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Naša ponuka zahŕňa nasledujúce kategórie:

masážne oleje a krémy
starostlivosť o pleť
starostlivosť o telo a ruky
starostlivosť o nohy
starostlivosť o očné partie
vlasová kozmetika

Relaxácia a rozmaznávanie už dávno nie sú považované za luxus.
V dnešnom svete rušného a hektického životného štýlu si každý zaslúži 
vychutnať pokojné chvíle a zabudnúť na všetok ten stres okolo nás.  

Naša široká ponuka profesionálnych spa produktov na telo, tvár, vlasy a nohy 
je založená na prírodných mineráloch Mŕtveho mora a čiernom bahne 
z Mŕtveho mora, aby bola zaručená najvyššia kvalita, 
ktorú si môže dovoliť každý!



Masáž je považovaná za formu liečenia, krorá poskytuje 
harmóniu tela a duše, zatiaľ čo použivanie aromatických 
olejov vám zabezpečí upokojujúce a detoxikačné účinky.

To všetko v závislosti na voľbe typu 
aromaterapického oleja.

masážne 
   oleje a krémy

ZÁKLADNÝ MASÁŽNY OLEJ

... výnimočný masážny olej, ktorý vás 
príjemne uvoľní a dodá pokožke pocit 
luxusu. Je kombináciou tých najlepších 
rastlinných olejov ako napr. sladkého 
mandľového, jojobového oleja a vitamínu 
E. Pokožku zvláčňuje, regeneruje, 
vyživuje a má vynikajúce vlastnosti 
anti-oxidantu. 
K dispozícii v 1lit. balení

MASÁŽNY OLEJ
  
... výnimočný masážny olej s jemnou 
vôňou , ktorý vás príjemne uvoľní a dodá 
pokožke pocit luxusu. Je kombináciou 
tých najlepších rastlinných olejov ako 
napr. sladkého mandľového, jojobového 
oleja a vitamínu E. Pokožku zvláčňuje, 
regeneruje, vyživuje a má vynikajúce 
vlastnosti anti-oxidantu. 
K dispozícii v 1lit. balení

CHLADIVÝ MASÁŽNY OLEJ

... špeciálny masážny olej pre relaxačnéčné 
masáže. Má dlhotrvajúci účinok. Je veĺmi 
osviežujúci, obsahuje účinné látky, ktoré 
pôsobia chladivým dojmom. Obsahuje 
čistý mentol, ktorý pomáha odstrániť 
bolesti svalov. 
K dispozícii v 1lit. balení.

MASÁŽNY OLEJ PRE TEHOTNÉ ŽENY

... masážny olej bohatý na avokádový 
a jojobový olej, ideálny pre intenzívnu 
starostlivosť najviac namáhaných častí tela 
v období tehotenstva a počas dojčenia. 
Pravidelné masírovanie a intenzívna 
starostlivosť pomôžu vašej pokožke. 
Počas tehotenstva má masáž a intenzívna 
starostlivosť o pokožku priaznivý vplyv 
na uchovávanie pružnosti a tvorbu novej 
kože. Aby tehotenstvo nezanechalo 
na pokožke brucha, pŕs a bokov viditeľné 
následky, odporúča sa ako prevencia 
už od začiatku pravidelná masáž 
a starostlivosť o postihnuté miesta. 
K dispozícii v 1lit. balení.

AROMATICKÝ ANTI-CELULITÍDOVÝ 
MASÁŽNY OLEJ

... unikátny anti-celulitídový masážny olej 
vyrobený špeciálne pre ošetrenie 
pomarančovej kože a strie. Pravidelným 
používaním nielenže zmierňuje zmeny 
na koži, ale pôsobí aj preventívne. 
Zabraňuje vytváraniu defektov ako aj strie 
a celulitídy. Obsahuje anti-celulitídové 
aromatické oleje. Je vhodný aj pre citlivú 
pokožku. Doporučujeme používať 
v kombinácii s našim anti-celulitídovým 
zábalom.
K dispozícii v 1lit. balení.



