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Mŕtve more
zdroj blahodárnych minerálov

Mŕtve more je vôbec najnižšie položené jazero na zemi 
a je aj najslanšie, obsahuje až 10 krát viacej soli ako ostatné moria. 
Práve jeho slanosť mu dodáva zázračné liečebné účinky. 

Jeho liečebné účinky sú známe už odpradávna. 
Vďaka vysokému obsahu jódu a brómu pôsobí blahodárne 
nielen na telo, ale aj na svalstvo a nervovú sústavu. 
Nenahraditeľné sú ale jeho účinky pre ľudí s rôznymi kožnými 
chorobami, ako napr. psoriáza (lupienka), ekzémy, ale aj lupiny 
či akné. Vysoký obsah brómu má výrazný relaxačný efekt 
a navyše aj hojivé a antiseptické účinky.

V jednom litre vody z Mŕtveho mora je rozpustených 
30 % rôznych prvkov ako napr.draslík, chróm, jód, vápnik, 
sodík či síra.Práve vďaka tomuto bohatému zloženiu 
má také široké využitie.

Kozmetika C-PRODUCTS, z najnižšie položeného miesta na svete – 
Mŕtveho mora Vám predstavuje produkty vyrobené v Jordánsku, pričom 
dôraz sa kladie predovšetkým na vysokú kvalitu a ekologickú čistotu. 
Kozmetika obsahuje výhradne prírodné zložky získané priamo z prírody, 
ktoré významne ovplyvnia Vaše zdravie, krásu a vitalitu.



Unikátna zmes minerálnych kúpeľových solí 
vyťažených z vychýreného Mŕtveho mora 
čistí a spevňuje vašu pokožku, zrelaxuje 

všetky svaly a celé vaše telo, to všetko 
v teple a súkromí vášho domova.

soli
do kúpeľa

C-SAL je z kryštálov soli z Mŕtveho mora, v ponuke je modrá 
alebo prírodná biela farba. Jedinečná kombinácia prírodných 
minerálov vo vodách Mŕtveho mora má jedinečný účinok 
na každú časť ľudského tela. Túto skutočnosť  preukázali 
popredné medzinárodné výskumné centrá.

C-SAL sa osobitne odporúča pre každodennú starostlivosť 
na docielenie prirodzene zdravšej a hodvábnejšej pokožky. 
Odporúča sa aj pri liečbe rôznych kožných ochorení. Nechajte 
sa rozmaznávať a doprajte telu, čo mu doteraz chýbalo!

Oddajte sa C-BATH a pocítite rozdiel!

C-BATH – tento čistý prírodný produkt je unikátna 
zmes minerálnych solí z Mŕtveho mora s prímesou 
čistých kryštálov mentolu, ktoré rozmaznajú vaše telo 
a obnovia vašu fyzickú vitalitu. Unikátna kombinácia 
minerálov Mŕtveho mora a mentolu má relaxačný 
účinok na vaše kĺby a svaly. Doprajte si pocit, 
ktorý si s nadšením užívajú ľudia po celom svete.



C-THERAPY s levanduľovým olejom
Kombinácia levanduľového oleja a soli z Mŕtveho 
mora pomáha zmierniť stuhnutosť kĺbov a svalov 

a zmierňuje bolesti unavených nôh. Pôsobí 
relaxačne na celé telo, jednoducho vám dodá 

pocit uvoľnenia a pohody. Odporúča sa 
na docielenie kvalitného nočného spánku. 
Veď levanduľa pôsobí najmä upokojujúco.

aromatické
soli do kúpeľa

Zmes prírodných aromatických olejov a soli 
z Mŕtveho mora dodáva kúpeľu celkom nový 
charakter! Vyberte si ktorúkoľvek zo štyroch  
ponúkaných zmesí C-THERAPY. 

C-THERAPY s rozmarínovým olejom
O oleji z rozmarínu lekárskeho je známe, 
že dodáva telu energiu, obnovuje vitalitu, 
uvoľňuje stuhnuté svaly a zlepšuje duševnú 
koncentráciu. V kombináci so soľou z Mŕtveho 
mora sa tieto účinky mnohonásobne zvyšujú. 
Kúpeľ z prírodnej minerálnej soli v spojení 
s rozmarínovým olejom vás preto defi nitívne 
povzbudí a dokonale zregeneruje celé 
telo i dušu!

