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ZNAÈKA

jak být pøirozenì krásní a zdraví.”

 
NAŠE MISE
Sdílet informace o pøírodních marockých zdrojích, které používáme ve výrobì kosmetických
produktù pro ple�, tìlo a vlasy. Zakládáme si na vysoké kvalitì a složení našich produktù.

NAŠE VIZE

Zlepšovat péèi všech žen a mužù o jejich tìlo tradièními marockými zpùsoby.
Respektujeme pøírodní bohatství a zemìdìlství.
Podporujeme zamìstnanost místních komunit a zlepšujeme tak jejich životní podmínky.

ZNAÈKA
Moroccan - tradièní péèe
Sense - harmonie a rovnováha všech smyslù

Tradièní péèe založená na harmonie a rovnováze všech smyslù.

NAŠE SPOLEÈNOST
Jsme manželský pár Eva a Said , zakladatelé znaèky marocké pøírodní kosmetiky.

Zasvìtili jsme své životy tajemství zdrojù, které vycházejí z pøírody. 
Vìøíme, že rovnováha tìla vychází z pøírody, protože pøíroda má vše co potøebujeme.
.

“Objevujeme pro Vás marocké tajemství, 



ARGAN OIL

NATURAL
Pro ple�, tìlo a vlasy
Pro všechny typy pleti a vlasù

VYŽIVUJE, ZJEMÒUJE A VYHLAZUJE POKOŽKU
REDUKUJE TVORBU VRÁSEK
POSKYTUJE CELODENNÍ HYDRATACI
ELIMINUJE LÁMAVOST VLASÙ
POSKYTUJE OCHRANU A VYSOKÝ LESK

 Moroccan Sense Argan Oil je 100% èistý pøírodní za studena lisovaný arganový olej z nejlepších jader 
Arganie trnité. Bohatý na vitamin E, Omega 6 a 9 mastné kyseliny, nenasycené mastné kyseliny, 

polyfenoly a antioxidanty. Neobsahuje parfemace ani chemické konzervanty ci pøísady.

ÚÈINKY: Výraznì vyhlazuje strukturu pokožky. Intenzivnì hydratuje a vyživuje nejen suchou,
 ale i mastnou ple�. Pokožku zklidòuje a zlepšuje její vzhled. Krásnì se vstøebává a nezùstává mastný 
profil. Vlasùm dodává vysoký lesk a uhlazuje roztøepené koneèky. Posiluje a vyživuje slabé nehty 

a zjemòuje kùžièku u nehtového lùžka.

APLIKACE: Pro dosažení maximální hydratace naneste ráno i veèer 1 – 2 kapky na ple�. Jemnì vmasírujte 
do pokožky oblièeje. Vhodný jako základ pro make-up. V péèi o pokožku celého tìla použijte Argan Oil 
po koupeli èi sprše. Na vlasy aplikujte pøed umytím, nechte pùsobit 10 – 15 min a poté vlasy umyjte 
obvyklým zpùsobem. Na závìr naneste do koneèkù vlasù.

UPOZORNÌNÍ: Pouze pro vnìjší použití. Vyhnìte se kontaktu s oèima. Pokud se objeví projevy
 podráždìní, pøestaòte olej používat. Uchovávejte mimo dosah dìtí, na suchém a chladném místì.

INGREDIENTS: Argania Spinosa Kernel Oil

OBSAH: 15 ml
                  50 ml
                250 ml

SANDALWOOD OIL BLEND
Pro ple� a tìlo
Pro všechny typy pleti

VYŽIVUJE, ZJEMÒUJE A VYHLAZUJE POKOŽKU
REDUKUJE TVORBU VRÁSEK
POSKYTUJE CELODENNÍ HYDRATACI

Moroccan Sense Argan Oil  je 100% èistý pøírodní za studena lisovaný arganový olej z nejlepších jader 
Arganie trnité, obohacený o esenciální olej ze santalového døeva, bergamotu a kadidla. Bohatý na 
vitamin E, Omega 6 a 9 mastné kyseliny, nenasycené mastné kyseliny, polyfenoly a antioxidanty. 
Neobsahuje parfemace ani chemické konzervanty ci pøísady.

ÚÈINKY: Výraznì vyhlazuje strukturu pokožky. Intenzivnì hydratuje a vyživuje nejen suchou,
 ale i mastnou ple�. Pokožku zklidòuje a zlepšuje její vzhled. Krásnì se vstøebává a nezùstává mastný profil.

Santalový esenciální olej pøispívá ke zpevnìní pokožky a zvýšení hladiny kolagenu. Má relaxaèní
 a harmonizaèní úèinky. Esenciální olej z bergamotu pùsobí antidepresivnì a navozuje dobrou náladu. 
Éterický olej z kadidlovníku díky svým silným antibakteriálním a adstringentním úèinkùm stahuje póry
 a pùsobí proti akné. Pokožku zpevòuje, redukuje vrásky a zpomaluje známky stárnutí.

APLIKACE: Pro dosažení maximální hydratace naneste ráno i veèer 1 – 2 kapky na ple�. Jemnì vmasírujte 
do pokožky oblièeje. Vhodný jako základ pro make-up. V péèi o pokožku celého tìla použijte Argan Oil 

po koupeli èi sprše. 

UPOZORNÌNÍ: Pouze pro vnìjší použití. Vyhnìte se kontaktu s oèima. Pokud se objeví projevy
 podráždìní, pøestaòte olej používat. Uchovávejte mimo dosah dìtí, na suchém a chladném místì.

INGREDIENTS: Argania Spinosa Kernel Oil, Citrus Bergamia Oil, Santalum Album Oil, Boswellia Carterii Oil

OBSAH: 15 ml
                  50 ml
                250 ml



ARGAN OIL

LAVENDER OIL BLEND
Pro ple� a tìlo
Pro všechny typy pleti

VYŽIVUJE, ZJEMÒUJE A VYHLAZUJE POKOŽKU
REDUKUJE TVORBU VRÁSEK
POSKYTUJE CELODENNÍ HYDRATACI

Moroccan Sense Argan Oil  je 100% èistý pøírodní za studena lisovaný arganový olej z nejlepších jader 
Arganie trnité,  obohacený o esenciální olej z levandule, geránia a paèuli. Bohatý na vitamin E, 

Omega 6 a 9 mastné kyseliny, nenasycené mastné kyseliny, polyfenoly a antioxidanty. 
Neobsahuje parfemace ani chemické konzervanty èi pøísady.

ÚÈINKY: Výraznì vyhlazuje strukturu pokožky. Intenzivnì hydratuje a vyživuje nejen suchou,
 ale i mastnou ple�. Pokožku zklidòuje a zlepšuje její vzhled. Krásnì se vstøebává a nezùstává mastný profil.

Esenciální olej z levandule má antibakteriální a protizánìtlivé úèinky. Podporuje obnovu kožních bunìk 
a stimuluje jejich rùst. Harmonizuje mysl, pùsobí proti stresu, vyèerpání a nespavosti. Geránium  má 
pøíznivý vliv na elasticitu pokožky a sjednocuje její barevný tón. Má prokrvující  úèinky, stimuluje 
lymfatický systém a podporuje rùst vlasù. Spoleènì s esenciálním olejem z paèuli pomáhá hojit kožní 
problémy. Esenciální olej z paèuli ple� tonizuje, zjemòuje ji a osvìžuje. Má antidepresivní a relaxaèní úèinky. 