AROMATICKÝ RELAXAČNY 
MASÁŽNY OLEJ

... ľahký, relaxačný, aromatický masážny 
olej. Uvoľňuje svalové napätie a podporuje 
pokojný spánok. Obsahuje zmes relaxačných 
aromatických olejov, pokožke tak 
prepožičiava jemnosť a zamatovú hebkosť 
a prispieva k udržiavaniu jej rovnováhy. 
Doporučujeme používať v kombinácii 
s našim relaxačným telovým zábalom. 
K dispozícii v 1lit. balení.

masážne 
   oleje a krémy

AROMATICKÝ STIMULAČNÝ 
MASÁŽNY OLEJ 

... zaručuje zvláčnenie a dobré vsiaknutie 
účinných látok do hlbokých vrstiev 
pokožky. Masážny olej je obohatený 
o aromatické oleje pre povzbudenie 
organizmu, zrýchlenie látkovej výmeny, 
ošetrenie celulitídy, boľavých svalov 
a kĺbov. Je vhodný aj na profesionálne 
masáže. Nedráždi pokožku ani 
pri dlhodobej masáži.
K dispozícii v 1lit. balení.

BALANCE -  MASÁŽNY OLEJ

 ... má výrazné povzbudzujúce 
a antidepresívne účinky, je vynikajúcí 
pri únave, apatii či nervozite. Prehrieva 
a uvolňuje telo, má afrodiziakálne účinky. 
Výnimočný masážny olej, ktorý nemusíte 
používať iba k masáži. Každý deň vás 
príjemne uvoľní a pokožke dodá pocit 
luxusu, ako svojou vznešenou vôňou 
tak aj kombináciou tých najlepších 
aromatických olejov. Pokožku zvláčňuje, 
regeneruje a vyživuje, navodí vnútornú 
pohodu a zharmonizuje psychiku. 
K dispozícii v 1lit. balení.

POVZBUDZUJÚCI 
MASÁŽNY OLEJ

... zmes aromatických stimulačných 
olejov prináša úľavu pri svalovom aj 
duševnom napätí a únave, prekrvuje 
a prehrieva. Prináša uvoľnenie 
a ukľudnenie pri nadmernom fyzickom 
vypätí, pričom blahodárne pôsobí na 
celkovú kondíciu organizmu, regeneruje 
pokožku a navodzuje príjemnú náladu. 
K dispozícii v 1lit. balení.

MASÁŽNY OLEJ NA TVÁR

... nedráždivá zmes olejov s dlhodobou 
kĺzavosťou, slúžiace k priamej masáži 
tváre. Kombinácia vrátane mandľového, 
avokádového, jojobového oleja a vitamínu 
E napomáha k regenerácii, prekrveniu, 
hydratácii pokožky a uvoľneniu tvárových 
svalov. Po masáži je pleť svieža, vláčna 
a zamatovo hebká. 
K dispozícii v 1lit. balení.

ČOKOLÁDOVÝ 
MASÁŽNY KRÉM

... masážny čokoládový krém s vysokým 
obsahom kakaa, na telo i na pleť 
s antioxidačným účinkom. Spomaľuje 
stárnutie pokožky , ktorú hydratuje, 
vyživuje, napína a pokožka zostáva 
zamatovo hebká. Obsahuje pre pokožku 
dôležité vitamíny a minerálne látky, 
vďaka ktorým ju intenzívne energetizuje, 
upravuje a zrýchluje látkovú výmenu. 
Čokoláda je známa svojou schopnosťou 
produkovať v tele hormón šťastia, 
endorfín, ktorý prináša pocit uvoľnenia, 
radosti, spokojnosti a tým dodá  telu 
aj duši  novú energiu. Používa sa 
na masáž tváre,krku, dekoltu, ale aj 
na celkovú masáž tela. Dobre pôsobí 
aj na celulitídou zasiahnuté miesta.
K dispozícii v 350 ml. a 4 kilovom balení.



ČISTIACE PLEŤOVÉ MLIEKO

 ... účinné pleťové mlieko obsahujúce 
jemné, ale napriek tomu účinné zložky na 
odstránenie make-upu, špiny a nečistoty, 
pôsobiaci od povrchu kože až do hĺbky 
bez akéhokoľvek podráždenia. Zanecháva 
ju čistú, jemnú a hebkú. Prítomnosť 
prírodných olejov ako mandľový, jojobový 
olej ako aj glycerín zaručuje, že vaša pleť 
ostane dokonale hydratovaná. K dispozícii 
pre kombinovanú ako aj pre citlivú pleť.
K dispozícii v 500 ml. a 1 lit. balení.