C-THERAPY s mätovým olejom
Zmiešaním mätového oleja a soli z Mŕtveho 
mora sme získali kombináciu, ktorá vás 
osvieži, vyvoláva pocit chladu, jednoducho 
zbaví celé telo napätia a vyčerpania. 
Ideálna zmes, ktorá podporuje jasné 
myslenie a stimuluje zmysly.Mätový olej 
vám zaručí nádherný a osviežujúci zážitok!

C-THERAPY s pelargóniovým olejom 
Kombinácia pelargóniového oleja a soli 
z Mŕtveho mora pomáha znížiť stres 
a napätie, obnovuje emočnú stabilitu, 
zmierňuje zmeny nálad a zlepšuje celkovú 
vitalitu. Zapamätajte si, že pelargóniový 
kúpeľ je najlepšia cesta k lepšej nálade! 

Zoznámte sa aj s našim C-THERAPY combo, ktoré obsahuje všetky 4 zmesy v atraktívnom darčekovom balení.



starostivosť
o telo a ruky

S hrdosťou vám predstavujeme produkty pre zdravie 
a krásu celého tela vyrobené iba z toho najlepšieho... 

Prírodné prípravky na telo a ruky 
so soľou z Mŕtveho mora 

pre najnáročnejších. 

To najlepšie z prírody!

C-TOUCH 
je sofi stikované telové mlieko obsahujúce minerálne 
soli z Mŕtveho mora, ktoré chráni vaše telo po celý deň. 
Minerálne soli z Mŕtveho mora majú vynikajúce vlastnosti 
antiperspirantu, pričom nebudete musieť použiť žiadne 
iné formy umelých dezodorantov. Užite si hladkosť, 
čerstvosť a nehu.S telovým mliekom C-TOUCH 
so soľami z Mŕtveho mora bude mať vaša pokožka 
24-hodinovú ochranu!

C-AROMA  
je luxusný aromaterapeutický telový krém, 
ktorého základom je kombinácia prírodných 
zložiek potrebných na zachovanie zdravej 
a krásnej pokožky. Obsahuje aj unikátnu 
zmes relaxačných aromaterapeutických 
olejov a prírodné soli z Mŕtveho mora. 
Toto luxusné zloženie si zamilujete 
už po prvom aplikovaní!

C-SLIM
je vysoko účinný bahenný zábal na odstrá-
nenie celulitídy. Čierne bahno z Mŕtveho 
mora v kombinácii s anticelulitídovými 
olejmi má vynikajúci vplyv na odstránenie 
celulitídy z rôznych častí tela. C-SLIM 
je obohatený aj o zložky glycerínu 
a medu, ktoré sa postarajú o vyživovanie 
a hydratáciu pokožky. Jednoduchá 
a bezpečná cesta k pevnej a štíhlej línii!
Teraz v ponuke aj ako masážny olej.

C-SILK 
nie je iba daľší z krémov na ruky... 
Je to jedinečný krém s hodvábnym 
dotykom prírody. C-SILK bol vedecky 
pripravený tak, aby zahŕňal to najcen-
nejšie z prírody – minerály z Mŕtveho 
mora. S krémom C-SILK  budú vaše 
ruky hodvábne a zároveň chránené. 
Rozmaznávajte svoje ruky a objavte 
čaro hodvábnej pokožky!

C-GLOW 
je jedinečný telový píling obsahujúci 
aromatické oleje. Je bohatý na prírodné 
oleje z avokáda, mandlí a jojoby. 
Jemné granuly soli Mŕtveho mora 
majú vynikajúce pílingové vlastnosti, 
zatiaľ čo aromatické a prírodné 
oleje hydratujú a vyživujú pokožku. 
C-GLOW  detoxikuje, hydratuje 
a vyživuje pokožku a zanecháva 
ju prirodzene hladkú a žiariacu!