APLIKACE: Pro dosažení maximální hydratace naneste ráno i veèer 1 – 2 kapky na ple�. Jemnì vmasírujte 
do pokožky oblièeje. Vhodný jako základ pro make-up. V péèi o pokožku celého tìla použijte Argan Oil 

po koupeli èi sprše. 

UPOZORNÌNÍ: Pouze pro vnìjší použití. Vyhnìte se kontaktu s oèima. Pokud se objeví projevy
 podráždìní, pøestaòte olej používat. Uchovávejte mimo dosah dìtí, na suchém a chladném místì.

INGREDIENTS: Argania Spinosa Kernel Oil,Lavandula Angustifolia Oil, Pelargonium Graveolens Oil, 
Pogostemon Cablin Oil

OBSAH: 15 ml
                  50 ml
                250 ml

SWEET ORANGE OIL BLEND
Pro ple� a tìlo
Pro všechny typy pleti

VYŽIVUJE, ZJEMÒUJE A VYHLAZUJE POKOŽKU
REDUKUJE TVORBU VRÁSEK
POSKYTUJE CELODENNÍ HYDRATACI

Moroccan Sense Argan Oil  je 100% èistý pøírodní za studena lisovaný arganový olej z nejlepších jader 
Arganie trnité, obohacený o esenciální olej z pomerance a paculi. Bohatý na vitamin E, Omega 6 a 9 
mastné kyseliny, nenasycené mastné kyseliny, polyfenoly a antioxidanty. Neobsahuje parfemace 
ani chemické konzervanty èi pøísady.

ÚÈINKY: Výraznì vyhlazuje strukturu pokožky. Intenzivnì hydratuje a vyživuje nejen suchou,
 ale i mastnou ple�. Pokožku zklidòuje a zlepšuje její vzhled. Krásnì se vstøebává a nezùstává mastný profil.

Pomeranèový olej má spoleènì s éterickým olejem z paèuli antidepresivní úèinky. Pùsobí proti stresu, 
úzkosti a pomáhá pøi nespavosti. Esenciální olej z paèuli tonizuje ple�, zjemòuje ji a osvìžuje. 

APLIKACE: Pro dosažení maximální hydratace naneste ráno i veèer 1 – 2 kapky na ple�. Jemnì vmasírujte 
do pokožky oblièeje. Vhodný jako základ pro make-up. V péèi o pokožku celého tìla použijte Argan Oil 

po koupeli èi sprše. 

UPOZORNÌNÍ: Pouze pro vnìjší použití. Vyhnìte se kontaktu s oèima. Pokud se objeví projevy
 podráždìní, pøestaòte olej používat. Uchovávejte mimo dosah dìtí, na suchém a chladném místì.

INGREDIENTS: Argania Spinosa Kernel Oil, Citrus Sinensis Oil, Pogostemon Cablin Oil

OBSAH: 15 ml
                  50 ml
                250 ml



NOURISHING HAND CREAM

LAVENDER & JASMINE
Pro všechny typy pokožky

Výživný krém na ruce s arganovým olejm, š�ávou z aloe vera a bambuckým máslem obohacený 
o pøírodní esenciální oleje z levandule a jasmínu. Je vhodný pro každodenní péèi o ruce, nehty i nehtovou 
kùžièku. Má lehkou texturu, díky které se rychle vstøebává do pokožky a nezanechává na rukou 
mastný film.
 

ÚÈINKY: Díky jedineèným pøírodním složkám – arganový olej, aloe vera, bambucké máslo a pøírodní 
esenciální oleje, dodává pokožce potøebné antioxidanty a mastné kyseliny, které ji intenzivnì hydratují 
a vyživují. Pøírodní arganový olej bohatý na karotenoidy a vitamin E pomáhá pokožku intenzivnì 
hydratovat, obnovovat její strukturu a vyhlazovat. Má anti-agingové úèinky. Bambucké máslo s vysokou 
koncentrací pøírodních vitaminù a mastných kyselin pokožku vyživuje a hydratuje. Díky vysokému 
obsahu Lupeolu (pøírodní kyselinì salycilové) zlepšuje krevní obìh, pùsobí protizánìtlivì, urychluje 
hojení a zvyšuje aktivitu bunìk. Levandulový esenciální  olej pùsobí antibakteriálnì a protizánìtlivì. 
Harmonizuje mysl, zklidòuje podráždìnou pokožku, podporuje obnovu kožních bunìk a stimuluje 
jejich rùst. Jasmínový esenciální olej urychluje hojení, regeneraci a je vhodný pro dehydratovanou a citlivou 
pokožku. Má antidepresivní úèinky a zklidòuje mysl. 

APLIKACE: Z tuby vytlaète krém o velikosti hrášku. Naneste na pokožku rukou a dùkladnì rozetøete. 
Lze jej také použít pro zjemnìní suchých a zrohovatìlých míst – lokty, kolena, paty.

INGREDIENTS: Aqua, Aloe Barbadensis Leaf Juice Powder*, Helianthus Annuus Seed Oil*, 
Butyrospermum Parkii (Shea) Butter*, Argania Spinosa (Argan) Kernel Oil*, Cetearyl Alcohol, Stearic Acid,

 Cetyl Alcohol, Glycerin, Coco-Caprylate, Theobroma Cacao (Cocoa) Seed Butter*, Glyceryl Stearate, 
Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Coco-Glucoside, Tocopherol, Jasminum Officinale Flower Oil*, 
Citrus Aurantium Flower Oil*, Lavandula Angustifolia Oil* Sodium Hydroxide, Phytic Acid. 
*Organic.

OBSAH: 75 ml

SWEET ORANGE & PEPERMINT 
Pro všechny typy pokožky

Výživný krém na ruce s arganovým olejem, š�ávou z aloe vera a bambuckým máslem obohacený
 o pøírodní esenciální olej z pomeranèe a máty. Je vhodný pro každodenní péèi o ruce, nehty i nehtovou
 kùžièku. Má lehkou texturu, díky které se rychle vstøebává do pokožky a nezanechává na rukou
 mastný film.

ÚÈINKY: Díky jedineèným pøírodním složkám – arganový olej, aloe vera, bambucké máslo a pøírodní 
esenciální oleje, dodává pokožce potøebné antioxidanty a mastné kyseliny, které ji intenzivnì hydratují 
a vyživují. Pøírodní arganový olej bohatý na karotenoidy a vitamin E pomáhá pokožku intenzivnì 
hydratovat, obnovovat její strukturu a vyhlazovat. Má anti-agingové úèinky. Bambucké máslo s vysokou 
koncentrací pøírodních vitaminù a mastných kyselin pokožku vyživuje a hydratuje. Díky vysokému 
obsahu Lupeolu (pøírodní kyselinì salycilové) zlepšuje krevní obìh, pùsobí protizánìtlivì, urychluje 
hojení a zvyšuje aktivitu bunìk. Esenciální oleje z pomeranèe a pepermintu pokožku revitalizují a obnovují. 
Pomeranèový esenciální olej pøispívá k regeneraci kožních bunìk a k oživení ochablé pokožky. 
Má antioxidaèní úèinky a podporuje cirkulaci krve a vyluèování škodlivin z pokožky. Esenciální olej 
z máty peprné má antiseptické a protizánìtlivé vlastnosti. Pùsobí proti køeèovým žilám a revmatismu. 
Pokožku pøíjemnì chladí, prokrvuje a tonizuje.