ČISTIACA PLEŤOVÁ VODA

... účinná pleťová voda, špeciálne vyvinutá 
na zjemnenie a upokojenie pleti. Tónuje 
a obnovuje prirodzenú vlhkosť pokožky 
a pritom udržiava prirodzené pH po jej 
očistení. Obsahuje upokojujúci komplex, 
vidamín E a D-Panthenol, ktorý ochraňuje 
a upokojuje pleť. Pleť zanecháva sviežu, 
zdravú a hydratovanú. V ponuke pre 
kombinovanú ako aj citlivú pokožku.
K dispozícii v 250 ml. ako sprej a 1 lit. balení.

Ponúkame vám široký výber prípravkov určených 
pre starostlivosť o pleť. Táto rada zahŕňa krémy, bahenné 
masky, oleje, peeling, mlieko na tvár a telo, obsahujúce  
bahno a minerály z Mŕtveho mora. Poskytne vám tak 
plnú silu minerálov pre zdravú a žiarivú pleť.

PLEŤOVÝ PÍLING
 
... účinne čistí, stimuluje a revitalizuje 
pokožku. Jemne zbavuje pleť nežiadúcich 
častíc na povrchu ale aj v hĺbke, odstraňuje 
odumreté bunky, tukové vačky, špinu, 
prach, zanecháva ju zdravšiu a mladistvú. 
Pleť rozjasní a zanechá ju dokonale 
vyčistenú a rozžiarenú. 
K dispozícii v 350ML. balení.

MASÁŽNY OLEJ NA TVÁR

... nedráždivá zmes olejov s dlhodobou 
kĺzavosťou, slúžiace k priamej masáži 
tváre. Kombinácia vrátane mandľového, 
avokádového, jojobového oleja a vitamínu 
E napomáha k regenerácii, prekrveniu, 
hydratácii pokožky a uvoľneniu tvárových 
svalov. Po masáži ostane pleť svieža, 
vláčna a zamatovo hebká. 
K dispozícii v 1lit. balení.

o pleť
starostlivosť

PLEŤOVÁ MASKA Z MORSKÉHO BAHNA

... bola vytvorená prírodou... tým najlepším 
z Mŕtveho mora. Táto úžasná prírodná 
maska obsahuje čierne bahno z Mŕtveho 
mora. Je zmiešaná s bohatým výberom 
bylín. Táto kombinácia dokonale očisťuje, 
vyživuje a hýčka pleť, ktorá potom pôsobí 
hodvábne. Razom sa cítite zdravšie 
a mladšie. Prírodné zložky  pomáhajú pleti 
zbaviť sa nečstôt, odstraňujú odumreté 
zvyšky kože a zároveň majú sťahovacie 
účinky,čo  pomáha znížiť viditeľnosť 
vrások. V ponuke pre kombinovanú 
ako aj citlivú pokožku.
K dispozícii v 350 ml. balení.

ČISTIACA PLEŤOVÁ MASKA

... maska, ktorá dokonale čistí pleť, 
zbaví ju všetkých nečistôt a odumretej 
kože v priebehu pár minút. Jej prírodné 
zložky pohlcujú nadbytočný olej, čím 
pleť rozjasňujú, zanechávajú ju 
jemnú a hydratovanú. 
K dispozícii v 500 ml. balení.

HYDRATAČNÁ PLEŤOVÁ MASKA

... táto hydratačná maska je kombináciou 
solí z Mŕtveho mora s jemnými hydratačnými 
prísadami, ako sú jojobový, mandľový olej, 
aloe vera, bambucké maslo a kolagén. 
Účinne pomáha znížovať viditeľné známky 
starnutia a zabezbečuje hydratáciu pleti, 
aby nedošlo k jej vysušeniu.
K dispozícii v 500 ml. balení.

PLEŤOVÉ SÉRUM

...vysoko koncentrované sérum na tvár, 
ktoré obsahuje zmes najlepších 
ingrediencií ako sú vitamín E a minerály 
z Mŕtveho mora. Pomáha redukovať 
vrásky, oživuje pleť a dodáva koži pružnosť. 
K dispozícii v 500 ml. balení

PLEŤOVÝ HYDRATAČNÝ KRÉM

... obsahuje minerály z Mŕtveho mora, 
púpalkový, mandľový olej a kolagén. 
Dodáva pleti vlhkosť po celý deň, 
udržiava ju pružnú, hebkú a hodvábnu. 
Chráni pred nepriaznivými účinkami 
vonkajšieho prostredia.
K dispozícii v 500 ml. balení.