C-MUD
bahno z Mŕtveho mora je známe už 
ticíce rokov ako zdroj zdravia a krásy. 
Čierne bahno v tomto balení bolo 
vyrobené zo starostlivo vybraných 
panenských oblastí Mŕtveho mora 
s cieľom zabezpečiť jeho čistotu, 
rovnako ako aj obsah minerálov. 
Pre jednoduchú a pohodlnú aplikáciu 
v ponuke ako pasta – na čistenie, 
spevnenie a detoxikáciu pokožky!

C-SPA
je spevňujúca, relaxačná 
a očisťujúca kúra. 
Ako základná zložka bolo 
použité bahno z Mŕtveho 
mora spolu s výťažkami 
z bylín, ktoré vám umožnia 
vychutnať si pocit čistoty 
a luxusu!Na doplnenie – 
C-SPA je k dispozícii 
aj ako masážny olej.



masážne
oleje

Masáž sa oddávna uznávala ako určitá 
forma liečenia, ktorá poskytuje harmóniu 
tela a duše. 

V kombinácii s Aromaterapeutickými 
olejmi vám masáž poskytne maximálny 
liečebný, ale aj relaxačný účinok. 
Masáž v kombinácii s týmito  olejmi vám 
poskytne  upokojenie, príliv energie, 
detoxikáciu, ale aj chudnutie. 

To všetko v závislosti od kombinácie 
účinných látok, takže naša ponuka 
masážnych olejov bola vytvorená 
nasledujúcim spôsobom:

C-SPA OIL
tento výnimočný masážny olej je 
kombináciou liečebných účinkov 
aromaterapeutických olejov a luxusnej 
relaxácie. Obsahuje relaxačnú zmes 
esenciálnych olejov, ktorá zaručuje 
uvoľnenie napnutých, boľavých svalov 
a zároveň zaručí dokonalú rovnováhu 
medzi telom a dušou.

Ďalšie masážne oleje nájdete v našej ponuje C-CLINIC produktov

C-SLIM OIL
ide o unikátny anticelulitídový masážny 
olej. Pravidelným denným masírovaním 
vám pomôže zbaviť sa celulitídy 
nahromadenej v rozličných partiách 
tela. Pre výraznejší efekt odporúčame 
aplikovať spolu s telovým bahenným 
zábalom C-SLIM.

C-COOL OIL
je relaxačný, mentolový, chladivý, 
masážny olej, ktorý uvoľnuje stuhnuté 
a bolestivé kĺby a svaly, zatiaľ čo ostatné 
prísady, ako mandle, avokádo a jojobový 
olej, pomáhajú zmäkčiť suchú 
a popraskanú pokožku a zanechávajú 
ju mäkkú a hydratovanú.

C-STRECH OIL
veľmi bezpečný a jemný masážny olej, 
špeciálne vyvinutý na pokožku tehotných 
źien. Tento masážny olej je bohatý 
na avokádový, jojobový olej, ako aj 
vitamín E, ktorý pomáha redukovať strie. 
Suchú napätú pokožku zanecháva jemnú 
a hydratovanú. S-STRECH OIL odporúčame 
pravidelne aplikovať aj po pôrode, 
vašej pokožke sa vráti zvyčajná 
pevnosť a pružnosť.



starostlivosť
o pleť

V našom sortimente výrobkov pre starostlivosť o pleť 
je široká škála vynikajúcich výrobkov založených na báze 
čierneho bahna z Mŕtveho mora a minerálnych solí 
Mŕtveho mora spolu s ďalšími prírodnými látkami. 
Ideálne pre ľudí, ktorí sa o seba naozaj starajú!

C-CLEAN je účinné pleťové mlieko obsahujúce 
jemné, ale napriek tomu účinné zložky 

na odstránenie mejkapu, špiny a nečistoty
 z povrchu kože až do hĺbky bez akéhokoľvek 

podráždenia. Zanecháva pokožku čistú, jemnú 
a hebkú. Prítomnosť prírodných olejov zaručuje, 

že C-CLEAN pleť nevysušuje, naopak, 
poskytuje pleti dokonalú hydratáciu. V ponuke 

je C-CLEAN pre kombinovanú, ako aj pre citlivú 
pleť. C-CLEAN dodáva čisteniu pleti

 celkom nový rozmer!

