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Energy Plus 

Kompozice éterických olejů s povzbudivou a velmi osvěžující vůní 

Tato směs přírodních éterických olejů přináší lehkost a pohodu do každo-

denního života prostřednictvím unikátní kompozice vůní z citrusových 

plodů. Vůně citronové trávy evokuje energii a vitalitu. Vůně máty navozuje 

pocit lepší schopnosti koncentrace při náročných úkolech a navrací emoční 

rovnováhu.  

Použití: 

Aromalampa/difuzér: přidejte 2 kapky oleje do teplé vody nebo do difuzéru 

pro podporu koncentrace, osvěžení mysli, navození dobré nálady. 

Koupel: přidejte 5–10 kapek oleje do napuštěné vany (je vhodné použít 

emulgátor, aby se olej ve vodě lépe rozptýlil, stačí troška mléka, smetany či 

medu), olej působí blahodárně na problematickou a mastnou pokožku. 

Masáž: přidejte 10–15 kapek oleje k masážnímu oleji pro osvěžení těla 

i mysli.  

Hlavní účinné složky: 100 % éterické oleje z pomeranče, máty, citronové 

trávy, citronu, limetky a citronely 

Obsah: 10 ml 

Kód: 5383 

Cena: 460 Kč 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedibon 

Osvěžující deodorant s výtažky z lišejníku a rozmarýnu 

Nepříjemný zápach nohou dovede potrápit i lidi, kteří o sebe dbají, ale mají 

smůlu například v tom, že musí v zaměstnání nosit neprodyšnou obuv. Pe-

dibon s obsahem kvalitních éterických olejů účinně, a přitom šetrně pečuje 

o pokožku nohou a předchází tak problémům se zápachem nohou, ponožek 

a bot. Aplikace pomocí mechanického rozprašovače je příjemná a osvěžující. 

Použití: podle potřeby několikrát denně naneste sprej na chodidla a nechte 

jej zaschnout, teprve pak se obujte. 

Hlavní účinné složky: éterické oleje z pačuli, jedle, euka-

lyptu, jalovce, šalvěje, citronu, levandule a rozmarýnu, ex-

trakty z alpského lišejníku a rozmarýnu, vitamin E, esenci-

ální mastné kyseliny, frescolat, alkohol 

Obsah: 75 ml 

Kód: 5170 

Cena: 635 Kč 
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Detox tělový peeling 

Hloubková očista pokožky se stimulující vůní 

Stimulující tělový peeling se solí z Mrtvého moře a extrakty ze spiruliny 

a přesličky působí na vlhkém těle jako hloubkový čistič pokožky. Přirozeným 

způsobem stimuluje odstraňování odpadních látek a nečistot, podporuje re-

generaci pokožky i obnovu buněk. Čistý prášek z meruňkových jader v kom-

binaci s krystalky cukru jemně odstraňuje odumřelé kožní buňky. Peeling je 

obohacen o výživné oleje z avokáda, kokosových ořechů, slunečnice a řepky, 

které pokožku vyživují, hydratují a zjemňují. Pokožka je po použití tohoto 

peelingu vyhlazená, hedvábně hladká a hloubkově vyčištěná. 

Použití: Jemný peeling provádějte jednou až dvakrát týdně, stačí malé 

množství produktu nanést na vlhkou pokožku, lehkými krouživými pohyby 

vmasírovat a poté pečlivě opláchnout. Intenzivní peeling lze provést aplikací 

produktu na suchou pokožku. Takový peeling je vhodný zejména pro oblasti 

kolen, loktů nebo pat. 

Tip: Vmícháním malého množství 

produktu do masážního oleje 

vznikne směs vhodná pro jemnou 

celotělovou peelingovou masáž. 

Hlavní účinné složky: sůl z Mrtvého 

moře, extrakty ze spiruliny a přes-

ličky, prášek z meruňkových jader, 

cukr, oleje z avokáda, řepky, sluneč-

nice a kokosu, éterické oleje z po-

meranče, mandarinek, cedru virgin-

ského a zázvoru 

Obsah: 150 ml 

Kód: 5396 

Cena: 880 Kč 

Sprchový gel mléko med rýže 

Velmi jemný sprchový gel vhodný pro časté použití 

Sprchový gel s extrakty z medu, mléka a rýže svým vynikajícím složením 

a jemnou vůní přináší radost z každého sprchování. Obzvláště jemně čistí, 

chrání, vyživuje a zklidňuje citlivou pokožku. Obsažené účinné složky posky-

tují pokožce dlouhotrvající hydrataci a vláčnost. Gel je vhodný pro celou ro-

dinu včetně dětí a je ideální pro časté použití. 

Použití: Malé množství gelu naneste na navlhčenou pokožku, napěňte 

a dobře opláchněte vodou. 

Hlavní účinné složky: extrakty z ovsa a rýže, med, mléko, rýžový olej, syrovát-

kový protein, jemné mycí tenzidy 

Obsah: 250 ml 

Kód: 5180 

Cena: 610 Kč 
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Sprchový gel Palmarosa 

Hýčkající mycí kosmetika s orientální vůní 

Tento sprchový gel propůjčuje každodenním rituálům v koupelně intenzivní 

prožitek rozmazlování. Jemná pěna čistí, přitom zabraňuje vysušení po-

kožky. Kompozici palmorůže, kadidla a myrhy pro relaxaci mysli i těla lze na-

zvat kompozicí z tisíce a jedné noci. Orientální motivy s puncem luxusu se ve 

vůni této kosmetiky mísí s grapefruitovými a pomerančovými tóny a s náde-

chem vanilky. Vůně éterického oleje z palmorůže neboli voňatky Martinovy 

je jemná a elegantní, zklidňuje a navozuje pocit harmonie. 

