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kosmetika z bulharské růže
Naturální bulharský růžový olej 
je nejdražší, nejžádanější a 
nejvíce obtížně získávaný olej 
ve světě. Získává se destilací 
z bulharské růže Damascena, 
která je nazývána královnou 
květin. Obsahuje více než 
300 vzácných ingrediencí, 
které mají zázračný vliv na 
lidský organismus čímž ho činí 
nepostradatelným v kosmetice, 
farmacii a potravinářství po celém 
světě. Má výrazné antibakteriální, 
protizánětlivé a regenerační 
účinky. 

Bulharský růžový olej je ideální 
k vyživování, zvlhčovaní a 
regenerovaní poškozených a 
stárnoucích tkání. Zpomaluje 
proces stárnutí buněk. Něžné a 
okouzlující aroma růžového oleje 
má mocné aromaterapeutické 
účinky na lidský organismus — 
je antidepresivum a zároveň 
afrodiziakem. 



Přijmeme komunikativní lidi s kladným 
vztahem k přírodním produktům na prezentaci 

našich produktů potenciálním klientům.

Různé formy spolupráce.

Nabízíme zaškolení k produktům zdarma.

POŽADUJEME: 
Spolehlivost, aktivní přístup k plnění úkolů,   

zodpovědnost, samostatnost, komunikační dovednosti, 
úsměv na rtech        .

Výhodné platové podmínky.

Více na tel. 776-626-129
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Denní pleťový krém Rose of Bulgaria s růžovou 
vodou, rozmarýnem a heřmánkem  
Pomáhá změkčit a regenerovat strukturu pleti. Oddálí 
proces stárnutí tím, že zlepší krevní oběh a pružnost. 
Vhodné pro všechny typy pleti, i ty nejcitlivější.
Množství: 50 ml Kód: 00113001 Doporučená MOC s DPH: 150 Kč

Noční pleťový krém Rose of Bulgaria s mandlovým, 
makadamovým a pšeničným olejem
Tento noční krém obsahuje unikátní růžovou vodu s extrémně 
vysokým obsahem esenciálního růžového oleje. Kombinuje 
účinné výživné vlastnosti a vynikající snášenlivost pro každý 
typ pleti.

Množství: 50 ml  Kód: 00113002  Doporučená MOC s DPH: 150 Kč

Anti age krém s koenzymem Q10  
a růžovou vodou Rose of Bulgaria
Každá pleť potřebuje speciální péči aby zachovala svou 
elastičnost, svěžest a zabránila předčasným vráskám.  
Krém obsahuje: koenzym Q10, biologicky aktivní komplex,  
růžová voda, bambucké máslo, vitamin E, máslo z jojoby.
Množství: 50 ml  Kód: 00113003  Doporučená MOC s DPH: 250 Kč

Oční krém s růžovou vodou Rose of Bulgaria
Citlivé okolí očí vyžaduje zvláštní péči, protože kůže je velmi 
jemná a neobsahuje tukové buňky, proto se zde objevují 
vrásky nejdříve. 
Krém se rychle vstřebává, hydratuje do hloubky a vyhlazuje   
jemné vrásky v citlivé oblasti očí.

Množství: 25 ml  Kód: 00113004  Doporučená MOC s DPH: 216 Kč

Rozjasňující krém na pigmentové skvrny  
s růžovou vodou Rose of Bulgaria
Tento pleťový krém obsahuje bělící komplex (extrakt z 
moruše), který zakrývá tmavé skvrny na pleti, předchází vzniku 
stařeckých pigmentových skvrn a rozjasňuje pokožku, brání 
tvorbě melaninu v pleti a obnovuje její svěží a zdravý vzhled. 
UV-filtr, růžová voda.  
Množství: 50 ml Kód: 00113005 Doporučená MOC s DPH: 169 Kč

Oční krém Rose Oil of Bulgaria
Jemná a lehká struktura, která se rychle vstřebává. Krém 
obsahuje anti age prvky. Výkonný zvlhčující účinek, který 
je výsledkem kombinace kyseliny hyaluronové, glycerinu a 
jemného filmu přírodních olejů, který si uchovává vodu v kůži. 
Obsahuje 40 % růžové vody, která tónizuje a osvěžuje pokožku 
kolem očí. Neobsahuje parabeny a agresivní konzervační látky.
Množství: 30 ml  Kód: 3800200965577 Doporučená MOC s DPH: 315 Kč