C-TONE je účinná pleťová 
voda špeciálne vyvinutá na 
zjemnenie a upokojenie pleti. 
Tonizuje pokožku a obnovuje 
jej prirodzenú vlhkosť, pritom 
udržiava hladinu pH po jej 
očistení. C-TONE je v ponuke 
pre kombinovanú a pre 
citlivú pokožku.

C-SCRUB účinne čistí,
 stimuluje a revitalizuje pokožku. 

C-SCRUB zbavuje pleť 
nežiadúcich častíc na povrchu,

 ale aj v hĺbke, odstraňuje
 odumreté bunky, tukové vačky, 

špinu, prach, zanecháva ju 
zdravšiu a mladistvú. 

Nič nevyčistí vašu pleť účinnejšie 
a dôkladnejšie ako C-SCRUB!

C-MASK bola vytvorená prírodou... Tým najlepším 
z Mŕtveho mora. Táto úžasná prírodná maska 
obsahuje čierne bahno z Mŕtveho mora. 
Je zmiešaná s bohatým výberom bylín 
a čistým prírodným medom. Táto kombinácia 
dokonale očisťuje, vyživuje a rozmaznáva pleť, 
ktorá je potom hodvábne hladká. Zrazu sa cítite 
zdravšie a mladšie. Prírodné zložky C-MASK 
pomáhajú pleti zbaviť sa nečistôt, odstraňujú 
odumreté zvyšky kože a zároveň majú sťahovací 
účinok, čo  pomáha znížiť viditeľnosť vrások. 
C-MASK... funguje ako kúzlo.

C-MASK PLUS je moderná forma 
zlupovacej masky na tvár – peel off.  
Maska, ktorá dokonale čistí pleť, 
zbaví ju všetkých nečistôt a odumretej 
kože v priebehu pár minút. Jej prírodné 
zložky rozjasňujú pleť, zanechávajú ju 
jemnú a hladkú. To všetko bez 
neporiadku a v pohodlí vášho domova. 
Naše tajomstvo... C-MASK PLUS!



C-DERM PLUS je denný krém, ktorý je kombináciou 
minerálov z Mŕtveho mora a radu ďalších prírodných 
zložiek. Toto jedinečné zloženie ponúka vyššiu 
ochranu pred škodlivými slnečnými lúčmi – SPF 25, 
rovnako ako pred inými nepriaznivými poveternostnými 
vplyvmi. C-DERM PLUS hydratuje a vyživuje pokožku 
po celý deň, pretože obsahuje veľmi účinné, ale veľmi 
jemné zložky – vitamím E, aloe vera gél a minerálne 
soli z Mŕtveho mora.

C-MIST je bohatý na vzácne minerálne látky, 
ktoré účinne tonizujú, hydratujú pokožku

 a pomáhajú obnoviť jej vlhkosť. Skladá sa 
hlavne z čistej prírodnej vody z Mŕtveho mora, 

ktorá má aj vynikajúce antiseptické účinky. 

C-MIST PLUS je kombináciou prírodnej 
minerálnej vody z Mŕtveho mora a výťažku 
z ruží. Je bohatý na vzácne minerálne látky, 
ktoré účinne tonizujú, hydratujú pokožku 
a pomáhajú obnoviť jej vlhkosť. Skladá sa 
hlavne z čistej, prírodnej vody z Mŕtveho 
mora, ktorá má aj vynikajúce antiseptické 
účinky. Spríjemnite si deň krásnou vôňou 
ruží spolu s dokonalou ochranou pleti!

C-SERUM je vysoko koncentrovaný krém 
na tvár, ktorý obsahuje zmes najlepších 
ingrediencií, ako sú pšeničný lepok, 
sójový proteín, vitamín E, bielkoviny, 
morský kolagén, panthenol a minerály 
z Mŕtveho mora. Pomáha redukovať 
vrásky, oživuje pleť a dodáva koži 
pružnosť. To všetko pre hladšiu 
a žiarivejšiu pleť! 

