
 

 

Produkty uchovávejte mimo dosah dětí. • Doplňky stravy nepoužívejte jako náhradu pestré stravy a nepřekračujte jejich doporučené denní dávkování. 
Toto je interní materiál společnosti JUST CS a jejích registrovaných poradců. • V některých detailech se informace mohou lišit. 

Tato nabídka platí od 15. 2. 2021 po dobu 6 týdnů nebo do vyprodání zásob. Podrobnosti najdete na adrese www.justnahrin.cz/aktuality/mimoradna-nabidka. 
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Echinacina Drops 

Doplněk stravy s echinaceou, rybízem, ostružinou a vitaminem C 

Tyto chutné tablety obsahují extrakt z echinacey, prášek z černého rybízu 

a ostružiny a vitamin C. Díky hroznovému cukru a medu v prášku jsou tab-

lety příjemně nasládlé a dobře se rozpouští v ústech. Je to příjemný způsob, 

jak podpořit svoji obranyschopnost.  

Doporučené denní dávkování: 3× denně rozžvýkejte či vycucejte 1 tabletu. 

Hlavní účinné složky: extrakt z echinacey, ochucující složka (sušený černý 

rybíz, ostružiny), vitamin C, cukr, med 

Rostlinný produkt, tablety jsou bez laktózy a bez lepku. 

Obsah: 90 tablet 

Kód: 4518 

Cena: 665 Kč 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šampon na poškozené vlasy 

Vyživující péče pro suché, slabé a poškozené vlasy 

Regenerační šampon dodává vlasům hebkost, lesk a objem. Pečující složky 

vyhladí narušený povrch vlasů, posilují vlasová vlákna a zachovávají jejich 

pevnost, chrání je před vnějšími stresovými faktory, podporují růst silných, 

zdravých vlasů, působí proti lámavosti vlasů, usnadňují rozčesávání a zmír-

ňují „létání“ vlasů. Obsahuje jemné čisticí látky, které chrání bariéru po-

kožky. 

Použití: Jemně vmasírujte do vlhkých vlasů a nechte krátce působit. Napě-

ňte a důkladně opláchněte. 

Hlavní účinné složky: kombinace účinných složek pro posílení vlasů a jejich 

hydrataci (extrakty z přesličky, plumérie a sladu, pšeničná bílkovina, dýňový 

olej, aktivní forma keratinu), harmonická směs deseti éterických olejů (z da-

mašské růže, vanilky, kůry cedru atlaského, mandle, pomeranče, kafrových 

listů, zázvoru, eukalyptu, levandule a pelargónie) 

Obsah: 250 ml 

Kód: 5062 

Cena: 815 Kč 
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Šampon proti lupům 

Šetrná péče o vlasy a pokožku s lupy 

Tento příjemný šampon s obsahem extraktů z kůry vrby bílé a ze semen li-

chořeřišnice spolu se speciální kombinací účinných látek proti lupům pod-

poruje odloučení lupů a oddálí jejich další vznik. Extrakt z poupat lipových 

květů zklidní podrážděnou pokožku hlavy a uchová její přirozenou vláčnost. 

Éterické oleje podporují rovnováhu a příjemně voní. 

Použití: Jemně vmasírujte do vlhkých vlasů a nechte krátce působit. Na-

pěňte a důkladně opláchněte. 

Hlavní účinné složky: jemné rostlinné mycí tenzidy, aktivní složky proti lu-

pům (hexamid diisethionát, piroktan olamin), extrakty z poupat lipových 

květů, ze semen lichořeřišnice, z vrbové kůry a máty, harmonická směs de-

víti éterických olejů (ze dvou druhů máty, eukalyptu, levandule, kafrových 

listů, pomeranče, voňatky citronové (citronové trávy), z vavřínu kubébo-

vého a šalvěje 

Obsah: 250 ml 

Kód: 5060 

Cena: 750 Kč 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posilující a vyživující lotion 

Posílení vlasů a podpora jejich růstu 

Základem hustých a silných vlasů je zdravá pokožka hlavy a vitální vlasové 

kořínky. Aktivní rostlinné účinné látky a prokrvující účinek rozmarýnového 

oleje udržují přirozenou ochrannou funkci citlivé pokožky hlavy a posilují 

vlasy přímo od kořínků. Lotion omezuje vypadávání vlasů a podporuje jejich 

zdravý růst. Vhodné pro vlasovou pokožku s tendencí k vypadávání vlasů, 

pro ženy v těhotenství, po porodu a chemoterapii, pro ženy v menopauze 

a muže ve věku nad 50 let. 

