výměny a uvolnění svalů. Během koupele dochází k celkové regeneraci organismu,
zklidnění a harmonii tělesné a duševní pohody. Jemně provoní pokožku, dělá ji hebkou, jemnou a vláčnou. Použití: do
velmi teplé vody vsypeme přiměřené množství soli a necháme rozpustit. Olejová sůl lehce obarví vodu a provoní koupel.
Doporučená doba koupele cca 20 min.

Váha: 1.30 Ks v balení: 6

Mandlový olej pleťový krém, 50 ml
PAL0314 EAN: 8595641300517

Krém pro suchou a citlivou pleť s vysokým obsahem mandlového oleje, vitamínu E a glycerínu aktivně hydratuje a
vyživuje unavenou pleť. Intenzivně působí proti vráskám a podporuje proces noční regenerace pleti. Díky jemnému složení
na přírodním základě je vhodný pro péči o všechny typy pleti, především o pleť suchou a citlivou. Výsledek: Vyhlazení
jemných vrásek a korekce drobných nedokonalostí pleti. Použití: krém používejte na vyčištěnou a tonizovanou pleť.
Naneste na několika místech obličeje, krku a dekoltu a lehkými pohyby vmasírujte do pokožky. Neobsahuje chemická
barviva. Minimum konzervačních látek. Jemná přírodní vùně.

Váha: 0.20 Ks v balení: 10
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Pferde balsam, masážní gel chladivý, 600 ml
PAL0850 EAN: 8595641300548

Chladivý bylinný balzám je vyroben dle originální ověřené receptury s vysokým podílem rostlinných extraktů, které jsou
známé pro své blahodárné účinky při masážích pokožky v oblasti unavených svalů, kloubů, šlach a páteře či po zvýšené
fyzické námaze. Použití: bylinný gel aplikujte na pokožku v oblasti kloubů, šíje, zad apod. a jemně vmasírujte. Dle potřeby
opakujte. Určeno pouze pro zevní užití. Zabraňte vniknutí do očí. Skladujte mimo dosah dětí a při teplotě 5 - 20°C. Vzácně
se může vyskytnout reakce na některou z aktivních přírodních látek přípravku. NEVHODNÉ PRO DĚTI DO 3 LET.

Váha: 0.70 Ks v balení: 6

Pferde balsam, masážní gel extra silný, 600 ml
PAL0851 EAN: 8595641300555

Zvláště silný bylinný balzám je vyroben dle originální ověřené receptury s vysokým podílem rostlinných extraktů, které
jsou známé pro své blahodárné účinky při masážích pokožky v oblasti unavených svalů, kloubů, šlach a páteře či po
zvýšené fyzické námaze. Použití: bylinný gel aplikujte na pokožku v oblasti kloubů, šíje, zad apod. a jemně vmasírujte. Dle
potřeby opakujte. Určeno pouze pro zevní užití. Zabraňte vniknutí do očí. Skladujte mimo dosah dětí a při teplotě 5 - 20°C.
Vzácně se může vyskytnout reakce na některou z aktivních přírodních látek přípravku. NEVHODNÉ PRO DĚTI DO 3 LET.

Váha: 0.70 Ks v balení: 6

Pferde balsam, masážní gel hřejivý, 600 ml
PAL0849 EAN: 8595641300531

Hřejivý bylinný balzám je vyroben dle originální ověřené receptury s vysokým podílem rostlinných extraktů, které jsou
známé pro své blahodárné účinky při masážích pokožky v oblasti unavených svalů, kloubů, šlach a páteře či po zvýšené
fyzické námaze. Použití: bylinný gel aplikujte na pokožku v oblasti kloubů, šíje, zad apod. a jemně vmasírujte. Dle potřeby
opakujte. Určeno pouze pro zevní užití. Zabraňte vniknutí do očí. Skladujte mimo dosah dětí a při teplotě 5 - 20°C. Vzácně
se může vyskytnout reakce na některou z aktivních přírodních látek přípravku. NEVHODNÉ PRO DĚTI DO 3 LET.

Váha: 0.70 Ks v balení: 6

Pferde koupelová sůl, 900 g
PAL0899 EAN: 8595641300975

Koupelová sůl z řady kosmetiky Herbal Therapy s přírodními látkami pro ošetřující a blahodárnou koupel. Použití: Do
koupelové vany přidáme 1–2 víčka soli a necháme rozpustit. Po koupeli se osprchujeme čistou vodou.