Pozrite si, prosím, aj ponuku C-OPTI MASK v sekcii prípravkov 
starostlivosti o očné partie.

C-CARE je revolučný, vyživovací nočný krém na tvár a krk 
vyrobený z toho najlepšieho, z Mŕtveho mora. C-CARE 
je prvý krém, v ktorom boli spojené dve najlepšie prírodné 
ingrediencie pre zdravú a mladistvú pokožku – morský 
kolagén a minerálne soli z Mŕtveho mora. Obsahuje‚ 
aj olivové a mandľové oleje na mimoriadnu jemnosť 
a ochranu pleti. Táto jedinečná kombinácia prírodných 
zložiek v jednom produkte chráni, vyživuje, hydratuje 
a napína vašu pleť. Používajte C-CARE pravidelne 
a zistíte, aké jednoduché je mať dokonalú pleť!

C-FAIR obsahuje prírodné bieliace zložky 
a minerály z Mŕtveho mora. C-FAIR odstraňuje 
pigmentové škvrny, jazvy a upchaté póry. 
Ošetruje pokožku spálenú od slnka, pričom 
jej dodáva ucelený tón. Je extrémne účinný, 
ale veľmi jemný a bezpečný aj na najcitlivejšie 
oblasti. C-FAIR... Vyskúšajte a uvidíte rozdiel!

C-DERM je denný krém obsahujúci minerálne 
soli z Mŕtveho mora a daľšie príroné zložky, 
ktoré udržujú pokožku hydratovanú, vyživujú 
ju a chránia pred škodlivými UV lúčmi a inými 
nepriaznivými klimatickými vplyvmi. C-DERM 
obsahuje účinné látky proti slnečnému 
žiareniu, aby mala vaša pleť optimálnu 
ochranu SPF 6, a zároveň je obohatený 
o vitamím E a aloe vera gél. Poskytuje vám 
tak dokonalú ochranu po celý deň.

starostlivosť

o pleť



Na vytvorenie tohto unikátneho radu výrobkov 
na starostlivosť o očné partie sme zamerali svoju 
pozornosť na využitie prírodných minerálov 
z Mŕtveho mora.

starostlivosť

o očné partie

C-RICH je očný krém špeciálne vyvinutý na upokojenie jemnej 
pokožky okolo očí a na udržanie jej prirodzenej hydratácie. 
C-RICH krém vyživuje a spevňuje pleť v oblasti kontúr očí, 
zmierňuje opuchy a revitalizuje unavenú pleť. Jeho výroba 
prebieha výhradne v laboratóriu v oblasti Mrtveho mora, 
z ktorého pochádza väčšina prísad, ako napríklad 
ceramidy a morský kolagén.

C-PURE je jemný čistiaci gél 
na odstránenie mejkapu 
či očných tieňov bez podráždenia 
pleti v okolí očí, je vyvinutý 
špeciálne na očné partie. 
Prítomnosť glycerínu pomáha 
zjemniť očné vrásky, 
ale zároveň pleť hydratuje 
a zanecháva ju hladšiu 
a zdravšiu. 

C-OPTI MASK je upokojujúca očná maska bohatá na 
minerály Mŕtveho mora. Obsahuje napríklad aj ceramidy, 
morský kolagén, pšeničný lepok, výťažky z ryže a sójový 
proteín. C-OPTI MASK pomáha zmierniť opuchy, tmavé 
kruhy v oblasti očí a má sťahujúci učinok na jemné vrásky. 



kozmetika

Náš rad výrobkov starostlivosti o vlasy zahŕňa šampóny, 
kondicionéry, ale aj prípravky na ošetrenie pokožky hlavy, 
a to pre všetky typy vlasov. Bahno a soli z Mŕtveho mora 
sú ich základnými zložkami.

na vlasy

C-CURE je vynikajúci prostriedok pri riešení problémov 
s vlasmi. Skladá sa predovšetkým z čierneho bahna 

z Mŕtveho mora v kombinácii s ďalšími prírodnými 
esenciami. C-CURE pôsobí blahodárne na pokožku hlavy 

aj na vlasy, ktoré budú po jeho použití viditeľne zdravšie 
a lesklejšie. Ošetrujte si vlasy prípravkom C-CURE 

a vychutnajte si ten luxusný vzhľad.