AROMATERAPICKÝ SOĽNÝ
TELOVÝ PÍLING

... účinne čistí, stimuluje a revitalizuje 
pokožku. Zbavuje pleť nežiadúcich častíc 
na povrchu ale aj v hĺbke, odstraňuje 
odumreté bunky, tukové vačky, špinu, 
prach, zanecháva ju zdravšiu a mladistvú. 
K dispozícii v 700 gm. a 4 kg balení.

ČISTÝ TELOVÝ
BAHENNÝ ZÁBAL

... vysoko účinný preparát s regeneračnými, 
adstrigentnými a čistiacimi účinkami 
a vitamínmi. Zachováva dobrú pružnosť 
pokožky, zabraňuje jej nadmernému 
vysúšaniu, detoxikuje a čistí pleť. Taktiež 
na seba viaže všetky druhy nečistôt, zvyšky 
kože a potu. Vďaka svojej zahrievacej 
schopnosti zlepšuje krvný obeh, zmierňuje 
bolesti v kĺboch a uvoľnuje kĺby a svaly. 
Po kúpeli rozmaznajte pleť čiernym bahnom, 
ktoré je bohaté na jód, bróm a síru. 
Potom stačí pleť už len poriadne 
nakrémovať a užívať si pocit 
nádherne napnutej, sviežej pleti. 
K dispozícii v 1 kg. a 5 kg balení.

Prinášame vám široký výber produktov pre 
starostlivosť o telo a ruky. Vybrať si môžete výživný 
krém na ruky alebo telo s minerálnymi látkami 
z Mŕtveho mora, aromaterapický soľný telový píling, 
prírodný bahenný alebo anti-celulitídový zábal.

o telo a ruky
starostlivosť AROMATICKÝ

TELOVÝ KREM

... luxusný aromatický telový krém 
s prírodnými minerálmi z Mŕtveho mora 
je produkt s mimoriadne zmäkčujúcimi 
a terapeutickými účinkami. Obsahuje tiež 
pupalkový olej, avokádový olej a unikátnu 
zmes uvoľňujúch aromaterapeutické olejov. 
Poskytuje pokožke potrebnú vláčnosť 
a ochranu, pomáha udržiavať pokožku 
hydratovanú, ponechávajúc jej 
vláčnosť a jemnosť. 
K dispozícii v 500 ml balení.

KRÉM NA RUKY

... jedinečný hydratačný krém na ruky 
bohatý na minerály Mŕtveho mora. 
Veľmi účinný pri zmierňovaní ekzémov ako 
aj mnohých iných kožných ochorení, pre 
všetky tipy pleti. Hydratuje, vyživuje 
a regeneruje pokožku, zanecháva 
ju hladkú, jemnú a zdravú
K dispozícii v 500 ml balení.

RELAXAČNÝ TELOVÝ 
BAHENNÝ ZÁBAL

... relaxačný, vyživujúci a spevnenujúci 
telový bahenný zábal na báze prírodných 
minerálov z Mŕtveho mora, kolagénu 
a zmesy relaxačných aromaterapických 
olejov. Doporučený pre celkovú relaxáciu 
a spevnenie pokožky s okamžitým 
výsledkom.
K dispozícii v 1 kg. a 5 kg balení.

ANTI-CELULITÍDOVÝ TELOVÝ
BAHENNÝ ZÁBAL

... anticelulitídový zábal z bahna z Mŕtveho 
mora má upokojujúci účinok a harmonizuje 
telo na všetkých jeho úrovniach. 
Pomáha pri liečbe celulitídy, ochabnutej 
koži, k posilneniu oslabeného tkaniva, 
k odbúraniu tukových vankúšikov, 
ale aj pri bolestiach svalov, kĺbov a má 
protireumatické účinky. Okrem toho 
uvoľňuje napätie a stimuluje krvný obeh.
K dispozícii v 1 kg. a 5 kg balení.



o nohy
starostlivosť

Nohy... nesú vašu váhu, stojíme na nich hodiny 
a vystavujeme ich vysokému zaťaženiu po celý 
deň. Napriek tomu ľudia majú tendenciu 
zanedbávať starostlivosť o nohy viac ako 
o ktorúkoľvek inú časť tela. Vyskúšajte preto 
naše produkty, vaše nohy zažijú pohodlie 
a mäkký zdravý pocit

SPREJ NA NOHY

... antiseptický osviežujúci sprej na nohy 
vyrobený z tee tree oleja a minerálov 
z  Mŕtveho mora. Dokonale zrelaxuje 
a osvieži unavené boľavé nohy. Tee 
tree olej sa zatial postará o dezinfekciu, 
má priaznivé účinky proti škodlivým 
plesniam a baktériam, ktoré sú tiež hlavnou 
príčinou zápachu. Vhodný na dezinfekcie 
pred pedikúrov alebo na každodenné 
použitie. Vaše nohy tak ostanú svieže, 
čisté a zdravé po celý deň.
K dispozícii v 250  ml balení.

