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Slézové máslo je dnes již tradiční produkt JUSTu, který doslova předchází jeho 

pověst. A kdykoliv se toto máslo objeví v kolekci nebo se stane dárkem, v řadách poradců 
a zákazníků to začne bzučet jako v úlu. Netrpělivě očekávané Slézové máslo je během 
letošního podzimu opět k mání v rámci Slézové kolekce. Co je na něm tak úžasného? 
Kromě toho, že decentně voní a krásně se roztírá, citlivě, a přitom účinně pečuje 
o pokožku. Zejména ti, kteří mají sklony k podrážděné nebo suché pokožce, ocení 
schopnost tohoto másla navracet pružnost a hydrataci. Sáhnete-li po Slézovém másle 
ihned po koupeli, účinek je o to lepší. Extrakt ze slézu pokožce prokazuje službu, která je 
k nezaplacení, zatímco bambucké máslo je garantem řádné hydratace. 
 
Slézová sprchová pěna je oproti máslu stálicí katalogové nabídky JUSTu a kdo poznal 
její krémovou konzistenci, sotva se vrátí k obyčejnému sprchovému gelu. Pro některé 
jedince je samotný fakt, že se jedná o pěnu, velmi atraktivní a přináší do každodenní ranní 
či večerní hygieny zábavu. Na tomto příjemném a velmi jemném produktu pro sprchování 
je zrádná snad jen jediná věc – tato sprchová pěna snadno vytváří závislost. Je těžké 
nezamilovat se do tak jemné vůně. 
 
Slézový krém je jemný krém s extraktem ze slézu, pěstí a zklidňuje pokožku. Je vhodný 
obzvláště pro citlivou pokožku se sklonem k podráždění. Chrání pokožku, propůjčuje jí 
hebkost a udržuje přirozenou rovnováhu vlhkosti pleti. 
 
Slézový deo roll-on je kuličkový antiperspirant s hliníkem, bez alkoholu 
Účinný, přitom tak jemný, že jej lze použít i po odstranění chloupků v podpaží. Vůni slézu 
ocení zejména ženy. 
 

Slézové kolekce budou ve variantách: 
 

➢ Slézová tradice I - Slézové máslo 150ml + Slézová sprchová pěna 150ml  
(úspora 320,-Kč) 

➢ Slézová tradice II - Slézové máslo 150ml + Deo roll-on sléz  
(úspora 150,-Kč) 

➢ Slézová tradice III - Slézové máslo 150ml + Slézový krém 60ml  
(úspora 200,-Kč) 

 
V prodeji od 5.11. za jednotnou cenu 1.300,-Kč 
 


