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VENUŠIN KRÉM 
S BULHARSKOU RUŽOU 

Účinky za studena a ručne vyrábaného extraktu z lupeňov ruže 
damašskej a plodov malín sú balzamom na pokožku vďaka svojmu 

zvláčňujúcemu a omladzujúcemu pôsobeniu, čo ocení najmä citlivá, 
suchá, zrelá a unavená pokožka. Vzácne oleje (broskyňový, šípkový, 
jojobový a ďalšie) pokožku krásne vyživujú, spevňujú a zjednocujú. 
Krém je bohatý na  vitamín C, A, E, B2 a minerály, pôsobí prirodzene 

antibakteriálne, protizápalovo a harmonizuje zmiešanú pleť.

NECHTÍKOVA MASŤ 
S RUMANČEKOM A KURKUMOU

Nechtíkova masť obsahuje extrakt z kvetov nechtíka, rumančeka 
a koreňa kurkumy. Pôsobí protizápalovo a ukľudňujúco. Uľahčuje 

liečenie poranení kože, záderov okolo nechtov, ekzémov, 
akné, pomáha pri zápaloch žíl, kŕčových žilách a preležaninách. 
Pomáha aj proti plesni na nohách a jej zásluhou rýchlejšie blednú 

aj modriny a miznú jazvy. 

SUCHÁ A CITLIVÁ POKOŽKA, VHODNÉ PRE NAJMENŠÍCH

PROTIZÁPALOVÝ KRÉM 
S NIMBOU, SKOROCELOM A PROPOLISOM 

Obsahuje extrakt zo šalvie, skorocelu, repíka, rebríčka, propolisu, 
nimbový a čajovníkový olej. Má jemne vysušujúce, protizápalové 

účinky, sťahuje póry a urýchľuje hojenie rán a lieči zapareniny. 
Olej z posvätného indického stromu Nimba sa používa na 

rôzne kožné podráždenia, akné, ekzémy a prejavy psoriázy. Má 
antibakteriálne, antimykotické a protivírusové vlastnosti. 
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PRÍRODNÁ STAROSTLIVOSŤ  
O TELO A PLEŤ

MASTNÁ, ZMIEŠANÁ A PROBLEMATICKÁ AKNÓZNA PLEŤ

CITLIVÁ, SUCHÁ, ZMIEŠANÁ, ZRELÁ, UNAVENÁ PLEŤ



VÍRUSY, ZÁPALY, PLESNE, RANY NA KOŽI AJ PĽÚCACH

UNIVERZÁLNA 
ŽIVICOVÁ MASŤ 

Masť obsahuje extrakt z borovicovej, jedľovej a smrekovej živice 
doplnená o 100% prírodné esencie. Je vhodná pri vírusových a 
zápalových problémoch dýchacích orgánov a kože. Stimuluje 

regeneráciu pokožky a hojenie malých rezných rán, odrenín, 
popálenin,  preležanín aj detských zaparenín, ukľudňuje pokožku 

po bodnutí hmyzom. Vhodná aj na masáže pri svalovej či kĺbovej 
bolesti.

VÍRUSY, ZÁPALY, PLESNE, RANY NA KOŽI AJ PĽÚCACH

INFEKCIE, ZÁPALY, KAŠEĽ, HLIENY, BOLESTI HLAVY, SPÁNOK

TYMIÁNOVA MASŤ 
PRIEDUŠKOVÁ 

Tymián má výrazné antibakteriálne účinky. V kombinácii 
s rozmarínom, levanduľou, majoránom a eukalyptom 

blahodárne pôsobí na horné dýchacie cesty, uvoľňuje hlieny a 
podporuje ich vykašliavanie. Mažeme nosné sliznice a hruď, pri 
nespavosti aj spánky. Masť pôsobí protizápalovo, prekrvujúco 

a ukľudňujúco na pľúca, nervy a pokožku.

BALZAM NA DUŠU  
MYRHA, CÉDER, SANTAL, COPAL 

Masť kombinuje extrakty z vzácnych a posvätných stromov rôznych 
kultúr ako je myrha, céder, santal, copal, vďaka ktorým má silné 

protizápalové účinky, pôsobí proti baktériám, vírusom a plesniam, 
urýchľuje hojenie rôznych poškodení kože, uľavuje od bolesti 
a navodzuje meditatívny, pokojný stav.  Má také isté účinky ako 

živicová masť. Doplnená o kvetinové uzemňujúce vône.

KOŽNÉ PROBLÉMY 
A DÝCHANIE



PLESNE, ZÁPALY, OPUCHY, BOLESTI, DETOX

MASŤ NA STARÉ KOLENÁ 
S KOSTIHOJOM, PAGAŠTANOM,

borievkou a čertovým pazúrom. Má veľmi široké použitie 
predovšetkým na kĺby, kosti, šľachy a svaly. Kostihoj podporuje 

regeneráciu kostí, chrupaviek a pokožky. Používa sa po úrazoch, na 
pomliaždeniny a pri presilení. Pagaštan zmierňuje problémy pri 

obmedzenej pohyblivosti kostí, pri reumatizme, brnení nôh, studených 
nohách, ale najmä pri zápaloch kŕčových žíl a zlému odtekaniu krvi v 

žilách, pomáha obnovovať  Čertov pazúr uľavuje od bolestí spojených 
s artrózou kĺbov a bolestí chrbta v oblasti bedrovej chrbtice.

STUHNUTÉ, PRESILENÉ, BOLESTIVÉ SVALY A ŠĽACHY

UVOĽŇUJÚCA HREJIVÁ  
MASÁŽNA MASŤ S ĽUBOVNÍKOM 

Zmes ľubovníkového oleja a levandule pôsobí uvoľňujúco na 
nervovú, pohybovú a obehovú sústavu, ktorú hĺbkovo prekrvuje. 
Extrakt z gaultérie jemne zahrieva a spolu s macerátom z arniky 
uľavuje od bolesti svalov, kĺbov a pôsobí regeneračne na šľachy a 
pokožku. Masť aplikujeme lokálne pri akútnej bolesti z presilenia 

či po úraze, ale aj dlhodobých problémoch pohybovej sústavy. 

SLABÉ KOSTI, CHRUPAVKY, KĹBY, ŽILY, ZÁPALY, ARTRÓZA

KONOPNÁ MASŤ 
Obsahuje silný extrakt z listov a kvetov konopy v kombinácii s 

konopným olejom. Účinkuje 3x silnejšie ako ostatné maste na všetky 
spomínané symptómy. Účinkuje proti plesniam, zápalom, opuchom, 

výrazne od bolesti svalov, kĺbov, šliach, regeneruje pokožku a 
svalové tkanivá, ťažko hojace sa rany. Pôsobí silne detoxikačne a skôr 
sťahujúco.  Prvá pomoc pri dlho trvajúcich alebo výrazných akútnych 
problémoch.Vhodná na lokálne použitie s prestávkou po 2 týždňoch.

MASÁŽE A POHYB