PÍLING NA NOHY

... účinný jemný píling na nohy 
a chodidlá zmäkčuje a pomáha odstrániť 
stvrdnutú kožu a odumreté bunky. 
Jeho kombinované pôsobenie čierneho 
bahna z Mŕtveho mora a čiastočiek 
orechovej škrupiny zaručuje zdravú 
jemnú pokožku na nohách a zabraňuje 
praskaniu kože.
K dispozícii v 350  ml balení.

KRÉM NA NECHTOVÉ KUTIKULY

... jedinečný krém na nechtové kutikuly. 
Mandľový, jojobový a avokádový olej 
obsiahnutý v tomto prípravku zmäkčuje 
a vyživuje drsnú suchú kožtičku okolo 
nechtov, zanecháva ju jemnú a elastickú. 
Preniká priamo do nechtového lôžka 
a napomáha tým zdravému rastu nechtov.
K dispozícii v 500  ml balení.

KRÉM NA NOHY

... výživný a hydratačný krém na nohy 
je kombináciou prírodných olejov ako 
sú mandlový, jojobový a púpalkový olej. 
Spolu s ďalšími prírodnými prísadami 
zmäkčujú a upokojujú popraskanú 
zhrubnutú kožu a obnovujú jej štruktúru. 
Dodávajú nohám celkom nový uvoľňujúci 
pocit, rovnako ako sa postarajú o príjemnú 
vôňu. Krém sa dokonalé vstrebáva 
a nezanecháva mastný povrch pokožky.
K dispozícii v 500 ml balení.



Pre vytvorenie tohoto unikátneho radu výrobkov 
pre starostlivosť o očné partie sme zamerali svoju 
pozornosť na integráciu prírodných minerálov 
z Mŕtveho mora.

            starostlivosť
o očné partie

ODSTRAŇOVAČ MAKE-UP-u

... jemný čistiaci gél na odstránenie 
obyčajného aj vodeodolného make-upu 
či očných tieňov bez podráždenia, vyvinutý 
špeciálne pre očné partie. Pomáha zjemniť 
očné vrásky, ale zároveň pleť hydratuje 
a zanecháva ju tak hladkú a zdravšiu. 
K dispozícii v 500 ml balení.

OČNÁ MASKA

... upokojujúca očná maska bohatá 
na minerály Mŕtveho mora. Obsahuje 
tiež napríklad ceramidy a morský 
kolagén. Ľahko vstrebatelná maska 
odbúrava látky zodpovedné za tmavé 
kruhy pod očami, obmedzuje tvorbu 
očných opuchlín a spevňuje steny ciev 
v okolí očí, čím zabraňuje ich praskaniu 
a má sťahujúci učinok na vrásky 
okolo očí. Ešte nikdy nebola pokožka 
citlivých partií okolo očí tak svieža, 
žiariaca a jemná.
K dispozícii v 100 ml balení

OČNÝ KRÉM

... obsahuje minerály z Mŕtveho mora, 
ceramidy a kolagén. Tento krém obzvlášť 
vysokej kvality na výživu a zvlhčenie, 
bol vyvinutý pre potreby citlivej pokožky 
v okolí očí. Má vyhladzujúci a upokojujúci 
účinok, odďaľuje vznik vrások, potláča 
opuchy a tmavé kruhy okolo očí, 
osviežuje a spevňuje pleť.
K dispozícii v 500 ml balení



       vlasová 
kozmetika

Náš rad výrobkov starostlivosti o vlasy zahŕňa 
šampóny, kondicionéry, ale aj prípravky na ošetrenie 
pokožky hlavy podľa potreby, pre všetky typy vlasov. 
Ich základom sú bahno a soli z Mŕtveho mora. 