Naturální Růžová voda  
Rose of Bulgaria
Je produkt získaný destilaci květů “Rosa 
Damascena Mill”. Neobsahuje žádné 
chemické konzervační látky. Vzhledem 
k vysokému obsahu esenciálního 
růžového oleje je přirozeně zachována 
vůně růžové vody, působí antisepticky, 
protizánětlivě, antialergicky, uvolňuje 
stres, zjemňuje a zvláčňuje pokožku.
Množství: 330 ml Kód: 00115001  
Doporučená MOC s DPH: 149 Kč

Naturální Růžová voda  
Rose of Bulgaria
Je produkt získaný destilaci květů “Rosa 
Damascena Mill”. Neobsahuje žádné 
chemické konzervační látky. Vzhledem k 
vysokému obsahu esenciálního růžového 
oleje je přirozeně zachována vůně růžové 
vody, působí antisepticky, protizánětlivě, 
antialergicky, uvolňuje stres, zjemňuje a 
zvláčňuje pokožku.
Množství: 230 ml Kód: 00115002  
Doporučená MOC s DPH: 110 Kč
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Vlhčené ubrousky na ruce a pleť s 
přírodní růžovou vodou bez alkoholu
Vlhčené ubrousky na ruce a pleť bez alkoholu 
a parabenů, s přírodní růžovou vodou, na 
odličování, čištění rukou, čištění obličeje; pro 
vnější hygienu intimních partií; pH 5,5. Hlavní 
složky ubrousků - růžová voda, glycerin, extrakt 
z heřmánku, kyseliná mléčná.

Množství: 15 ks   
Kód: 3800200964372   
Doporučená MOC s DPH: 39 Kč

Čistící mléko s růžovou vodou  
Rose of Bulgaria
Čistí a vyživuje pokožku obličeje a šíje.  
Nejdůležitější složkou této emulze 
je přírodní růžová voda s vysokým 
obsahem esenciálního růžového oleje. Má 
protizánětlivé a tonizující účinky. Zlepšuje 
hydrataci pokožky, obnovuje její svěžest, 
čistotu a pružnost. Vhodné pro všechny 
typy pleti.
Množství: 330 ml Kód: 00116001  
Doporučená MOC s DPH: 135 Kč

Probiotický krém na tělo a obličej 
Aqua Expert s ureou 8 %
Synergie mezi mocním zvlhčujícím 
komplexem (kyselina hyaluronová a 
urea 8 %), probiotik z bulharského 
yogurtu, růžové máslo a bisabolol, 
pomáhá pokožce aby probudila 
své schopností uschovat vlhkost a 
zregenerovat se. Intenzivně hydratovaná 
a ideálně chráňená, do citlivé pokožky se 
vrací pocit komfortu a pohodlí.
Množství: 150 ml  Kód: 00413004   
Doporučená MOC s DPH: 240 Kč

Balzám na rty s růžovou vodou
Chrání vaše rty v průběhu všech ročních 
období od popraskání. Hydratuje, dává jim 
lesk a jemnou něžnou chuť.  
Obsahuje vitamin E – zabraňuje působení 
volných radikálů, včelí vosk – má 
regenerační účinky a zjemňuje citlivou 
pokožku rtů, bambucké máslo – vyvažuje 
obsah tuku a vody v kůži, UV-filtr.
Množství: 5 ml Kód: 00117002  
Doporučená MOC s DPH: 60 Kč

Balzám na rty Yoghurt of Bulgaria
Zjemňující, zvlhčující a vyživující balzám 
na rty. Chrání vaše rty v průběhu všech 
ročních období od popraskání.