C-WAVE je šampón obsahujúci veľa jedinečných prírodných látok: 
soli z Mŕtveho mora, olivový olej, mandľový olej a deriváty z kokosového 
oleja a lanolínu. Vzhľadom na prítomnosť minerálnych solí z Mŕtveho 
mora pravidelné používanie šampónu C-WAVE ochráni vašu pokožku 
pred mikrobaktériami, pričom výťažky z mandľového a kokosového 
oleja zanechajú pokožku silnú a zdravú bez zbytočného vysušovania, 
zjemňujú a vyživujú vlasy od korienkov až po končeky.



starostlivosť
o nohy

Nohy... Nesú našu 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 naše produkty, vaše nohy zažijú 
pohodlie a mäkký, zdravý pocit.

C-EXFOLIO je účinný jemný píling 
na nohy, ktorý zmäkčuje kožu 
a pomáha odstrániť stvrdnutú kožu 
a odumreté bunky. Pôsobenie 
kombinácie čierneho bahna 
z Mŕtveho mora a čiastočiek 
orechovej škrupiny zaručuje zdravú 
a jemnú pokožku na nohách.

Odporúčame aj produkty z radu C-CLINIK

C-BALM – tento výživný hydratačný krém 
na nohy je kombináciou prírodných olejov – 
mandľového, jojobového a púpalkového 
oleja. Spolu s ďalšími prírodnými prísadami 
zmäkčuje zhrubnutú kožu a obnovuje jej 
štruktúru. Krém dodáva nohám celkom 
nový uvoľňujúci pocit a postará sa 
aj o príjemnú vôňu.
Používajte C-BALM každý večer 
a odhalíte to tajomstvo!

C-SOAK – relaxačný kúpeľ na nohy obsahujúci 
minerálne soli z Mŕtveho mora, aromatický mätový 
olej a čajovníkový olej. Dokonale uvoľní a osvieži 
unavené, boľavé nohy. Čajovníkový olej sa zatiaľ 
postará o dezinfekciu, má priaznivé účinky proti 
škodlivým plesniam a baktériám, ktoré sú hlavnou 
príčinou zápachu. Vaše nohy budú svieže, 
čisté a zdravé po celý deň.

C-FRESH je antiseptický osviežujúci sprej 
na nohy vyrobený z čajovníkového oleja 

a minerálnej vody z Mŕtveho mora. Dokonale 
uvoľní a osvieži unavené boľavé nohy. 

Čajovníkový olej sa zatiaľ postará 
o dezinfekciu, má priaznivé účinky proti 

škodlivým plesniam a baktériám, ktoré sú 
hlavnou príčinou zápachu. Vaše nohy budú 

svieže, čisté a zdravé po celý deň.



mydlá

S našou ponukou mydiel a sprchových gélov máte 
možnosť bezstarostne si vychutnať prírodné minerály 
z Mŕtveho mora kedykoľvek v pohodlí vášho domova. 
Ich jedinečné vlastnosti vám zaručia čistú hodvábnu 
pokožku bez vysušenia a podráždenia.

a sprchovacie gély

C-SOFT je vôbec prvý sprchový gél 
s obsahom zložiek z Mŕtveho mora. C-SOFT 
sa vďaka svojmu zloženiu dokonale postará 
o vašu pokožku, čistí, hydratuje a dodá vám 
pocit sviežosti. Na kompletnú starostlivosť 
odporúčame používať v kombinácii s telovým 
mliekom C-TOUCH. Pre dokonalý pocit 
sviežosti a čistoty po celý deň. 

C-SOAP je dokonalý dar pre milovníkov prírody. 
Toto jedinečné mydlo vyrobené zo 100 % čistého olivového 
oleja a minerálnych solí z Mŕtveho mora má upokojujúce 
vlastnosti, nespôsobuje podráždenie ani vysušenie kože, 
zatiaľ čo soli z Mŕtveho mora ju dezinfi kujú a omladzujú.