APLIKACE: Z tuby vytlaète krém o velikosti hrášku. Naneste na pokožku rukou a dùkladnì rozetøete. 
Lze jej také použít pro zjemnìní suchých a zrohovatìlých míst – lokty, kolena, paty.

INGREDIENTS: Aqua, Aloe Barbadensis Leaf Juice Powder*, Helianthus Annuus Seed Oil*, 
Butyrospermum Parkii (Shea) Butter*, Argania Spinosa (Argan) Kernel Oil*, Cetearyl Alcohol, Stearic Acid, 

Cetyl Alcohol, Glycerin, Coco-Caprylate, Theobroma Cacao (Cocoa) Seed Butter*, Glyceryl Stearate, 
Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Coco-Glucoside, Tocopherol, Cananga Odorata Oil*, Mentha 

Piperita Oil*, Citrus Bergamia Oil*, Citrus Sinensis Oil*, Sodium Hydroxide, Phytic Acid
*Organic

OBSAH: 75 ml



NOURISHING HAND CREAM

NATURAL
Pro všechny typy pokožky

Výživný krém na ruce s arganovým olejem, š�ávou z aloe vera a bambuckým máslem. Je vhodný pro 
každodenní péèi o ruce, nehty i nehtovou kùžièku. Má lehkou texturu, díky které se rychle vstøebává 
do pokožky a nezanechává na rukou mastný film.

ÚÈINKY: Díky jedineèným pøírodním složkám – arganový olej, aloe vera, bambucké máslo a pøírodní 
esenciální oleje, dodává pokožce potøebné antioxidanty a mastné kyseliny, které ji intenzivnì hydratují 
a vyživují. Pøírodní arganový olej bohatý na karotenoidy a vitamin E pomáhá pokožku intenzivnì 
hydratovat, obnovovat její strukturu a vyhlazovat. Má anti-agingové úèinky. Bambucké máslo s vysokou 
koncentrací pøírodních vitaminù a mastných kyselin pokožku vyživuje a hydratuje. Díky vysokému 
obsahu Lupeolu (pøírodní kyselinì salycilové) zlepšuje krevní obìh, pùsobí protizánìtlivì, urychluje 
hojení a zvyšuje aktivitu bunìk. Kakaové máslo pokožku regeneruje, zpomaluje její stárnutí a navrací jí 
pružnost.

APLIKACE: Z tuby vytlaète krém o velikosti hrášku. Naneste na pokožku rukou a dùkladnì rozetøete. 
Lze jej také použít pro zjemnìní suchých a zrohovatìlých míst – lokty, kolena, paty.

INGREDIENTS: Aqua, Aloe Barbadensis Leaf Juice Powder*, Helianthus Annuus Seed Oil*, 
Butyrospermum Parkii (Shea) Butter*, Argania Spinosa (Argan) Kernel Oil*, Cetearyl Alcohol, Stearic Acid, 
Cetyl Alcohol, Glycerin, Coco-Caprylate, Theobroma Cacao (Cocoa) Seed Butter*, Glyceryl Stearate, 

Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Coco-Glucoside, Tocopherol, Sodium Hydroxide, Phytic Acid
*Organic

OBSAH: 75 ml



BODY WASH

SWEET ORANGE & YLANG YLANG
Pro všechny typy pokožky

Jemný, výživný a hluboce cist?c? sprchov? gel s organick?m arganov?m olejem a extraktem z aloe vera. 
Je obohacen o esenci?ln? oleje citrusù a santalového døeva nebo ylang ylang, které pomáhají stimulovat
 smysly a regenerovat unavené tìlo.

ÚÈINKY: Unikátní kombinace pøírodních látek pùsobí jako prevence proti dehydrataci pokožky 
a zanechává ji hebkou a pružnou. Díky arganovému oleji a extraktu z aloe vera je pokožka jemnìjší 
na dotek hned po prvním použití. Vysoký obsah tokoferolu (vitaminu E) a karotenoidù zaruèuje intenzivní
 hydrataci, výživu a vyhlazení pokožky. Santalový esenciální olej má relaxaèní a harmonizaèní úèinky, 

pøispívá ke zpevnìní pokožky a zvýšení hladiny kolagenu. Citronový esenciální olej detoxikuje a projasòuje
 unavenou pokožku, pøispívá ke snížení viditelnosti pigmentových i staøeckých skvrn a sjednocuje tón 

pokožky. Pokožka pak pùsobí mladistvì a svìže. Pomeranèový esenciální olej pøispívá k regeneraci kožních
 bunìk a k oživení ochablé pokožky. Má antioxidaèní úèinky a podporuje cirkulaci krve a vyluèování 
škodlivin z pokožky. Ylang Ylang dodává pokožce rovnováhu a uvolòuje napìtí.

APLIKACE: Naneste malé množství sprchového gelu na pokožku celého tìla. Krouživými pohyby vytvoøte
 jemnou pìnu a poté dùkladnì opláchnìte.

INGREDIENTS:Aqua, Sodium Coco-Sulfate, Cocamidopropyl Betaine, Decyl Glucoside, Glycerin**,
 Caprylyl/Capryl Glucoside, Lauryl Glucoside, Aloe Barbadensis Leaf Juice Powder*, Argania Spinosa 

Kernel Oil*, Glyceryl Oleate, Coco-Glucoside, Santalum Album (Sandalwood) Oil, Cananga Odorata Oil, 
Citrus Sinensis Oil, Citrus Limon/Limonum Oil, Vanilla Planifolia Extract, Citric Acid, Levulinic Acid, 

Sodium Levulinate, Sodium Phytate, Sodium Benzoate
*Organic ingredient, **From organic origin.

OBSAH: 250 ml

LAVENDER & SANDALWOOD
Pro všechny typy pokožky

Jemný, výživný a intenzivnì èisticí sprchový gel s organickým arganovým olejem a extraktem z aloe vera. 
Je obohacen o esenciální oleje z levandule a santalového døeva, které pomáhají zklidnit a harmonizovat
mysl a regenerovat unavené tìlo

ÚÈINKY: Unikátní kombinace pøírodních látek pùsobí jako prevence proti dehydrataci pokožky 
a zanechává ji hebkou a pružnou. Díky arganovému oleji a extraktu z aloe vera je pokožka jemnìjší 
na dotek hned po prvním použití. Vysoký obsah tokoferolu (vitaminu E) a karotenoidù zaruèuje intenzivní 
hydrataci, výživu a vyhlazení pokožky. Esenciální olej z levandule pùsobí antibakteriálnì a protizánìtlivì. 
Harmonizuje mysl, zklidòuje podráždìnou pokožku, podporuje obnovu kožních bunìk a stimuluje jejich 
rùst. Esenciální olej ze santalového døeva má relaxaèní a harmonizaèní úèinky, pøispívá ke zpevnìní 
pokožky a zvýšení hladiny kolagenu.