Váha: 1.00 Ks v balení: 6

Pferde sprchový gel, 500 ml
PAL0896 EAN: 8595641300944

Jemný krémový sprchový gel s podmanivou vůní a s extraktem jírovce (kaštanu koň- ského). Vhodný k mytí celého těla.
Použití: Dávkujte na vlhkou pokožku a po umytí opláchněte vodou.

Váha: 0.60 Ks v balení: 6
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ICE GEL

ICE masážní gel, 600 ml
PAL0997 EAN: 8595641301361

Chladivý gel pro uvolňující masáž při únavě svalů. Obsahuje eukalyptový olej a chladivý menthol pro uvolnění a prokrvení
pokožky v oblasti svalů a kloubů. Masáž ICE GELEM odstraňuje pocit únavy po zvýšené fyzické námaze a výrazně
napomáhá regeneraci organismu. Použití: gel aplikujte na určené místo (klouby, šíje, záda atd.) a jemně vmasírujte. Dle
potřeby několikrát denně opakujte. Obsahuje menthol, nevhodné pro děti do 3 let.

Váha: 0.70 Ks v balení: 6

ZUBNÍ PASTY

Konopná zubní pasta HEMP&DENT, 75 g
PAL1312 EAN: 8595641303273

Šetrná zubní pasta pro osvěžení a komplexní hygienu úst. Vhodná i pro děti od 3 let. Inovativní zubní pasta na zuby
navržená speciálně pro potřeby citlivých zubů a podrážděných dásní. Šetrně čistí a poskytuje komplexní péči. Dokáže
odstranit usazené nečistoty i pigmentaci způsobenou například pitím kávy, čaje či červeného vína, a tím postupně navrací
zubům jejich přirozený bílý odstín. Tato pasta je bez fluoridu a na místo něj obsahuje přírodní minerály, které posilují zubní
sklovinu i zubovinu. Díky aktivním přírodním látkám, jako jsou konopný olej, máta a anýz, zanechává zuby dokonale
hladké a čisté. Obsahuje jemné a přírodní abrasivní složky, které zajistí tu nejšetrnější péči. Přispívá k prevenci vzniku
zubního kazu, revitalizuje a pečuje o dásně. VHODNÉ I PRO DĚTI OD 3 LET, BEZ FLUORIDU, BEZ PEROXIDU, BEZ PEG. 97%
PŘÍRODNÍCH SLOŽEK.

Váha: 0.09 Ks v balení: 12

Rose Rio Homeopathic zubní pasta 65ml
PAL1219 EAN: 3800023406325

Zubní pasta vhodná pro použití při homeopatické léčbě. Zabraňuje tvorbě zubního plaku a pečuje o zdraví dásní.
Obohacená o organickou růžovou vodu, která má silný protizánětlivý účinek, a xylitol s přírodním účinkem proti zubnímu
kazu, který snižuje zápach z úst a suchost v ústech. Jemná příchuť Rosa Damascena příjemně tonizuje a osvěžuje dech.
Vhodné pro celou rodinu.
- Bez parabenů - Bez fluoridů - Bez cukru - Bez máty

Váha: 0.10 Ks v balení: 50

Rose Rio Natural zubní pasta 65ml
PAL1220 EAN: 3800023406349

Zubní pasta vhodná pro homeopatickou léčbu. Obsahuje spirulinu a minerály z Černého moře, o kterých je známo, že
dobře pečují o zdraví dásní a posilují zuby. Přírodní výtažek ze spiruliny posiluje pružnost a prokrvení dásní a obnovuje
jejich přirozenou barvu. Mořské minerály a soli se podílejí na remineralizačních procesech a posilují zubní sklovinu.
Vhodné pro celou rodinu.
- Bez parabenů - Bez fluoridů - Bez cukru - Bez máty                            
 

Váha: 0.10 Ks v balení: 50

Rose Rio Relax zubní pasta 65ml
PAL1221 EAN: 3800023406356

Zubní pasta vhodná pro homeopatickou léčbu. Obsahuje organickou levandulovou vodu se silným protizánětlivým
účinkem, poskytuje příjemnou aromaterapii a relaxační péči o zuby. Přírodní složka xylitol má prokázaný účinek proti
zubnímu kazu a snižuje zápach z úst. Vhodné pro celou rodinu.
- Bez parabenů - Bez fluoridů - Bez cukru - Bez máty                         
 

Váha: 0.10 Ks v balení: 50
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Amante olivový krém na ruce 75ml
PAL1218 EAN: 3800023409692

Hydratační a zvláčňující krém na ruce - zanechává pocit jemných, hladkých a chráněných rukou po jediné aplikaci.
speciální složení obohacené o olivový olej se rychle vstřebává a zároveň hydratuje, vyživuje a zvláčňuje. použití: naneste
na pokožku rukou a vmasírujte, dokud se zcela nevstřebá. vhodné pro každodenní použití.