Obsahuje probiotik z jogurtu, růžový olej, 
UV-filtr, vitamin E, včelí vosk a bambucké 
máslo.
Množství: 5 ml  Kód: 00117002  
Doporučená MOC s DPH: 60 Kč
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Probiotický denní krém Yogurt of Bulgaria -  
kolagen expert 
Probiotický krém s kolagenem je vhodný pro všechny typy 
pokožky, zejména pak pro suchou a citlivou pleť. Krém 
je klinický testován a působí antialergicky. Probiotika z 
bulharského jogurtu jsou syntetizovaná ze živých bakteriálních 
buněk Lactobacilus Bulgaricus. Výsledný probiotický produkt 
se kombinuje s přírodním růžovým olejem a je silným 
buněčným generátorem. Silně stimuluje tvorbu kolagenu a 
elastinu což způsobuje intenzivní obnovující  
procesy, a tím zmírňuje tvorbu vrásek  
stanutím a vznik pigmentových  
skvrn. 
Množství: 50 ml  
Kód: 3800200966123 
Doporučená MOC s DPH: 200 Kč

Probiotický noční krém  Yogurt of Bulgaria - kyslík 
proti vráskám
Nesmírně bohatý krém pro normální, suchou a citlivou pleť.
Probiotika z bulharského jogurtu jsou syntetizovaná ze živých 
bakteriálních buněk Lactobacilus Bulgaricus. Z aktivních 
látek dále obsahuje přírodní oleje, vitaminy a kreatin. Tato 
kombinace zvyšuje schopnost Vaší pleti absorbovat kyslík 
o více než 155% . Více kyslíku pro pleť znamená zdravější a 
mladší vzhled.
Množství: 50 ml  
Kód: 3800200966130   
Doporučená MOC s DPH: 200 Kč

Probiotický oční koncentrát proti vráskam Yogurt of Bulgaria
Díky svým výjimečným složkám: probiotickému jogurtu a přírodnímu 
bulharskému růžovému oleji, koncentrát je velice účinní, lehký a bojuje proti 
prvním příznakům stárnutí, aniž by dráždil očí. Probiotika z jogurtu jsou 
získávána ze živých buněk bakterie “Lactobacillus bulgaricus”. Jogurtové 
probiotikum stimuluje syntézu kolagenu a elastinu v pleti a tím viditelně 
redukuje tvorbu vrásek kolem očí. Bulharský růžový  
olej garantuje intenzivní vyživující a tonizující  
působení. Krém udržuje elasticitu pokožky a bilance  
vody kolem očí, vyhlazuje a zjemňuje  
kontury očí. 
Množství: 40 ml Kód: 3800200966031   
Doporučená MOC s DPH: 227 Kč
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Zpevňující tělový krém Rose of Bulgaria  
s růžovou vodou, extraktem z ibišku, mandlovým  
olejem a D-pantenolem
Působí na uvolněné tkáně, pomáhá v boji proti celulitidě. 
Zpevňuje břicho a stehna, kůže se stáhne, je opět pevnější, 
hladší a pružnější. Osvěžuje díky extraktu ze zelené kávy.                                            
Kód: 00109001  Množství: 330 ml Doporučená MOC s DPH: 169 Kč

T
Ě
L
O

Energizující sprchový gel Kataleya 
Winter Limitovaná edice
Obsahuje mléčný protein a pšeničné klíčky. 
Unikátní kombinace jemných a zvlhčujících 
součástí, které očišťují pokožku a vrací jí 
přirozenou rovnováhu. Složky z mléčných a 
pšeničných proteinů mají silný hydratační a 
omlazující efekt.
Množství: 150 ml Kód: 3800156004832   
Doporučená MOC s DPH: 115 Kč

Zimní ochranný krém na ruce 
Kataleya Winter Limitovaná edice

Rychle se vstřebávající formule, pro 
každodenní péči o Vaše ruce, obohacená 

o extrakt z kaviáru a bambuckého 
másla. Zjemňuje a zvlhčuje pokožku, 

čímž jí chrání od vysychání a vlivů okolí. 
Obsahuje kaviárový extrakt, bambucké 

máslo, kreatin a bisabolol (bisabolol 
je hlavní složkou esenciálního oleje 

Heřmánku pravého).
Množství: 50 ml 

Kód: 3800156004849   
Doporučená MOC s DPH: 60 Kč

Intenzivní ochrana pro vaše rty díky složení 
obohaceného o kakaový olej a bambucké máslo. 