BAHENNÝ ZÁBAL NA VLASY 
PROTI  LUPINÁM

... jedinečný zábal na vlasy proti lupinám. 
Problém s lupinami je sprevádzaný 
nepríjemným svrbením vlasovej pokožky. 
Zmes prísad použitá v tomto prípravku 
nedráždi a podporuje obnovovanie 
prirodzenej rovnováhy vlasovej pokožky. 
Výťažok z aloe vera pôsobí na vlasovú 
pokožku baktericídne. Obsahuje vitamíny, 
aminokyseliny, enzýmy, proteíny a minerály. 
Výťažok z aloe vera chráni vlasy pred UV 
žiarením. Vitamín B-5 preniká hlboko 
až ku korienkom, dodáva štruktúre vlasov 
pevnosť , regeneruje, vyživuje vlasovú 
štruktúru a zlepšuje ich vzhľad a lesk.
K dispozícii v 350 ml. a 5 kg. balení

VLASOVÝ ŠAMPÓN

... šampón obsahujúci veľa jedinečných 
prírodných látok: soli z Mŕtveho mora, 
olivový olej, mandlový olej a deriváty 
z kokosového oleja a lanolínu. Vzhľadom 
k prítomnosti minerálnych solí z Mŕtveho 
mora, pravidelné používanie  ochráni vašu 
pokožku pred mikrobaktériami. Výťažky 
z mandľového a kokosového oleja zatiaľ 
zanechajú pokožku silnú a zdravú, bez 
zbytočného vysušovania, zjemňujú 
a vyživujú vlasy od korienkov až po končeky.
K dispozícii v 5 lit. balení

BALZAM NA VLASY Z BAHNA MŔTVEHO 
MORA

... jedinećný balzam na vlasy obsahujúci 
minerály z Mŕtveho Mora, D-panthenol, 
pšeničný proteín a jojobový olej dokonale 
hydratujú vaše vlasy a chránia ich tak  
pred nepriaznivými klimatickými vplyvmi. 
Dodáva vlasom zdravý nadýchaný vzhľad, 
jemnosť a lesk. Po použití sa vlasy ľahko 
rozčesávajú a upravujú.
K dispozícii v 500 ml balení



Výrobky C-CLINIC distribuuje 
Jordánska spoločnosť Universal Labs 
do celého sveta už viac ako 20 rokov. 
Potvrdením vynikajúcej kvality výrobkov 
sú špičkové SPA relaxačné centrá 
a luxusné hotely po celom svete, 
medzi ktoré patrí napríklad:

   Kempinsky
   Marriott
   Sheraton
   Habtour Grant Resort
   Ritz 
   Mövenpick

masážne oleje a krémy

Základný masážny olej
Masážny olej
Chladivý masážny olej
Masážny olej pre tehotné ženy
Aromatický anti-celulitídový masážny olej
Aromatický relaxačný masážny olej
Aromatický stimulačný masážny olej
Balance - masážny olej
Povzbudzujúci masážny olej
Masážny olej na tvár
Čokoládový masážny krém

starostlivosť o pleť

Čistiace pleťové mlieko
Čistiaca pleťová voda
Pleťový píling
Pleťová maska z čierneho bahna
Čistiaca pleťová maska
Hydratačná pleťová maska
Pleťové sérum
Pleťový hydratačný krém
Pleťový nočný krém
Pleťový denný krém SPF 6
Pleťový denný krém SPF 25

starostlivosť o telo a ruky

Aromaterapický soľný telový píling
Čistý telový bahenný zábal
Relaxačný telový bahenný zábal
Anti-celulitídový telový bahenný zábal
Aromaterapický telový krém
Krém na ruky
Telové mlieko
Sprchový gél

starostlivosť o nohy

Sprej na nohy
Píling na nohy
Krém na nechtové kutikuly
Krém na nohy

starostlivosť o očné partie

Odstraňovač očného make-upu
Očná maska
Očný krém

vlasová kozmetika

Bahenný zábal na vlasy proti lupinám
Šampón na vlasy
Balzam na vlasy

portfolio



+ 421 917 339 036 
info@zdraveveci.sk 

+ 421 917 339 036 (Slovenská republika)
+ 420 728 130 110 (Česká republika)
objednavky@zdraveveci.sk  

Objednávky produktov

Informácie

ZDRAVE VECI s.r.o.
Limbová 18, Bratislava 831 08, Slovensko
www.zdraveveci.sk

Exkluzívny importér 
pre Čechy a Slovensko

Výrobca

UNIVERSAL LABS  LTD.
P.O.Box 1236, Amman 11941, Jordánsko
www.c-products.com