APLIKACE: Naneste malé množství sprchového gelu na pokožku celého tìla. Krouživými pohyby vytvoøte
 jemnou pìnu a poté dùkladnì opláchnìte. 

INGREDIENTS: Aqua, Sodium Coco-Sulfate, Cocamidopropyl Betaine, Decyl Glucoside, Glycerin**, 
Caprylyl/Capryl Glucoside, Lauryl Glucoside, Aloe Barbadensis Leaf Juice Powder*, Argania Spinosa 
Kernel Oil*, Glyceryl Oleate, Coco-Glucoside, Santalum Album (Sandalwood) Oil, Cymbopogon Martini Oil,

 Lavandula Angustifolia Oil, Pogostemon Cablin Oil, Citric Acid, Levulinic Acid, Sodium Levulinate, 
Sodium Phytate, Sodium Benzoate

OBSAH: 250 ml



BODY LOTION

SWEET ORANGE & YLANG YLANG
Pro všechny typy pokožky

Tìlové mléko s organickým arganovým olejem, š�ávou z aloe vera, bambuckým máslem a kokosovým
 olejem pokožku hydratuje a zanechává ji sametovì hebkou. Je obohaceno o esenciální oleje citrusù,
santalového døeva a ylang ylang, které pomáhají stimulovat smysly a regenerovat unavené tìlo. 

ÚÈINKY:  Jedineèná kombinace peèlivì vybraných pøírodních látek vhodná pro každodenní péèi o pokožku 
celého tìla. Arganový olej bohatý na vitamin E navrací pokožce pružnost. Aloe vera jí dodává vitamin C, 
betakaroten a pùsobí protizánìtlivì. Bambucké máslo a kokosový olej pokožku vyživují a zvláèòují.

Santalový esenciální olej má relaxaèní a harmonizaèní úèinky, pøispívá ke zpevnìní pokožky a zvýšení 
hladiny kolagenu. Citronový esenciální olej detoxikuje a projasòuje unavenou pokožku, pøispívá ke snížení 

viditelnosti pigmentových i staøeckých skvrn a sjednocuje tón pokožky. Pokožka pak pùsobí mladistvì 
a svìže. Pomeranèový esenciální olej pøispívá k regeneraci kožních bunìk a k oživení ochablé pokožky. 
Má antioxidaèní úèinky a podporuje cirkulaci krve a vyluèování škodlivin z pokožky. Ylang Ylang dodává 
pokožce rovnováhu a uvolòuje napìtí.

APLIKACE: Jednou dennì aplikujte na pokožku celého tìla po sprchování èi koupeli. Jemnými, krouživými
 pohyby vmasírujte do pokožky.

INGREDIENTS:Aqua, Cocos Nucifera Oil*, Helianthus Annus Seed Oil*, Cetearyl Alcohol, Coco-Glucoside, 
Butyrospermum Parkii Butter*, Argania Spinosa Kernel Oil*, Xanthan Gum, Prunus Armeniaca Kernel Oil*,

 Aloe Barbadensis Leaf Juice Powder*, Santalum Album (Sandalwood) Oil, Cananga Odorata Oil, Citrus 
Sinensis Oil, Citrus Limon/Limonum Oil, Vanilla Planifolia Extract, Citric Acid, Tocopherol, Lactic Acid, 

Benzoic Acid, Dehydroacetic Acid
* Organic ingredient.

OBSAH: 250 ml

LAVENDER & SANDALWOOD
Pro všechny typy pokožky

Tìlové mléko s organickým arganovým olejem, š�ávou z aloe vera, bambuckým máslem a kokosovým 
olejem pokožku hydratuje a zanechává ji sametovì hebkou. Je obohaceno o esenciální oleje z levandule 
a santalového døeva, které zklidòují a harmonizují mysl a regenerují unavené tìlo.

ÚÈINKY: J
celého tìla. Arganový olej bohatý na vitamin E navrací pokožce pružnost. Aloe vera jí dodává vitamin C, 
betakaroten a pùsobí protizánìtlivì. Bambucké máslo a kokosový olej pokožku vyživují a zvláèòují.

Santalový esenciální olej má relaxaèní a harmonizaèní úèinky, pøispívá ke zpevnìní pokožky a zvýšení 
hladiny kolagenu. Levandulový esenciální olej má antibakteriální a protizánìtlivé úèinky. Zklidòuje 

podráždìnou pokožku, pøispívá k regeneraci unaveného svalstva, podporuje obnovu kožních bunìk 
a stimuluje jejich rùst. Harmonizuje mysl a navozuje klidný spánek. 

APLIKACE:  Jednou dennì aplikujte na pokožku celého tìla po sprchování èi koupeli. Jemnými, krouživými
 pohyby vmasírujte do pokožky.

INGREDIENTS: Aqua, Cocos Nucifera Oil*, Helianthus Annus Seed Oil*, Cetearyl Alcohol, Coco-Glucoside,
 Butyrospermum Parkii Butter*, Argania Spinosa Kernel Oil*, Phenoxyethanol, Xanthan Gum, 

Prunus Armeniaca Kernel Oil*, Aloe Barbadensis Leaf Juice Powder*, Santalum Album(Sandalwood) Oil, 
Cymbopogon Martini Oil, Lavandula Angustifolia Oil, Pogostemon Cablin Oil, Citric Acid, Tocopherol, 
Lactic Acid, Benzoic Acid, Dehydroacetic Acid
* Organic ingredient.

OBSAH: 250 ml

edineèná kombinace peèlivì vybraných pøírodních látek vhodná pro každodenní péèi o pokožku 



PÉÈE O PLE�

MOROCCAN ROSE WATER
Pro všechny typy pleti

Marocká 100% pøírodní rùžová ple�ová voda vyrobená z okvìtních lístkù vzácné damašské rùže osvìžuje
 a intenzivnì hydratuje ple�. Je vhodná pro všechny typy pleti. Neobsahuje umìlé pøísady ani syntetické 
látky.

ÚÈINKY: Má skvìlé hydrataèní a osvìžující úèinky. Èistí a tonizuje ple�, dodává jí potøebné živiny a pomáhá 
vyrovnávat její pH. Pokožku chrání pøed ztrátou elasticity, sjednocuje její barevný tón a zanechává jí 
sametovì hebkou. Díky svým dezinfekèním a antibakteriálním úèinkùm urychluje hojení kožních potíží, 
eliminuje vznik akné a mírnì stahuje rozšíøené póry. Absorbuje pøebyteèný maz, aniž by došlo k vysušení
 pleti. Regeneruje, zklidòuje a chladí podráždìnou pokožku po opalování. Blahodárnì pùsobí na oèní okolí
 a unavené oèi. Lze ji použít jako ple�ové tonikum, odlièovaè i vodu po holení. Je vhodná pro citlivou 
dìtskou i alergickou pokožku.

APLIKACE: Aplikujte ráno a vecer na oblicej a krk. V pøípadì potøeby i nìkolikrát dennì.