Balzám vaše rty vyživuje, zklidňuje pokožku a 
zjemňuje jí na dotek, navíc chrání proti vysychání 

a popraskání rtů. Složení obsahuje kakaové máslo, 
Vitamin E který zabraňuje působení volných radikálů, 

Včelí vosk který má regenerační účinky a zjemňuje 
citlivou pokožku rtů, Bambucké máslo – vyvažuje 

obsah tuku a vody v kůži, olivový olej.
Množství: 5 ml Kód: 3800156004863   

Doporučená MOC s DPH: 60 Kč

Vyživující tělové máslo Kataleya Winter
Limitovaná edice
Regeneruje tělo a působí vysoce účinně proti striím. 
Obsahuje kakaové máslo, kokosové máslo, kreatin, 
skořice. Bohatá formule s kakaovým máslem 
perfektní pro regeneraci a vyživení celého těla. 
Kokosové máslo, keratin a skořice jsou hlavními 
ingrediencemi, které napomáhají dlouho trvajícímu 
zvlhčujícímu efektu , který obnovuje elasticitu a 
regenerační schopnost pokožky. Odstraňuje strie a 
ponechává pokožku svěží a zářnou po celý den.
 

       Množství: 200 ml 

       Kód: 3800156004856   
       Doporučená  
       MOC s DPH: 179 Kč

Kataleya
Winter 

Limitovaná edice

Tělové mléko Rose of Bulgaria
Tělové mléko na přírodní bázi. Obsahuje 
unikátní bulharskou růžovou vodu s  
vysokým podílem esenciálního růžového 
oleje.  Má zklidňující, zjemňující a 
antialergické účinky. Obsahuje vitamin 
E a extrakt z rozmarýnu. Intenzivně 
hydratuje a vyživuje pokožku těla, která je 
díky používání jemná a hedvábná. Vhodné 
i pro citlivou pleť.
Množství: 330 ml Kód: 00116001   
Doporučená MOC s DPH: 144 Kč

Zjemňující ochranný 
balzám na rty Kataleya 

winter Limitovaná edice
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Krém na ruce Rose of Bulgaria
Tento krém poskytuje jedinečný pocit pro 
pohodlí a pružnosti suché a poškozené 
pokožky. Obsahuje přírodní růžovou vodu, 
která má antibakteriální a zklidňující 
účinky. Díky glycerinu, výtažky z 
měsíčku a rozmarýnu, kůže je intenzivně 
vyživována a měkká. Chrání proti 
nepříznivým povětrnostním podmínkám.
Množství: 75 ml Kód: 00111001  
Doporučená MOC s DPH: 50 Kč

Probiotický krém na ruce  
Yoghurt of Bulgaria
Kombinace lehké a jemné struktury z 
mimořádně účinných látek v boji proti 
stárnutí pleti. 
Obsahuje hydrolyzovaný protein z 
jogurtu, přírodní bulharský růžový 
olej, kokosový olej, ricinový olej, 
jojobový olej. Slouží i jako maska pro 
ruce.
Množství: 75 ml Kód: 00411001 
Doporučená MOC s DPH: 60 Kč

Masážní krém s levandulovým  
a mandlovým olejem  
a kokosovým máslem
Levandulový olej osvěžuje, tonizuje a stimuluje 
regeneraci pokožky. Mandlový olej - bohatý na 
vitamíny, změkčuje a chrání před negativními 
vlivy prostředí. Kokosové máslo chrání před 
tvorbou vrásek a stárnutím pokožky, dodává 
pokožce měkkost a pružnost.
Množství: 330 ml Kód: 00510001 
Doporučená MOC s DPH: 189 Kč

Krém na ruce s Q10 Regina
Efektivní mix s jemnou strukturou 
a bohatým obsahem. Poskytuje 
okamžitou obnovu a regeneraci 
pokožky rukou. Zvláčňuje, zklidňuje 
a chrání ruce před nepříznivými 
povětrnostními vlivy. Zlepšuje 
elasticitu pokožky, revitalizuje.