Váha: 1.00 Ks v balení: 24

Čajovníková mast, 100 ml
PAL1301 EAN: 8595641303068

Tea tree oil mast.

Váha: 0.12 Ks v balení: 6

Čokoláda & pomeranč koupelová sůl, 1200 g
PAL1332 EAN: 8595641303570

Koupelová sůl s povzbuzující vůní čokolády a pomeranče. Je úplně jedno, co Vám den přinesl, neodolatelná vůně Vás
spolehlivě naláká do vany. Proměňte každou koupel v lázeň nabitou minerály a pozitivní energií. Použití: Rozpusťte 2-3
víčka soli v lázni s teplotou 38 - 40°C. Doporučená doba lázně je cca 20 min.

Váha: 1.30 Ks v balení: 6

Cold season Eukalypt koupelová sůl, 900 g
PAL1355 EAN: 8595641302658

Koupelová sůl s minerály, vůní eukalyptu a bylinnými výtažky z kopřivy dvoudomé (Urtica dioica L.), heřmánku pravého
(Chamomilla recutita), břízy bílé (Betula alba L.), měsíčku lékařského (Calendula officinalis L.) a šalvěje lékařské (Salvia
officinalis L.). V kombinaci s teplou lázní uvolňuje organizmus, napětí a napomáhá k jemné a zklidněné pokožce. Použití:
Dávkujte v množství 2 až 5 polévkových lžic a necháme rozpustit. Pro skutečně účinnou lázeň je možno dávkovat až do
koncentrace 1%. Lázeň by měla trvat do 30 minut. Po koupeli se osprchujte čistou vodou.

Váha: 1.00 Ks v balení: 6

Goji koupelová sůl, 1200 g
PAL1264 EAN: 8595641302382

Koupelová sůl Goji. Koupelová sůl přemění vodu v koupelový rituál plný smyslnosti. Solné krystalky se po vsypání do vodní
lázně promění ve zdroj ryzí relaxace a odpočinku. Jedna až dvě lžíce koupelové soli, obohacené o cenné výtažky a
zjemňující mandlový olej se ve vodě rozplynou a uvolní delikátní vůni. Použití: Jedna až dvě lžíce solných krystalků
nasypte do teplé vody a užívejte chvíli pohody.

Váha: 1.30 Ks v balení: 6

Himalájská meditační koupelová sůl, 200 g
PAL1324 EAN: 8595641302788

Meditační koupelová sůl pro očistnou lázeň organismu a navození pocitu uvolnění těla i mysli. Pro prohřívající koupel
rozpusťte ve vodě s teplotou 38°C 3 - 4 polévkové lžíce soli. Pro zvýšení detoxikačního efektu přidejte do koupele až 100 g
soli.

Váha: 0.22 Ks v balení: 25
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Himalájská meditační koupelová sůl, růžová, 1200 g
PAL1194 EAN: 8595641301958

Meditační sůl do koupele pro očistnou lázeň organismu a navození pocitu uvolnění těla i mysli. Pro prohřívající koupel
rozpusťte ve vodě s teplotou 38°C 3 - 4 polévkové lžíce soli. Pro zvýšení detoxikačního efektu přidejte do koupele až 100 g
soli.

Váha: 1.30 Ks v balení: 6

Jalovec & Borovice koupelová sůl, 1200g
PAL1330 EAN: 8595641303556

Regenerační koupelová sůl s unikátním složením, obohaceno koncentrátem extraktu jehličí s obsahem biologicky
aktivních látek. Koupel má osvěžující účinky, omezuje pocení, odstraňuje pocit těžkých nohou a je vhodná zejména při
ošetření unavených nohou a při odstraňování zrohovatělých částí pokožky na chodidlech. Použití: Pro relaxační lázeň
chodidel přidejte jednu hrst do umyvadla s teplou vodou. Doporučená doba lázně je cca 20 min. Pro regenerační solnou
koupel rozpusťte 2 hrsti soli ve 3 - 5 l vlažné vody. Doporučená doba lázně cca 15 min.