INGREDIENTS: Organic Rosa Damascena (Rose) Flower Distillate

OBSAH: 125 ml

ARGAN OIL ANTI-AGE FACE CREAM
Pro všechny typy pleti

Luxusní denní krém s arganovým olejem obohacený o éterický olej z ylang-ylangu a muškátu intenzivnì 
vyživuje pokožku a podporuje pøirozenou regeneraci kožních bunìk. Ple� zanechává vláènou, pružnou 
a hedvábnì jemnou. Je vhodný pro všechny typy pleti.
Obsahuje 91,9 % organických a 99 % pøírodních složek etického pùvodu.

ÚÈINKY:Obsažené pøírodní látky ple� hydratují, vyživují a dodávají jí svìží a záøivý vzhled. Zpomalují proces
 pøedèasného jejího stárnutí, vyhlazují vrásky a eliminují jejich vznik. Arganový olej navrací pleti ztracenou 
pevnost a pružnost. Aloe vera jí dodává potøebný vitamin C a betakaroten. Bambucké máslo spolu 
s kakaovým máslem ple� hydratují, zvláèòují, regenerují a zklidòují. Bambucké máslo zlepšuje krevní obìh, 
pùsobí protizánìtlivì, urychluje hojení a zvyšuje aktivitu kožních bunìk. Kakaové máslo je bohaté 
na antioxidanty a úèinnì bojuje proti známkám stárnutí pleti. Zjemòuje a zvláèòuje suchou ple� a pomáhá 
pøi kožních potížích. Esenciální olej z ylang-ylangu pùsobí protizánìtlivì a antisepticky. Reguluje tvorbu 

kožního mazu, zklidòuje pokožku a urychluje hojení. Muškátový esenciální olej pokožku prokrvuje, 
stimuluje a tonizuje. 

APLIKACE: Naneste krém na èistou pokožku oblièeje, krku i dekoltu každé ráno. Jemnými krouživými pohyby
 vmasírujte krém do pokožky. Vhodný jako podklad pro make-up.

INGREDIENTS: Aqua, Helianthus Annuus Seed Oil, Butyrospermum Parkii Butter, Glyceryl Stearate, 
Theobroma Cacao Seed Butter, Cera Alba, Glycerin, Sodium Stearoyl Glutamate, Argania Spinosa Kernel Oil,
Sucrose Stearate, Olea Europaea Fruit Oil, Linum Usitatissimum Seed Oil, Aloe Barbadensis Leaf Juice 

Powder, Coco-Glucoside, Coconut Alcohol, Pelargonium Odoratissimum Oil, Cananga Odorata Oil, 
Cymbopogon Martini Oil, Tocopherol, Xanthan Gum, Lactic Acid, Dehydroacetic Acid & Benzyl Alcohol*. 

*Present as a preservative and also classed as an allergen

 OBSAH: 50 ml



PÉÈE O PLE�

PRICKLY PEAR OIL DAY FACE CREAM
Pro všechny typy pleti
Inovativní denní krém s arganovým olejem obohacený o olej z opuncie a extrakt ze zelené kávy poskytuje 
pleti luxusní péci. Obsahuje pøírodní úèinné látky bohaté na aminokyseliny, vitamin E a K, esenciální mastné
 kyseliny a antioxidanty. 

ÚÈINKY: Unikátní kombinace pøírodní rostlinných extraktù ple� intenzivnì hydratuje, pùsobí proti vráskám, 
pøispívá k ochranì kožních bunìk pøed oxidaèním stresem a podporuje pøirozený regeneraèní mechanismus 
pokožky. Ple� zanechává svìží, pružnou a sametovì hebkou. Olej z opuncie a extrakt ze zelené kávy výraznì 
zpomalují proces pøedèasného stárnutí pleti. Zelená káva je bohatá na mastné kyseliny a estery, které ple� 
zvláèòují a pomáhají regenerovat její ochrannou bariéru. Ple� intenzivnì hydratuje, zesvìtluje staøecké 
skvrny, eliminuje tvorbu vrásek a chrání buòky pøed volnými radikály. Opunciový olej obsahuje vysoké 

množství esenciálních mastných kyselin, vitaminu E, organicky vázané minerály aminokyseliny. Ple� 
zjemòuje, rozjasòuje a chrání pøed ztrátou vlhkosti. Podporuje tvorbu kolagenu, zlepšuje pružnost pokožky, 

oddaluje její pøedèasné stárnutí a pomáhá vyhlazovat vrásky.

APLIKACE: Naneste krém na cistou pokožku obliceje, krku i dekoltu každé ráno. Jemnými krouživými pohyby
 vmasírujte krém do pokožky. Vhodný jako podklad pro make-up.

INGREDIENTS: Aqua, Caprylic/Capric Triglyceride (Coconut Oil), Glyceryl Stearate, Helianthus Annuus 
Seed Oil*, Opuntia Ficus-Indica (Prickly Pear) Seed Oil*, Butyrospermum Parkii (Shea) Butter*, 

Coffea Arabica (Green Coffee) Seed Extract, Coffea Arabica Butter, Stearic Acid, Glycerin, Macadamia 
Ternifolia Seed Oil*, Cetearyl Alcohol, Carbomer, Cucurbita Pepo (Pumpkin) Seed Extract, Zinc Oxide, 
Allantoin, Hyaluronic Acid, Ascorbic Acid (Vitamin C), Tocopheryl Acetate (Vitamin E), Sodium Hydroxide, 
Citrus Paradisi (Pink Grapefruit) Peel Oil*, Citrus Aurantium (Neroli) Oil*, Citrus Reticulata (Red Mandarin) 
Peel Oil*, Benzyl Alcohol, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin
*Organic

 OBSAH: 50 ml

PRICKLY PEAR OIL NIGHT FACE CREAM
Pro všechny typy pleti
Inovativní noèní krém s arganovým olejem obohacený o olej z opuncie a extrakt ze zelené kávy peèuje 

o vaši ple�, zatímco spíte. Obsahuje pøírodní úèinné látky bohaté na aminokyseliny, vitamin E a K, 
esenciální mastné kyseliny a antioxidanty. 

ÚÈINKY: Obsažené pøírodní úèinné látky výraznì zpomalují projevy stárnutí pleti, eliminují tmavé kruhy 
pod oèima a popraskané žilky. Podporují noèní proces regenerace kožních bunìk, neutralizují škodlivé 

volné radikály, zabraòují dehydrataci pleti a pomáhají obnovit její pøirozenou rovnováhu. Krém se rychle 
vstøebává do pokožky a zanechává ji hebkou, pružnou, pevnou a intenzivnì hydratovanou. Zelená káva 
je bohatá na mastné kyseliny a estery, které ple� zvláèòují a pomáhají regenerovat její ochrannou bariéru. 
Ple� intenzivnì hydratuje, zesvìtluje staøecké skvrny, eliminuje tvorbu vrásek a chrání buòky pøed volnými 
radikály. Opunciový olej obsahuje vysoké množství esenciálních mastných kyselin, vitaminu E, organicky 
vázané minerály aminokyseliny. Ple� zjemòuje, rozjasòuje a chrání pøed ztrátou vlhkosti. Podporuje tvorbu 
kolagenu, zlepšuje pružnost pokožky, oddaluje její pøedèasné stárnutí a pomáhá vyhlazovat vrásky.