Obsahuje Q10, panenský olivový olej 
a 100 % čistý bulharský růžový olej, 
které pomáhají k regeneraci pokožky 
rukou.
Množství: 75 ml Kód: 00311001 
Doporučená MOC s DPH: 67 Kč

Levandulový hydratační krém  
na ruce
V sérii Levandule jsou použity  suroviny 
nejnovější generace, zcela přírodní, bez 
parabenů, ropných produktů a barviv. 
Květinová levandulová voda osvěžuje, 
uklidňuje a stimuluje procesy regenerace 
kůže. Mandlový olej je bohatý na vitamíny 
a cenné přísady, ty změkčují, zvláčňují a 
chrání od nepříznivých vlivů životního 
prostředí. Kokosový olej zabraňuje tvorbě 
vrásek a stárnutí kůže. Obnovuje její 
měkkost a elasticitu.
Množství: 75 ml Kód: 3800200963139 
Doporučená MOC s DPH: 50 Kč

Krém na nohy levandulový  
Herbs of Bulgaria Lavender
Tento jedinečný krém na nohy 
obsahuje levandulový olej, který 
osvěžuje, upravuje a stimuluje 
regenerační procesy kůže nohou. 
Přírodní složení krému má 
antibakteriální a deodorační účinek a 
působí proti pocení nohou.
Množství: 75 ml Kód: 00512001 
Doporučená MOC s DPH: 50 Kč

Krém na nohy Rose of Bulgaria
Sušící krém na nohy s protizánětlivým 
a antimikrobiální účinek. Eliminuje 
nepohodlí suchou a napjatou pokožku. 
Růžová voda, která je součástí kompozice 
je nesmírně bohatá na účinné látky, 
stimuluje regeneraci a posiluje ochrannou 
funkci kůže. Krém je vhodný pro 
každodenní použití.
Množství: 75 ml Kód: 00112001 
Doporučená MOC s DPH: 50 Kč

Sprchový gel Rose of Bulgaria
Jemný sprchový gel pro každodenní 
hygienu těla. 
Umyje efektivně bez narušení 
fyziologické rovnováhy pokožky. 
Obsahuje unikátní bulharskou 
přírodní růžovou vodu vysokým 
obsahem esenciálních růžového oleje, 
který dává vynikající snášenlivost. 
Žádné podráždění a suchost kůže, 
zajišťuje dlouhý pocit čistoty a 
pohodlí.
Množství: 330 ml Kód: 3800200962606 
Doporučená MOC s DPH: 99 Kč
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Šampon a sprchový gel  
2v1 pro pány
Sprchový gel dodá energii a životní 
sílu, smyje únavu a pomáhá cítit se 
uvolněné. Šampon má optimální složení 
z přírodních extraktů na ochranu 
vlasů. Obsahuje přírodní růžovou 
vodou velmi bohatou na aktivní látky 
která, stimuluje regeneraci a zvyšuje 
přirozenou ochranu kůže. Biologicky 
aktivní komplex, sprchový gel 2v1 
aktivně zjemňuje a osvěžuje vlasy i kůží 
po celý den.
Množství: 330 ml  Kód: 3800200962866 
Doporučená MOC s DPH: 99 Kč

Kondicionér na suché a poškozené 
vlasy Rose of Bulgaria
Přírodní růžová voda s vysokým 
obsahem esenciálního růžového oleje 
je unikátním komponentem v tomto 
kondicionéru, který v kombinaci 
se speciálními živinami a vitamíny 
zajišťují pevnost a krásu vlasů. Jojobový 
olej a výtažek z heřmánku, vyživují a 
hydratují hluboko suché a poškozené 
vlasy, jsou hebké, lesklé a snadno se 
tvarují.
Množství: 330 ml  Kód: 00102001 
Doporučená MOC s DPH: 120 Kč

Energizující sprchový gel  
pro muže 
Sprchový gel s keratinem, bulharským 
růžovým olejem a makadamovým olejem 
pro maximální požitek ze sprchy a 
potěšení během sprchování. Vynikající 
kombinace měkkých a zvláčňujících 
komponentů jemně čistí kůži při 
zachování její přirozené rovnováhy. 
Použité komponenty - keratin, bulharský 
růžový olej i makadamový olej, zaručují 
dlouhodobou hydrataci a ochranu kůže. 
Množství 150 ml,  Kód: 3800200960886  
Doporučená MOC s DPH: 179 Kč