Váha: 1.30 Ks v balení: 6

Kofein koupelová sůl, 900 g
PAL1353 EAN: 8595641302634

CZ/ Uvolněte se a nechte blahodárnou lázeň s teplou vodou a solí do koupele s kofeinem, aby pomohly odplout
každodenním starostem, únavě, stresu, stimulovaly organismus a navrátily ztracenou energii. Použití: Dávkujte v
množství 2 až 5 polévkových lžic a nechte rozpustit. Pro skutečně účinnou lázeň je možno dávkovat až do koncentrace 1
%. Lázeň by měla trvat do 30 minut. Po koupeli se osprchujte čistou vodou.

Váha: 1.00 Ks v balení: 6

Kosmetický balíček Pleťová péče
SADA0055 EAN: 8595641303488

Kozí mléko pleťový krém, 50 ml - PAL0550Kozí mléko máslo tělové, 200 ml - PAL0839Kozí mléko oční krém, 50 ml -
PAL1266Arganový olej pleťový krém, 50 ml - PAL0955Arganový olej tělové máslo, 200 ml - PAL1191Konopný pleťový
krém, 50 ml - PAL0441Konopné tělové máslo, 200 g - PAL1192

Váha: 1.50 Ks v balení: 1

Kosmetický balíček Relaxační koupel
SADA0057 EAN: 8595641303501

2x Vonná svíčka, Cannabis, 28 g - PALS0801
Granátové jablko a Aloe vera, koupelová sůl, 900 g - PAL1259
Arganový olej koupelová sůl, 900 g - PAL1302
Levandulová koupelová sůl, 900 g - PAL0451
Mycí houba

Váha: 3.30 Ks v balení: 1

Kosmetický balíček Uvolňující koupel
SADA0066 EAN: 8595641302702

Cannabis svíčka 28g - PALS0801
Houba do sprchy
Hadí jed koupelová sůl 900g - PAL1352
Kofein koupelová sůl 900g - PAL1353
Cold season koupelová sůl 900g - PAL1355

Váha: 3.20 Ks v balení: 1
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Kostivalová mast, 100 ml
PAL1299 EAN: 8595641303020

Kostivalová mast na nohy.

Váha: 0.12 Ks v balení: 6

Magnesium koupelová sůl, 1200g
PAL1331 EAN: 8595641303563

Magnesium sůl společně s koupelí příznivě působí na pokožku a celkovou očistu organismu. Silná koncentrace hořčíku má
vysoce stimulační a relaxační účinky, čistí pokožku a přináší příznivé účinky při pocitu unavených svalů.
Aromaterapeutické účinky pomáhají uvolnění a harmonii. Použití: Pro prohřívající efekt rozpusťte 3-4 polévkové lžíce soli v
lázni s teplotou 38 - 40°C. Pro zvýšení detoxikačního efektu přidejte 50 g soli na 10 litrů vody.

Váha: 1.30 Ks v balení: 6

Mast na paty, 100 ml
PAL1280 EAN: 8595641303037

Mast na paty proti vzniku prasklin a otlaků

Váha: 0.12 Ks v balení: 6

Měsíčková mast, 100 ml
PAL1279 EAN: 8595641303013

Měsíčková mast.

Váha: 0.12 Ks v balení: 6

PRIVATE Label & WHITE Label
PLWL001 EAN: 

Poskytujeme kompletní servis: od výroby etiket s designem vaší značky až po plnění a balení produktů. Kontaktujte nás
pro další podrobnosti.

Váha: Ks v balení: 

Propolisová mast, 100 ml
PAL1300 EAN: 8595641303034

Regenerační propolisová mast

Váha: 0.12 Ks v balení: 6
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Sedmero bylin sůl koupel, 1200 g
PAL0318 EAN: 8595641300579

Účinná kombinace 7 bylinných extraktů a eukalyptového oleje v kombinaci s horkou koupelí napomáhá relaxaci a
usnadňuje dýchání. Eukalypt, máta a kafr mají povzbudivý a osvěžující účinek na celý organismus. Použití: pro relaxaci a
regeneraci organismu přidejte 1 až 2 hrsti soli do teplé koupele. Pro změkčení zrohovatělé pokožky chodidel přidejte
jednu hrst do umývadla s teplou vodou. Doporučená doba lázně je cca 20 min.

Váha: 1.30 Ks v balení: 6

Sprchový šampon s antimikrobiálními přísadami, 500 ml
PAL1285 EAN: 8595641303099

Jemný sprchový šampon obsahující antimikrobiální složky, které s ostatními složkami pomáhají při mytí regulovat růst
mikroorganizmů na povrchu pokožky. Použití: Aplikujte neředěné na vlhkou pokožku v dostatečném množství k vytvoření
bohaté pěny. Důkladně vmasírujte, nechte chvíli působit a následně opláchnětě teplou vodou.