APLIKACE: Naneste krém na cistou pokožku obliceje, krku i dekoltu každý veèer. Jemnými krouživými 
pohyby vmasírujte krém do pokožky. 

INGREDIENTS: Aqua, Caprylic/Capric Triglyceride (Coconut Oil), Glyceryl Stearate, Helianthus Annuus 
Seed Oil*, Opuntia Ficus-Indica (Prickly Pear) Seed Oil*, Butyrospermum Parkii (Shea) Butter*, Coffea 

Arabica (Green Coffee) Seed Extract, Coffea Arabica Butter, Stearic Acid, Glycerin, Macadamia Ternifolia 
Seed Oil*, Cetearyl Alcohol, Carbomer, Cucurbita Pepo (Pumpkin) Seed Extract , Zinc Oxide, Allantoin, 
Hyaluronic Acid, Ascorbic Acid (Vitamin C), Tocopheryl Acetate (Vitamin E), Sodium Hydroxide, 

Santalum Album (Sandalwood) Oil*, Lavandula Angustifolia Oil*, Pelargonium Graveolens (Geranium) 
Oil*, Benzyl Alcohol, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin

*Organic

 OBSAH: 50 ml



PÉÈE O TÌLO

CRYSTAL DEODORANT
Pro všechny typy pokožky

Èistì pøírodní deodorant složený z antibakteriální minerální soli – kamence (Potassium Alum). Potlaèuje 
vznik nepøíjemného tìlesného zápachu a nezanechává bílé stopy na obleèení. 
Poskytuje ochranu až na 24 hodin. Je vhodný pro všechny typy pokožky, pro ženy i muže. 

Neobsahuje Aluminum a Aluminum Chlorohydrat.

ÚÈINKY: Má antibakteriální, antiseptické a adstringentní úcinky. Rozkl?d? bakterie, které zpùsobují 
nepøíjemný tìlesný zápach, a reguluje jejich rùst, aniž by narušil pøirozený ochranný film pokožky. 
Nezamezuje pocení a neucpává potní póry, díky èemuž mùže pokožka volnì dýchat. 
Je vhodný i pro citlivou pokožku. Zastavuje krvácení z drobných ranek a odøenin. Pùsobí také proti 

svìdìní a otoku po štípnutí hmyzem. Neobsahuje parfemace, lze jej tedy kombinovat s libovolnou vùní. 
Vydrží déle než jeden rok.

APLIKACE: Navlhèete krystal vodou a naneste na suchou pokožku. Po aplikaci krystal opláchnìte 
a nechte oschnout.

INGREDIENTS: Potassium Alum

 OBSAH: 120 g



HAMMAM & SPA

BLACK SOAP - BITTER ORANGE
Pro ple� a tìlo
Pro všechny typy pokožky

PØIPRAVUJE POKOŽKU NA EXFOLIACI

100% pøírodní èerné mýdlo, které se využívá v tradièních marockých lázních Hammam. Pokožku zjemòuje
a vyhlazuje. Pro každodenní mytí nebo jednou týdnì spoleènì s rukavicí Kessa pro exfoliaci, která 
nastartuje lymfatický systém a odplavuje neèistoty.

ÚÈINKY: Pokožku pøipraví na proces exfoliace neboli odstranìní odumøelých bunìk. Díky obsahu 
arganového oleje pokožku také hydratuje a vyživuje. Esenciální olej z pomeranèovníku hoøkého harmonizuje
a povzbuzuje unavenou ple�. 

APLIKACE: Navlhèete a nechte pokožku prohøát po dobu nìkolika minut (10–15 minut ve sprše, ve vanì 
nebo v páøe). Jakmile bude pokožka dostateènì prohøátá a póry otevøené naneste èerné mýdlo na celé
 tìlo (1 polévková lžíce). Nechte pùsobit 5–10 minut, aby èerné mýdlo nastartovalo proces èištìní. 
Poté dùkladnì opláchnìte a použijte exfoliaèní rukavici Kessa.

Citrus aurantium leaf oil, linalool

 OBSAH: 200 g

INGREDIENTS: Aqua, Olea europea husk oil, Argania spinosa kernel oil, Potassium hydroxide, 

BLACK SOAP - EUCALYPTUS
Pro ple� a tìlo
Pro všechny typy pokožky

PØIPRAVUJE POKOŽKU NA EXFOLIACI

100% pøírodní èerné mýdlo, které se využívá v tradièních marockých lázních Hammam. Pokožku zjemòuje
a vyhlazuje. Pro každodenní mytí nebo jednou týdnì spoleènì s rukavicí Kessa pro exfoliaci, která 
nastartuje lymfatický systém a odplavuje neèistoty.

ÚÈINKY: Pokožku pøipraví na proces exfoliace neboli odstranìní odumøelých bunìk. Díky obsahu 
olivového oleje pokožku také hydratuje a vyživuje. Esenciální olej z eukalyptu pùsobí protizánìtlivì 
a antisepticky.

APLIKACE: Navlhèete a nechte pokožku prohøát po dobu nìkolika minut (10–15 minut ve sprše, ve vanì 
nebo v páøe). Jakmile bude pokožka dostateènì prohøátá a póry otevøené naneste èerné mýdlo na celé
 tìlo (1 polévková lžíce). Nechte pùsobit 5–10 minut, aby èerné mýdlo nastartovalo proces èištìní. 
Poté dùkladnì opláchnìte a použijte exfoliaèní rukavici Kessa.

INGREDIENTS: Aqua, Olea europea husk oil, Potassium hydroxyde, Eucalyptus globulus leaf oil, limonene

 OBSAH: 200 g



HAMMAM & SPA

BATH SALT - BITTER ORANGE
Marine Salt & Algea
Pro všechny typy pokožky

POSKYTUJE TÌLU RELAXACI

Pøírodní moøská sùl do koupele s obsahem moøské øasy Laminaria a esenciálního oleje z hoøkého 
pomeranèe. 

ÚÈINKY: Pøispívá k relaxaci tìla a vyrovnává pH pokožky. Stimuluje smysly a poskytuje pocit svìžesti.
Moøská sùl udržuje pokožku hydratovanou. Vhodná také pro lázeò chodidel. Uvolòuje napìtí a pokožku 

výraznì zjemòuje.

APLIKACE: Pro tìlovou lázeò pøidejte do vany s teplou vodou (pøibližnì 37 °C) 3-4 lžíce moøské soli.
 Relaxujte 10 až 20 minut. Snažte se nepoužít žádný sprchový gel, mýdlo nebo šampon, aby všechny
minerální látky dobøe pronikly do Vaší pokožky. Pro koupel chodidel pøidejte do nádoby s teplou 
vodou 2 lžíce moøské soli. Nohy ponoøte po holenì a nechte je alespoò 15 minut namoèené.

glyceryl cocoate, alcohol denat, sodium sulfate, linalool, limonene, geraniol

 OBSAH: 200 g

INGREDIENTS: Sodium chloride, Citrus aurantium leaf oil, Ascophyllum nodosum powder, PEG-7

BATH SALT - ROSEMARY
Marine Salt & Algea
Pro všechny typy pokožky

POSKYTUJE TÌLU TONIZACI

Pøírodní moøská sùl do koupele s obsahem moøské øasy Laminaria a esenciálního oleje z rozmarýnu. 