Pánský krém na ruce  
Regina Roses
Jemný a rychle vstřebávající 
se krém na ruce pro muže. 
Změkčuje, uklidňuje a chrání 
pokožku rukou před vnějšími 
stresovými faktory. Obsahuje  
100 % čistý olej z bulharské růže, 
makadamový olej, ricinový olej, 
výtažek z Aloe Vera, karnaubský 
vosk.
Množství: 50 ml Kód: 00311002 
Doporučená MOC s DPH: 70 Kč

Luxusní dámský  
parfém Regina Roses  
s růžovým olejem
Luxusní parfém se svěží 
omamnou vůní oleje z bulharské 
olejnaté růže.
Množství: 50 ml Kód: 00320001 
Doporučená MOC s DPH: 450 Kč

Dámský eau de parfém  
Royal Rose s bulharským 
růžovým olejem 
Má unikátní vůně, která nabízí 
vynikající kombinaci elegance a 
jemn osti. Jedinečné jemné tóny 
královny květin, bulharská růže 
Damascena objímá aristo- 
kratickou atmosférou jemné 
podmanivé vůně.
Množství: 50 ml Kód: 03220001 
Doporučená MOC s DPH: 325 Kč

Šampon pro všechny 
typy vlasů  
Rose of Bulgaria
Bulharská přírodní růžová 
voda s vysokým obsahem 
esenciálního růžového 
oleje je unikátní složkou v 
tomto speciálně vytvořeném 
šamponu.
Množství: 330 ml   
Kód: 00116001 
Doporučená MOC s DPH: 99 Kč

Probiotický šampon proti vypadávání 
vlasů s ureou 8 % a růžovým olejem 
Yoghurt of Bulgaria
Velmi šetrný šampon na vlasy k efektivní 
prevenci vypadávání vlasů.  Obsahuje ureu — 
8% (urea podporuje přirozené olupování suché 
pokožky hlavy, kterou hydratuje a zanechává 
hladkou a vyživenou), kreatin, hydrolyzovaný 
protein z jogurtu a přírodní bulharský růžový 
olej, složky, působící hluboce a intenzivně proti 
důvodům, způsobujícím vypadávání vlasů.  
Množství: 230 ml Kód: 00401001  
Doporučená MOC s DPH: 199 Kč
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Dámský Eau de Parfum  
Rose of Bulgaria lady’s
 Unikátní vůně, která nabízí 
vynikající kombinaci elegance a 
jemnosti. Jedinečné a jemné tóny 
“královny květin”, bulharské růže 
Damascena, objetí s aristokratic- 
kou atmosférou. Podmanivá vůně, 
která musí být patrná.
Množství: 50 ml Kód: 00120001  
Doporučená MOC s DPH: 325 Kč

Množství: 25 ml Kód: 00120002   
Doporučená MOC s DPH:  270 Kč

Pánský Eau de Parfum 
Rose of Bulgaria
Okouzlující aroma pro páni 
vyzařující eleganci, respekt 
a prestiž. Dává najevo vaši 
jedinečnost a individualitu. 
Neopakovatelná kombinace 
ušlechtilé atmosféry a doko-
nalého komfortu.
Množství: 60 ml Kód: 00120003 
Doporučená MOC s DPH: 290 Kč

Pánský Eau de Parfém  
Regina Roses
Parfémová voda pro muže, 
obsahující olej z damascenské 
růže. Čerstvá, podmanivá a 
elegantní vůně moderního muže.
Množství: 60 ml Kód: 0032002  
Doporučená MOC s DPH: 499 Kč

Voda po holení s růžovou 
vodou Rose of Bulgaria
Obsahuje růžovou vodu z 
bulharské olejnaté růže, 
dezinfikuje, zklidňuje a vyživuje 
podrážděnou pleť. Růžová 
voda, která je součástí vody po 
holení je nesmírně bohatá na 
léčivé látky, které podporují 
regeneraci a zvyšují ochranné 
funkce pokožky. Má také 
protizánětlivé a antioxidační 
účinky.
Množství: 100 ml Kód: 00119001               
Doporučená MOC s DPH: 150 Kč