Váha: 0.60 Ks v balení: 6

Tekuté mýdlo s antimikrobiálními přísadami, 500 ml
PAL1284 EAN: 8595641303075

Tekuté mýdlo. Obsahuje antimikrobiální přísady, z nichž jedna je na bázi stříbra. Tyto přísady spolu s ostatními složkami
pomáhají při mytí regulovat růst mikroorganizmů na povrchu pokožky a přispívají tak ke splnění vysokých nároků na
hygienu. Použití: Aplikujte neředěné na vlhkou pokožku v dostatečném množství k vytvoření bohaté pěny. Důkladně
umývejte, nechte chvíli působit a následněte opláchněte teplou vodou.

Váha: 0.60 Ks v balení: 6

BARVY NA VLASY

Barva na vlasy LADY in Color, 1.0 Černá
PAL1050 EAN: 3800023405892

Speciální aktivní látky obsažené v krémových barvách na vlasy Lady zvyšují stabilitu barvy a výborně kryjí šediny. Barva
dosažená po použití přípravku zůstane přirozená a svěží i po několika umytích. Hydratační komplex a mandlový olej
obsažené ve výrobku posilují lesk, svěžest a hebkost vašich vlasů. Parfémová složka dodá vlasům jemnou a dlouhotrvající
vůni. Kondicionér obsahuje výtažky z léčivých bylin s uklidňujícími a regeneračními účinky.

Váha: 0.14 Ks v balení: 12

Barva na vlasy LADY in Color, 1.1 ModroČerná
PAL1051 EAN: 3800023405014

Speciální aktivní látky obsažené v krémových barvách na vlasy Lady zvyšují stabilitu barvy a výborně kryjí šediny. Barva
dosažená po použití přípravku zůstane přirozená a svěží i po několika umytích. Hydratační komplex a mandlový olej
obsažené ve výrobku posilují lesk, svěžest a hebkost vašich vlasů. Parfémová složka dodá vlasům jemnou a dlouhotrvající
vůni. Kondicionér obsahuje výtažky z léčivých bylin s uklidňujícími a regeneračními účinky.

Váha: 0.14 Ks v balení: 12
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Barva na vlasy LADY in Color, 10.0 Odbarvovač
PAL1052 EAN: 3800023405564

Speciální aktivní látky obsažené v krémových barvách na vlasy Lady zvyšují stabilitu barvy a výborně kryjí šediny. Barva
dosažená po použití přípravku zůstane přirozená a svěží i po několika umytích. Hydratační komplex a mandlový olej
obsažené ve výrobku posilují lesk, svěžest a hebkost vašich vlasů. Parfémová složka dodá vlasům jemnou a dlouhotrvající
vůni. Kondicionér obsahuje výtažky z léčivých bylin s uklidňujícími a regeneračními účinky.

Váha: 0.14 Ks v balení: 12

Barva na vlasy LADY in Color, 3.0 Tmavě hnědá
PAL1053 EAN: 3800023405922

Speciální aktivní látky obsažené v krémových barvách na vlasy Lady zvyšují stabilitu barvy a výborně kryjí šediny. Barva
dosažená po použití přípravku zůstane přirozená a svěží i po několika umytích. Hydratační komplex a mandlový olej
obsažené ve výrobku posilují lesk, svěžest a hebkost vašich vlasů. Parfémová složka dodá vlasům jemnou a dlouhotrvající
vůni. Kondicionér obsahuje výtažky z léčivých bylin s uklidňujícími a regeneračními účinky.

Váha: 0.14 Ks v balení: 12

Barva na vlasy LADY in Color, 3.66 Aubergine (baklažán)
PAL1054 EAN: 3800023405885

Speciální aktivní látky obsažené v krémových barvách na vlasy Lady zvyšují stabilitu barvy a výborně kryjí šediny. Barva
dosažená po použití přípravku zůstane přirozená a svěží i po několika umytích. Hydratační komplex a mandlový olej
obsažené ve výrobku posilují lesk, svěžest a hebkost vašich vlasů. Parfémová složka dodá vlasům jemnou a dlouhotrvající
vůni. Kondicionér obsahuje výtažky z léčivých bylin s uklidňujícími a regeneračními účinky.

Váha: 0.14 Ks v balení: 12

Barva na vlasy LADY in Color, 4.0 Hnědá
PAL1055 EAN: 3800023405915

Speciální aktivní látky obsažené v krémových barvách na vlasy Lady zvyšují stabilitu barvy a výborně kryjí šediny. Barva
dosažená po použití přípravku zůstane přirozená a svěží i po několika umytích. Hydratační komplex a mandlový olej
obsažené ve výrobku posilují lesk, svěžest a hebkost vašich vlasů. Parfémová složka dodá vlasům jemnou a dlouhotrvající
vůni. Kondicionér obsahuje výtažky z léčivých bylin s uklidňujícími a regeneračními účinky.