ÚÈINKY: Pøispívá k relaxaci tìla a vyrovnává pH pokožky. Stimuluje smysly a poskytuje pocit svìžesti.
Moøská sùl udržuje pokožku hydratovanou. Vhodná také pro lázeò chodidel. Uvolòuje napìtí a pokožku 

výraznì zjemòuje.

APLIKACE: Pro tìlovou lázeò pøidejte do vany s teplou vodou (pøibližnì 37 °C) 3-4 lžíce moøské soli.
 Relaxujte 10 až 20 minut. Snažte se nepoužít žádný sprchový gel, mýdlo nebo šampon, aby všechny
minerální látky dobøe pronikly do Vaší pokožky. Pro koupel chodidel pøidejte do nádoby s teplou 
vodou 2 lžíce moøské soli. Nohy ponoøte po holenì a nechte je alespoò 15 minut namoèené.

cocoate, alcohol denat, sodium sulfate, limonene

 OBSAH: 200 g

INGREDIENTS: Sodium chloride, Rosmarinus officinalis leaf oil, Laminaria digitata powder, PEG- 7 glyceryl 



HAMMAM & SPA

RHASSOUL CLAY - SEVEN PLANTS
Pro ple�, tìlo a vlasy
Pro všechny typy pokožky a vlasù

ÈISTÍ A ZJEMÒUJE POKOŽKU
VLASY ZPEVÒUJE A DODÁVÁ LESK

Marocký jíl vulkanického pùvodu, který se využívá v tradièních marockých lázních Hammam.Pochází z
oblasti marockého pohoøí Atlas. Obsahuje dùležité minerály jako vápník, draslík, køemík a hoøèík.Jíl je 
obohacen o extrakty z nìkolika druhù rostlin jako je rozmarýn, levandule dlouholistá, myrta,høebíèek,
kopøiva a rùže.

ÚÈINKY: Vysoce èistící schopnost ple� zbavuje neèistot, pøebyteèného mazu a zjemòuje povrch pokožky.
 Ošetøuje také vlasy a vlasovou pokožku, aniž by se narušily vlasové folikuly. Dodává vlasùm pružnost 
a záøivý vzhled. 

APLIKACE: Pro ple�ovou a vlasovou masku, ale i tìlový zábal rozmíchejte požadované množství jílu 
s teplejší vodou. Použít se mùže také ple�ová rùžová voda nebo voda z pomeranèových kvìtù. 
Doporuèujeme pøidat 1-2 kapky arganového oleje. Vytvoøte hustou konzistenci a naneste na navlhèenou 
pokožku nebo vlasy. Nechte pùsobit 10-15 min, poté opláchnìte vodou. Ple� i koneèky vlasù ošetøete 
na závìr arganovým olejem.

INGREDIENTS: Moroccan Lava Clay, Rosmarinus officinalis leaf water extract, Lavandula angustifolia 
flower water extract, Myrtus communis leaf water extract, Eugenia caryophyllata clow powder, 
Urtica dioica leaf water extract, Rosa damascena flower water extract, Homalothecium X hypnum 
crupessiform water extract, Lavandula hybrida oil, linalool.

 OBSAH: 200 g

KESSA GLOVE
Pro exfoliaci pokožky celého tìla
Pro všechny typy pokožky

POKOŽKU ÈISTÍ
ODSTRAÒUJE NEÈISTOTY 

Moroccan exfoliating Kessa Glove je peelingová rukavice s hrubou texturou, která je velmi efektivní pøi
odstraòování odumøelých bunìk pokožky. Povrh rukavice je hrubý, ale ne natolik, aby se narušovala ochranná

vrstva pokožky - folikuly. V Maroku je nedílnou souèástí lázní Hammam a produktu Black Soap neboli
èerného mýdla. 

ÚÈINKY: Spoleènì s èerným mýdlem dokáže odplavit neèistoty z tìla, nastartovat lymfatický systém 
a prokrvit pokožku, tak aby pùsobila zdravì. Po aplikaci mýdla a použití rukavice bude pokožka hebká a záøivá.

LIKACE

nebo v páøe). Jakmile bude pokožka dostateènì prohøátá a póry otevøené naneste èerné mýdlo na celé
 tìlo (1 polévková lžíce). Nechte pùsobit 5–10 minut, aby èerné mýdlo nastartovalo proces èištìní. 
Poté dùkladnì opláchnìte a použijte exfoliaèní rukavici Kessa.

AP : Navlhèete a nechte pokožku prohøát po dobu nìkolika minut (10–15 minut ve sprše, ve vanì 



HAMMAM & SPA

BAR SOAP
Pro ple�, tìlo a ruce
Pro všechny typy pokožky

Jemné mýdlo s obsahem  esenciálních olejù a pøírodních ingrediencí jako je:
Arganový olej
Marocký jíl Rhassoul & rozmarýn

Sladká madle & atlaský cedr

ÚÈINKY: Na pokožce vytvoøí pøíjemnou krémovou pìnu a po umytí zanechává ple� hebkou a vláènou.
 Neobsahuje glycerin  a je vhodné pro každý typ pleti.  

APLIKACE: Navlhèete pokožku a umyjte ji mýdlem obvyklým zpùsobem.

INGREDIENTS: Cocos nucifera oil, Aqua, Olea europaea fruit oil, Helianthus annuus seed oil, Argania 
spinosa kernel oil, sodium hydroxide, Tocopherol

INGREDIENTS: Cocos nucifera oil, aqua, Sodium hydroxide, Helianthus annuus seed oil, Olea europaea 
fruit oil, Moroccan lava clay, Rosmarinus officinalis oil, limonene

INGREDIENTS:  Cocos nucifera oil, Aqua, Prunus amygdalus dulcis oil, sodium hydroxide, Cedrus atlantica

OBSAH: 120 g

GLYCERIN BAR SOAP
Pro ple�, tìlo a ruce
Pro všechny typy pokožky

Jemné glycerinové mýdlo s obsahem  esenciálních olejù a pøírodních ingrediencí jako je:
RÙŽE
NEROLI (POMERANÈOVÝ KVÌT)
ZELENÝ ÈAJ
SKOØICE
MUSK (PIŽMO)
LEVANDULE

ÚÈINKY: Na pokožce vytvoøí pøíjemnou krémovou pìnu a po umytí zanechává ple� hebkou a vláènou.
 Je vhodné pro každý typ pleti.  

APLIKACE: Navlhèete pokožku a umyjte ji mýdlem obvyklým zpùsobem.

 INGREDIENTS: Cocos nucifera oil, Aqua, Alcohol denat, Ricinus communis seed oil, Glycerin, Stearic
acid, Sodium hydroxyde, Rosa damascena, Rose fragrance oil, Benzyl alcohol, Citronellol, Eugenol,
Geraniol, Linallol.