Použití: Malé množství gelu naneste na navlhčenou pokožku, napěňte 

a dobře opláchněte vodou. 

Hlavní účinné složky: éterické oleje z palmorůže, pačule, cedru, pomeranče, 

citronu a jalovce tlustokorého, extrakty z kadidlovníku a myrhy, vitamin E, 

panthenol, jemné tenzidy na bázi kokosového oleje, gly-

cerol 

Obsah: 125 ml 

Kód: 5425 

Cena: 450 Kč 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tělové máslo Palmarosa 

Hýčkající pěsticí kosmetika s orientální vůní 

Hedvábně jemné tělové máslo s intenzivním hydratačním účinkem. Obsa-

žené bambucké máslo, jojobový a mandlový olej zanechávají pokožku heb-

kou a pružnou. Kompozice vůní palmorůže, kadidla a myrhy navozuje pocity 

relaxace a má orientální nádech, který se mísí s grapefruitem, pomerančem 

a vanilkou. Vůně éterického oleje z palmorůže neboli voňatky Martinovy je 

jemná a elegantní, navozuje pocit klidu a harmonie. 

Použití: Malé množství másla naneste na pokožku a jemně vmasírujte do 

úplného vstřebání. Pokožce prospívá máslo použít ihned po sprchování. 

Hlavní účinné složky: bambucké máslo, oleje jojobový a mandlový, éterické 

oleje z palmorůže, pačule, cedru, pomeranče, citronu a jalovce tlustoko-

rého, extrakty z kadidlovníku a myrhy, kokosové alkany, glycerol, lecitin, vi-

tamin E 

Obsah: 100 ml 

Kód: 5426 

Cena: 655 Kč 
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Ice-Tea s citronem a mátou 

Nízkoenergetický instantní nápoj v prášku 

Zelený čaj se v tomto produktu Nahrin snoubí s oblíbenou kombinací chutí 

citronu a máty, navíc je obohacený vitaminem C. V létě osvěží a v zimě za-

hřeje. Snadná příprava a výborná chuť jsou hlavními přednostmi dalšího 

z řady ledových čajů Nahrin.  

Příprava: 3 polévkové lžíce (cca 30 g) rozmíchejte v 1 litru studené vody. 

Podle potřeby přidejte kostky ledu. Lze připravit i teplý nápoj. 

Složení: maltodextrin, fruktóza, okyselující látka kyselina citronová, aroma, 

extrakt ze zeleného čaje, vitamin C, citronový prášek 0,3 %, sladidlo acesul-

fam K a sukralóza, extrakt z máty peprné 0,1 %, barvivo riboflavin 

Informace pro alergiky: rostlinný, 

bez laktózy a bez lepku 

Obsah: 670 g 

Kód: 4816 

Cena: 965 Kč 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NahroFit čokoládový 

Lehce stravitelný instantní nápoj bohatý na živiny 

Čokoládová varianta oblíbeného nápoje NahroFit Nahrin, který znáte z naší 

stálé katalogové nabídky jako NahroFit s vanilkovou příchutí. Čokoláda je 

pro mnoho lidí velice vítaná příchuť. Tento nápoj je nutričně a energeticky 

vyvážený, obsahuje bílkoviny, esenciální mastné kyseliny (omega-3), vita-

miny a minerální látky. Je to zkrátka doplněk stravy, který posiluje a zasytí, 

když máte hlad, a může obohatit jídelníček například seniorům. 

Příprava 1 porce: Nejlépe v šejkru rozmíchejte 2 vrchovaté polévkové lžíce 

(cca 30 g) prášku v 200 ml odstředěného mléka.  

Složení: fruktóza, mléčné bílkoviny, odstředěné mléko v prášku, modifiko-

vaný bramborový škrob, olej z kukuřičných 

klíčků, kakaový prášek s nízkým obsa-

hem tuku 4,7 %, sušený rybí olej 

v prášku (s antioxidantem askorbá-

tem sodným), citrát draselný, chlorid 

draselný, aroma, zahušťovací prostře-

dek guarová guma, oxid hořečnatý, 

směs vitaminů (vitamin C, niacin, vita-

min E, kyselina pantotenová, vitamin 

B6, vitamin B2, vitamin B1, vitamin A, 

kyselina listová, biotin, vitamin D, vi-

tamin B12)  

Obsah: 450 g 

Kód: 4559 

Cena: 920 Kč 
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Koření Italy-Mix 

Typická italská směs 11 aromatických bylinek a zeleniny, bez přidané soli 

a bez obsahu látek zvýrazňujících chuť a vůni 

Tato kořenicí směs je vhodná pro všechny, kdo upřednostňují chuť bylinek 

před solí, a zejména pak pro osoby s neslanou dietou a jako podpora trávení. 

Hodí se na ochucení pizzy, do rajčatových jídel, do omáček na špagety, na 

lasagne anebo do bramboráků.  

Tip: Maso kořeňte až po upečení, aby nedošlo ke spálení bylinek.  

Složení: cibule, česnek, oregano, bazalka, majoránka, tymián, rozmarýn, sa-

turejka, estragon, paprika, pepř 

Informace pro alergiky: bez laktózy, bez lepku 

Skladování: uzavřené na suchém místě 

Obsah: 70 g 

Kód: 5457 

Cena: 560 Kč 

 

 

 

Praktické balení funguje 

i jako kořenka. 

Standardní balení Italy-Mix 130 g 

bude k dispozici během podzimu. 
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