Váha: 0.14 Ks v balení: 12

Barva na vlasy LADY in Color, 4.4 Kaštánově hnědá
PAL1056 EAN: 3800023405984

Speciální aktivní látky obsažené v krémových barvách na vlasy Lady zvyšují stabilitu barvy a výborně kryjí šediny. Barva
dosažená po použití přípravku zůstane přirozená a svěží i po několika umytích. Hydratační komplex a mandlový olej
obsažené ve výrobku posilují lesk, svěžest a hebkost vašich vlasů. Parfémová složka dodá vlasům jemnou a dlouhotrvající
vůni. Kondicionér obsahuje výtažky z léčivých bylin s uklidňujícími a regeneračními účinky.

Váha: 0.14 Ks v balení: 12

Barva na vlasy LADY in Color, 5.4 Světle kaštanová
PAL1057 EAN: 3800023405618

Speciální aktivní látky obsažené v krémových barvách na vlasy Lady zvyšují stabilitu barvy a výborně kryjí šediny. Barva
dosažená po použití přípravku zůstane přirozená a svěží i po několika umytích. Hydratační komplex a mandlový olej
obsažené ve výrobku posilují lesk, svěžest a hebkost vašich vlasů. Parfémová složka dodá vlasům jemnou a dlouhotrvající
vůni. Kondicionér obsahuje výtažky z léčivých bylin s uklidňujícími a regeneračními účinky.

Váha: 0.14 Ks v balení: 12
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Barva na vlasy LADY in Color, 5.66 Burgundy
PAL1058 EAN: 3800023405991

Speciální aktivní látky obsažené v krémových barvách na vlasy Lady zvyšují stabilitu barvy a výborně kryjí šediny. Barva
dosažená po použití přípravku zůstane přirozená a svěží i po několika umytích. Hydratační komplex a mandlový olej
obsažené ve výrobku posilují lesk, svěžest a hebkost vašich vlasů. Parfémová složka dodá vlasům jemnou a dlouhotrvající
vůni. Kondicionér obsahuje výtažky z léčivých bylin s uklidňujícími a regeneračními účinky.

Váha: 0.14 Ks v balení: 12

Barva na vlasy LADY in Color, 6.0 Tmavá blond
PAL1059 EAN: 3800023405601

Speciální aktivní látky obsažené v krémových barvách na vlasy Lady zvyšují stabilitu barvy a výborně kryjí šediny. Barva
dosažená po použití přípravku zůstane přirozená a svěží i po několika umytích. Hydratační komplex a mandlový olej
obsažené ve výrobku posilují lesk, svěžest a hebkost vašich vlasů. Parfémová složka dodá vlasům jemnou a dlouhotrvající
vůni. Kondicionér obsahuje výtažky z léčivých bylin s uklidňujícími a regeneračními účinky.

Váha: 0.14 Ks v balení: 12

Barva na vlasy LADY in Color, 6.4 Měděná červená
PAL1060 EAN: 3800023405908

Speciální aktivní látky obsažené v krémových barvách na vlasy Lady zvyšují stabilitu barvy a výborně kryjí šediny. Barva
dosažená po použití přípravku zůstane přirozená a svěží i po několika umytích. Hydratační komplex a mandlový olej
obsažené ve výrobku posilují lesk, svěžest a hebkost vašich vlasů. Parfémová složka dodá vlasům jemnou a dlouhotrvající
vůni. Kondicionér obsahuje výtažky z léčivých bylin s uklidňujícími a regeneračními účinky.

Váha: 0.14 Ks v balení: 12

Barva na vlasy LADY in Color, 6.5 Mahagonová
PAL1061 EAN: 3800023405854

Speciální aktivní látky obsažené v krémových barvách na vlasy Lady zvyšují stabilitu barvy a výborně kryjí šediny. Barva
dosažená po použití přípravku zůstane přirozená a svěží i po několika umytích. Hydratační komplex a mandlový olej
obsažené ve výrobku posilují lesk, svěžest a hebkost vašich vlasů. Parfémová složka dodá vlasům jemnou a dlouhotrvající
vůni. Kondicionér obsahuje výtažky z léčivých bylin s uklidňujícími a regeneračními účinky.