INGREDIENTS:  Aqua, Cocos nucifera oil, Ricinus communis seed oil, Glycerin, stearic acid, Alcohol
denat, Sodium hydroxide, Citrus aurantium flower, Orange blossom fragrance oil, geranial,

limonene, lonalool

INGREDIENTS: Aqua, Cocos nucifera oil, Ricinus communis seed oil, Glycerin, Stearic acid, Alcohol denat,
Sodium hydroxyde, Camellia sinensis leaf, green tea fragrance, linalool, limonene, coumarin.

INGREDIENTS: Aqua, Cocos nucifera oil, Ricinus communis seed oil, Glycerin, Stearic acid, Alcohol
denat, Sodium hydroxyde, cinnamon fragrance oil, cinnamic aldehyde, limonene, linalool.

INGREDIENTS:  Aqua, Cocos nucifera oil, Ricinus communis seed oil, Glycerin, Stearic acid, Acohol denat,
Sodium hydroxyde, musk fragrance oil, Coumarin

INGREDIENTS: Aqua, Cocos nucifera oil, Ricinus communis seed oil, Glycerin, Stearic acid, Alcohol
denat, Sodium hydroxyde, Lavandula angustifolia flower, lavender fragrance oil, linalool, limonene,
geraniol.

OBSAH: 120 g



PÉÈE O VLASY

ARGAN OIL SHAMPOO
Pro všechny typy vlasù
Bez parabenù, SLS, SLES

Šampon s arganovým olejem je jemný, výživný, regeneraèní a hluboce èistící šampon s vysokým obsahem
arganového oleje, provitaminu B5 a peclivì vybraných pøírodních látek a rostlinných extraktù na podporu 
zdravých, lesklých a pevných vlasù.

ÚÈINKY: Unikátní kombinace pøírodních látek a rostlinných extraktù posiluje slabé a poškozené vlasy 
a zároveò vyživuje a regeneruje pokožku hlavy i vlasové folikuly. Arganový olej je bohatý na karotenoidy 
a vitamin E, díky èemuž vlasy hluboce hydratuje a regeneruje. Baobabový olej a extrakt z granátového 
jablka vyživují suché vlasy a extrakt z heømánku jim dodává vysoký lesk a zklidòuje podráždìnou pokožku 
hlavy. Provitamin B5 posiluje a zároveò obnovuje velmi poškozené vlasy se sklonem k tøepení.

APLIKACE: Vmasírujte dùkladnì do mokrých vlasù a vlasové pokožky. Poté co se vytvoøí krémová pìna 
velmi dobøe opláchnìte vodou. V pøípadì potøeby tento proces opakujte. Pro dokonalé umytí Vašich vlasù
 doporuèujeme použít kondicionér - Argan Oil Conditioner.

INGREDIENTS: Aqua, Ammonium Laureth Sulfate, Cocamide DEA, Cocamidopropyl Hydroxysultaine, 
Cocamidopropyl Betaine, Glycerin, Parfum, Panthenol, Phenoxyethanol, Argania Spinosa(Argan) 

Kernel Oil*, Adansonia Digitata (Baobab) Seed Oil, Caprylic/Capric Triglyceride, Anthemis Nobilis Extract 

(Roman Chamomile), Punica Granatum Extract (Pomegranate), Tocopherol, Citric Acid, Alcohol Denat, 
Potassium Sorbate, Ethylhexyglycerin, Sodium Chloride, Benzyl Salicylate+
*Organic

OBSAH: 300 ml

ARGAN OIL CONDITIONER
Pro všechny typy vlasù
Bez parabenù a alergenù

Intenzivnì hydrataèní kondicionér s vysokým obsahem peèlivì vybraných rostlinných látek, díky kterým 
budou vaše vlasy zdravìjší a lesklejší. Tato unikátní receptura je urèena pro všechny typy vlasù od suchých 
a barvených, po poškozené a nepoddajné až zplihlé a rychle se mastící.

ÚÈINKY: Obsažená kombinace pøírodních látek pøispívá k posílení slabých a poškozených vlasù, dodává 
jim objem a zároveò intenzivnì vyživuje a regeneruje pokožku hlavy a vlasové folikuly. Arganový olej 
díky vysokému obsahu karotenoidù a vitaminu E vlasy hloubkovì hydratuje, vyživuje, regeneruje 
a zajiš�uje jejich zdravý rùst. Baobabový olej a extrakt z granátového jablka vyživují suché vlasy. 
Výtažek z heømánku vlasùm navrací pøirozený lesk a zklidòuje a regeneruje pokožku hlavy. Provitamin B5
 posiluje a zároveò regeneruje velmi poškozené vlasy se sklony k tøepení.

APLIKACE: Kondicionér jemnì vmasírujte do vlasù od koøínkù až ke koneèkùm. Nechte pøibližnì 
3 minuty pùsobit a poté opláchnìte.

INGREDIENTS: Aqua, Cetearyl Alcohol, Argania Spinosa (Argan) Kernel Oil*, Glycerin, Cetrimonium 
Chloride, Ceteareth 20, Parfum, Dimethicone, Panthenol, Adansonia Digitata (Baobab) Seed Oil, 

Caprylic/Capric Triglyceride, Punica Granatum Extract (Pomegranate), Anthemis Nobilis Extract 
(Roman Chamomile), Citric Acid, Alcohol Denat, Potassium Sorbate, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin,
 Benzyl Salicylate+
*Organic

OBSAH: 300 ml



PÉÈE O VLASY

ARGAN OIL SHAMPOO BAR
Pro všechny typy vlasù
Bez parabenù, SLS, SLES

Pøírodní šampónové mýdlo s arganovým olejem pro praktické a velmi šetrné mytí vlasù. 
Obohaceno o esenciální oleje z rozmarýnu, levandule a grepfruitu. 
Vhodné pro všechny typy vlasù

ÚÈINKY: Obnovuje a vyživuje vlasy i vlasovou pokožku. Zanechává vlasy èisté a lesklé.

APLIKACE: Dùkladnì vmasírujte do vlhkých vlasù a vlasové pokožky než se vytvoøí krémová pìna. 
Poté dùkladnì opláchnìte vodou, v pøípadì potøeby opakujte.

NEOBSAHUJE: Syntetické vùnì, parabeny, minerální oleje, silikony, sulfáty (SLS, SLES), propylenglykol, 
ftaláty, GMO, PEGs, TEA a DEA.

INGREDIENTS:  Aqua, Sodium Olivate, Sodium Cocoate**, Sodium Arganate**, Sodium Palmate, 
Glycerine, Sodium Castorate**, Lavandula Angustifolia Oil*, Rosmarinus Officinalis Leaf Oil, Limonene, 
Linalool. *Organic, **From Organic Origin

OBSAH: 85 g



KONTAKT

V pøípadì jakýchkoliv otázek nás neváhejte kontaktovat.
Náš tým je Vám plnì k dispozici.

E-mail: 
info.moroccansense@gmail.com
info@moroccansense.com

Tel.:
+ 420 777 100 651
+ 420 725 827 898

Spoleènost:
Alassala Beauty s.r.o.
Zlonín 269, 250 64
Èeská republika
IÈ 24187135
Cz24187135
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