Použití: 2–3× týdně nanášejte rovnoměrně na ručníkem vysušenou nebo su-

chou pokožku hlavy, lotion krouživými pohyby jemně vmasírujte konečky 

prstů do pokožky. K ošetření vlasové pokožky je třeba asi 8 stříknutí. Neo-

plachujte. Vyhněte se kontaktu s očima. 

Hlavní účinné složky: aktivní komplex pro posílení vlasů a podporu jejich 

růstu (biotinoyl tripeptide-1, apigenin, kyselina oleanolová), 

extrakty z oliv, vrbovky malokvěté, bílého čaje, křídlatky ja-

ponské a palmy plazivé, éterické oleje z rozmarýnu a euka-

lyptu 

Obsah: 75 ml 

Kód: 5064 

Cena: 875 Kč 
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Lifting fluid na dekolt 

Trojí efekt & intenzivní péče pro jemnou pokožku dekoltu 

Zpevnění dekoltu: Fluid pro na pohled krásná, pevná ňadra a mladistvou 

pokožku v oblasti krku a dekoltu.  

Hydratace a péče: Termální voda ze švýcarského lázeňského městečka Bad 

Zurzach a cenné lipidové složky (olej z mošusové růže, bambucké máslo 

a avokádový olej) zajišťují dlouhodobou hydrataci a citlivou péči o dekolt.  

Anti-aging: Spirulina bohatá na vitaminy přispívá ke sjednocení tónu po-

kožky, antioxidační složky chrání pokožku před vlivy způsobujícími před-

časné stárnutí, hnědá řasa mírní proces stárnutí buněk, přispívá tak k mla-

distvě působící, pevné pokožce. 

Aplikace: Jemně vmasírujte dostatečné množství fluidu dlouhými tahy smě-

rem od dolní části hrudníku přes dekolt až po bradu. Aplikace bezprostředně 

po sprchování umožní účinným složkám obzvláště dobře 

proniknout do pokožky a rozvinout účinky. Pro dosažení 

nejlepších výsledků fluid aplikujte po dobu nejméně čtyř 

týdnů, vždy ráno a večer. Fluid nelepí, můžete se oblék-

nout hned po aplikaci. 

Hlavní účinné složky: termální voda z Bad Zurzach, prášek 

ze spiruliny, extrakt z hnědé mořské řasy Alaria, palmitoyl 

isoleucin (anti-aging složka), olej ze semen mošusové 

růže, bambucké máslo, avokádový olej, panthenol, vita-

min E 

Obsah: 100 ml + prospekt 

Kód: 7212 

Cena: 1 150 Kč 

 

Tvarující fluid na problematické partie 

Redukce projevů celulitidy a zpevnění pokožky stehen, břicha, hýždí a paží 

Proti celulitidě: Lipozomální komplex vyhlazuje pokožku, zjemňuje ji a zlep-

šuje její strukturu.  

Hydratace a péče: Bambucké máslo a olivový olej intenzivně vyživují a zvláč-

ňují pokožku, fluid kůži doslova hýčká.  

Anti-aging: Spirulina bohatá na vitaminy přispívá ke sjednocení tónu po-

kožky, antioxidační složky chrání pokožku před vlivy způsobujícími před-

časné stárnutí, hnědá řasa mírní proces stárnutí buněk, přispívá tak k mla-

distvě působící, pevné pokožce. 

Aplikace: Vmasírujte dostatečné množství fluidu do ošetřovaných partií 

jemnými krouživými pohyby. Ideálně hned po sprchování 

po dobu nejméně tří minut, aby fluid mohl dobře pronik-

nout pokožkou a naplno rozvinout účinky. Pro dosažení 

nejlepších výsledků fluid aplikujte po dobu nejméně čtyř 

týdnů, vždy ráno a večer. Fluid nelepí, můžete se oblék-

nout hned po aplikaci. 

Hlavní účinné složky: tvarující komplex (spirulina, hnědá 

řasa Jania a termální voda z Bad Zurzach) zapouzdřený v li-

pozomální kapsli, kofein, bambucké máslo, olivový olej, 

vitamin E  

Obsah: 200 ml + prospekt 

Kód: 7213 

Cena: 1 695 Kč 

Luisa Rossi doporučuje 
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