Váha: 0.14 Ks v balení: 12

Barva na vlasy LADY in Color, 6.6 Tmavá mahagonová
PAL1062 EAN: 3800023405861

Speciální aktivní látky obsažené v krémových barvách na vlasy Lady zvyšují stabilitu barvy a výborně kryjí šediny. Barva
dosažená po použití přípravku zůstane přirozená a svěží i po několika umytích. Hydratační komplex a mandlový olej
obsažené ve výrobku posilují lesk, svěžest a hebkost vašich vlasů. Parfémová složka dodá vlasům jemnou a dlouhotrvající
vůni. Kondicionér obsahuje výtažky z léčivých bylin s uklidňujícími a regeneračními účinky.

Váha: 0.14 Ks v balení: 12

Barva na vlasy LADY in Color, 6.66 Bordeaux
PAL1063 EAN: 3800023405953

Speciální aktivní látky obsažené v krémových barvách na vlasy Lady zvyšují stabilitu barvy a výborně kryjí šediny. Barva
dosažená po použití přípravku zůstane přirozená a svěží i po několika umytích. Hydratační komplex a mandlový olej
obsažené ve výrobku posilují lesk, svěžest a hebkost vašich vlasů. Parfémová složka dodá vlasům jemnou a dlouhotrvající
vůni. Kondicionér obsahuje výtažky z léčivých bylin s uklidňujícími a regeneračními účinky.

Váha: 0.14 Ks v balení: 12
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Barva na vlasy LADY in Color, 6.77 Čokoládová
PAL1064 EAN: 3800023408053

Speciální aktivní látky obsažené v krémových barvách na vlasy Lady zvyšují stabilitu barvy a výborně kryjí šediny. Barva
dosažená po použití přípravku zůstane přirozená a svěží i po několika umytích. Hydratační komplex a mandlový olej
obsažené ve výrobku posilují lesk, svěžest a hebkost vašich vlasů. Parfémová složka dodá vlasům jemnou a dlouhotrvající
vůni. Kondicionér obsahuje výtažky z léčivých bylin s uklidňujícími a regeneračními účinky.

Váha: 0.14 Ks v balení: 12

Barva na vlasy LADY in Color, 7.3 Mandlová
PAL1065 EAN: 3800023405595

Speciální aktivní látky obsažené v krémových barvách na vlasy Lady zvyšují stabilitu barvy a výborně kryjí šediny. Barva
dosažená po použití přípravku zůstane přirozená a svěží i po několika umytích. Hydratační komplex a mandlový olej
obsažené ve výrobku posilují lesk, svěžest a hebkost vašich vlasů. Parfémová složka dodá vlasům jemnou a dlouhotrvající
vůni. Kondicionér obsahuje výtažky z léčivých bylin s uklidňujícími a regeneračními účinky.

Váha: 0.14 Ks v balení: 12

Barva na vlasy LADY in Color, 7.45 Ohnivá červená
PAL1066 EAN: 3800023405977

Speciální aktivní látky obsažené v krémových barvách na vlasy Lady zvyšují stabilitu barvy a výborně kryjí šediny. Barva
dosažená po použití přípravku zůstane přirozená a svěží i po několika umytích. Hydratační komplex a mandlový olej
obsažené ve výrobku posilují lesk, svěžest a hebkost vašich vlasů. Parfémová složka dodá vlasům jemnou a dlouhotrvající
vůni. Kondicionér obsahuje výtažky z léčivých bylin s uklidňujícími a regeneračními účinky.

Váha: 0.14 Ks v balení: 12

Barva na vlasy LADY in Color, 7.6 Tmavě višňová Morello
PAL1067 EAN: 3800023405878

Speciální aktivní látky obsažené v krémových barvách na vlasy Lady zvyšují stabilitu barvy a výborně kryjí šediny. Barva
dosažená po použití přípravku zůstane přirozená a svěží i po několika umytích. Hydratační komplex a mandlový olej
obsažené ve výrobku posilují lesk, svěžest a hebkost vašich vlasů. Parfémová složka dodá vlasům jemnou a dlouhotrvající
vůni. Kondicionér obsahuje výtažky z léčivých bylin s uklidňujícími a regeneračními účinky.

Váha: 0.14 Ks v balení: 12

Barva na vlasy LADY in Color, 7.66 Granátová
PAL1068 EAN: 3800023405625

Speciální aktivní látky obsažené v krémových barvách na vlasy Lady zvyšují stabilitu barvy a výborně kryjí šediny. Barva
dosažená po použití přípravku zůstane přirozená a svěží i po několika umytích. Hydratační komplex a mandlový olej
obsažené ve výrobku posilují lesk, svěžest a hebkost vašich vlasů. Parfémová složka dodá vlasům jemnou a dlouhotrvající
vůni. Kondicionér obsahuje výtažky z léčivých bylin s uklidňujícími a regeneračními účinky.