C-PLUS je tmavé, bohaté mydlo so špeciálnym 
zložením z čierneho bahna Mŕtveho mora. 
Jeho hlavnou úlohou je čistiť a spevňovať 
pokožku. Čierne bahno z Mŕtveho mora 
dodáva pokožke mimoriadnu pevnosť 
a pružnosť a zbavujú ju všetkých nečistôt, 
zatiaľ čo ostatné zložky C-PLUS ju zjemňujú.



Darčekové

Náš rad darčekových balení je navrhnutý tak, aby sa hodili 
na každú príležitosť. Produkty boli starostlivo vybrané a skombinované, 

aby ste mali príležitosť vyskúšať to najlepšie.
To všetko v atraktívnom balení – darčekové škatule alebo košíky.

balenia

C-GIFT – toto elegantné darčekové balenie
sa stane vaším verným priateľom.

Kolekcia ponúka 6 výrobkov z Mŕtveho mora: 
maska na tvár (C-MASK), nočný krém (C-CARE), 
krém na ruky (C-SILK), olivové mydlo (C-SOAP), 

telové mlieko (C-TOUCH) a šampón na vlasy 
(C-WAVE).

Keď darček... tak darček z Mŕtveho mora!

C-PACK je kolekcia štyroch unikátnych 
prípravkov starostlivosti o nohy, bohatých na 

vzácne minerály z Mŕtveho mora. C-PACK 
zahŕňa: relaxačná kúpeľ na nohy (C-SOAK), 

píling na nohy (C-EXFOLIO), krém na nohy 
(C-BALM) a sprej na nohy (C-FRESH).

....kompletná kúpeľná starostlivosť o nohy 
ako darček pre niekoho, na kom vám 

skutočne záleží.  

C-KIT je kolekcia 3 najpredávanejších 
výrobkov z našej širokej ponuky 

C-PRODUCTS v atraktívnom 
kompaknom balení: maska na tvár 

(C-MASK), krém na ruky (C-SILK), očný 
krém (C-CARE). C-KIT je ideálny 

darček, ktorý vám šetrí miesto 
aj peniaze!

C-BOX je luxusné darčekové balenie, 
do ktorého sme vybrali tú najlepšiu kombináciu 
z našej širokej ponuky výrobkov z Mŕtveho mora – 
C-PRODUCTS. Každé balenie obsahuje odlišnú 
kombináciu od 4 do 10 položiek v elegantnom 
opakovane použiteľnom balení s dekoráciou.

C-THERAPY combo je elegantné, transparentné 
darčekové balenie, ktoré obsahuje 4 rôzne zmesi 

aromaterapeutických olejov so soľou z Mŕtveho mora: 
C-THERAPY s levanduľovým olejom

C-THERAPY s pelargóniovým olejom
C-THERAPY s mätovým olejom

C-THERAPY s rozmarínovým olejom
Každá zo 4 zmesí je v zmenšenom 

praktickom balení.



soli do kúpeľa
C-SAL
C-BATH

aromatické soli do kúpeľa
C-THERAPY NO. 1
C-THERAPY NO. 2
C-THERAPY NO. 3
C-THERAPY NO. 4

starostlivosť o telo a ruky
C-SILK
C-TOUCH
C-AROMA
C-GLOW
C-MUD
C-SPA
C-SLIM

masážne oleje
C-SPA OIL
C-SLIM OIL
C-COOLOIL
C-STRETCH OIL

starostlivosť 
o očné partie
C-RICH
C-PURE
C-OPTI. MASK

vlasová kozmetika
C-WAVE
C-CURE

mydlá a sprchovacie gély
C-SOAP
C-PLUS
C-SOFT

starostlivosť o nohy
C-EXFOLIO
C-BALM
C-SOAK
C-FRESH

starostlivosť o pleť
C-CLEAN
C-TONE
C-SCRUB
C-MASK
C-MASK PLUS
C-CARE
C-FAIR
C-DERM
C-DERM PLUS
C-MIST
C-MIST PLUS
C-SERUM

darčekové balenia
C-GIFT
C-KIT
C-BOX
C-THERAPY COMBO
C-PACK



+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