Váha: 0.14 Ks v balení: 12

Barva na vlasy LADY in Color, 7.77 Mléčně čokoládová
PAL1069 EAN: 3800023408046

Speciální aktivní látky obsažené v krémových barvách na vlasy Lady zvyšují stabilitu barvy a výborně kryjí šediny. Barva
dosažená po použití přípravku zůstane přirozená a svěží i po několika umytích. Hydratační komplex a mandlový olej
obsažené ve výrobku posilují lesk, svěžest a hebkost vašich vlasů. Parfémová složka dodá vlasům jemnou a dlouhotrvající
vůni. Kondicionér obsahuje výtažky z léčivých bylin s uklidňujícími a regeneračními účinky.

Váha: 0.14 Ks v balení: 12
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Barva na vlasy LADY in Color, 8.0 Blond
PAL1070 EAN: 3800023405588

Speciální aktivní látky obsažené v krémových barvách na vlasy Lady zvyšují stabilitu barvy a výborně kryjí šediny. Barva
dosažená po použití přípravku zůstane přirozená a svěží i po několika umytích. Hydratační komplex a mandlový olej
obsažené ve výrobku posilují lesk, svěžest a hebkost vašich vlasů. Parfémová složka dodá vlasům jemnou a dlouhotrvající
vůni. Kondicionér obsahuje výtažky z léčivých bylin s uklidňujícími a regeneračními účinky.

Váha: 0.14 Ks v balení: 12

Barva na vlasy LADY in Color, 8.1 Popelavá blond
PAL1071 EAN: 3800023405571

Speciální aktivní látky obsažené v krémových barvách na vlasy Lady zvyšují stabilitu barvy a výborně kryjí šediny. Barva
dosažená po použití přípravku zůstane přirozená a svěží i po několika umytích. Hydratační komplex a mandlový olej
obsažené ve výrobku posilují lesk, svěžest a hebkost vašich vlasů. Parfémová složka dodá vlasům jemnou a dlouhotrvající
vůni. Kondicionér obsahuje výtažky z léčivých bylin s uklidňujícími a regeneračními účinky.

Váha: 0.14 Ks v balení: 12

Barva na vlasy LADY in Color, 8.4 Béžová blond
PAL1072 EAN: 3800023405960

Speciální aktivní látky obsažené v krémových barvách na vlasy Lady zvyšují stabilitu barvy a výborně kryjí šediny. Barva
dosažená po použití přípravku zůstane přirozená a svěží i po několika umytích. Hydratační komplex a mandlový olej
obsažené ve výrobku posilují lesk, svěžest a hebkost vašich vlasů. Parfémová složka dodá vlasům jemnou a dlouhotrvající
vůni. Kondicionér obsahuje výtažky z léčivých bylin s uklidňujícími a regeneračními účinky.

Váha: 0.14 Ks v balení: 12

Barva na vlasy LADY in Color, 8.43 Mango
PAL1073 EAN: 3800023405946

Speciální aktivní látky obsažené v krémových barvách na vlasy Lady zvyšují stabilitu barvy a výborně kryjí šediny. Barva
dosažená po použití přípravku zůstane přirozená a svěží i po několika umytích. Hydratační komplex a mandlový olej
obsažené ve výrobku posilují lesk, svěžest a hebkost vašich vlasů. Parfémová složka dodá vlasům jemnou a dlouhotrvající
vůni. Kondicionér obsahuje výtažky z léčivých bylin s uklidňujícími a regeneračními účinky.

Váha: 0.14 Ks v balení: 12

Barva na vlasy LADY in Color, 9.3 Zlatá blond
PAL1074 EAN: 3800023405939

Speciální aktivní látky obsažené v krémových barvách na vlasy Lady zvyšují stabilitu barvy a výborně kryjí šediny. Barva
dosažená po použití přípravku zůstane přirozená a svěží i po několika umytích. Hydratační komplex a mandlový olej
obsažené ve výrobku posilují lesk, svěžest a hebkost vašich vlasů. Parfémová složka dodá vlasům jemnou a dlouhotrvající
vůni. Kondicionér obsahuje výtažky z léčivých bylin s uklidňujícími a regeneračními účinky.

Váha: 0.14 Ks v balení: 12
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kontaktujte.
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+42021281211
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Berounská 1, 273 51 Kyšice
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