100 % Naturální bulharský Růžový Olej Royal Rose 
Je nejdražší, nejžádanější a nejvíce obtížně získávaný olej ve světě. Získává se destilací 
z bulharské růže Damascena, která je nazývána královnou květin. Obsahuje více než 
300 vzácných ingrediencí, které mají zázračný vliv na lidský organismus čímž ho činí 
nepostradatelným v kosmetice, farmacii a potravinářství po celém světě. Má výrazné 
antibakteriální, protizánětlivé a regenerační účinky. Bulharský růžový olej je ideální 
k vyživování, zvlhčovaní a regenerovaní poškozených a stárnoucích tkání. Zpomaluje 
proces stárnutí buněk. Něžné a okouzlující aroma růžového oleje má mocné aroma  
terapeutické účinky na lidský organismus - je antidepresivum a zároveň afrodiziakem. 
Množství: 0,5 ml  Kód: 03225001 Doporučená MOC s DPH: 799 Kč

Glycetynové mýdlo Rose  
Luxurious of Bulgaria – ručně 
vyrobené
Jemné přírodní mýdlo z bulharského 
růžového oleje s vábným relaxačním 
aroma. Vůně růžového oleje pomáhá 
přemoci stres a deprese a je zároveň 
silné afrodiziakum. Bulharský 
růžový olej se používá v parfémech 
a kosmetice světoznámých značek. 
Obohacený glycerinem, vhodný pro 
jemnou a citlivou pokožku.
Množství: 70 g  Kód: 00129014 
Doporučená MOC s DPH: 70 Kč

Glycerynové mýdlo –  
ručně vyrobené
Přírodní složení 100% rostlinného 
palmového oleje a kokosového oleje, 
bez konzervačních látek. Mýdlo z 
růžového oleje s vábným rela- 
xačním aroma. Obohacený 
glycerinem, vhodný pro jemnou a 
citlivou pokožku.
Množství: 50 g  
Různé tvary. Pouze ilustrační obrázek. 
Kód: 00116001 
Doporučená MOC s DPH: 60 Kč
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Glycerinové mýdlo kulaté  
Rose – ručně vyrobené
Jemné přírodní mýdlo z bulharského 
růžového oleje s vábným relaxačním 
aroma. Vůně růžového oleje pomáhá 
přemoci stres a deprese a je zároveň 
silné afrodiziakum. Bulharský 
růžový olej se používá v parfémech 
a kosmetice světoznámých značek. 
Obohacený glycerinem, vhodný pro 
jemnou a citlivou pokožku.
Množství: 50 g  Kód: 00129021  
Doporučená MOC s DPH: 60 Kč

Levandulové mýdlo proti 
celulitidě
Exkluzivní mýdlo vyrobené z 
rostlinných olejů – palmového 
a kokosového, obohacené o 
exfoliační částečky z květů 
levandule, glycerin a kávový 
extrakt, který výrazně pomáhá 
v boji proti celulitidě. Obsahuje 
přírodní levandulovou vodu, která 
osvěžuje, uklidňuje a stimuluje 
regenerační procesy kůže.        
Množství: 100 g Kód: 507001 
Doporučená MOC s DPH: 60 Kč

Glycerinové mýdlo Rose  
Bouquet – ručně vyrobené
Glycerinové mýdlo z růžového 
oleje s vábným relaxačním 
aroma. Obohacený glycerinem, 
vhodný pro jemnou a citlivou 
pokožku. Vůně růžového oleje 
pomáhá přemoci stres a deprese 
a je zároveň silné afrodiziakum. 
Bulharský růžový olej se používá 
v parfémech a kosmetice 
světoznámých značek.       
Kód: 00129023 Množství: 50 g 
Doporučená MOC s DPH: 60 Kč

Glycerinové mýdlo Rose 
Supreme of Bulgaria – ručně 
vyrobené
Jemné přírodní mýdlo z bulharského 
růžového oleje s vábným relaxačním 
aroma. Vůně růžového oleje pomáhá 
přemoci stres a deprese a je zároveň 
silné afrodiziakum. Bulharský 
růžový olej se používá v parfémech 
a kosmetice světoznámých značek. 
Obohacený glycerinem, vhodný pro 
jemnou a citlivou pokožku.
Množství: 80 g  Kód: 00129013 
Doporučená MOC s DPH: 70 Kč
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Glycerinové mýdlo Rose of  
Bulgaria Biofresh – ruční výroba
Jemné přírodní mýdlo z bulharského 
růžového oleje s vábným relaxačním 
aroma. Vůně růžového oleje pomáhá 
přemoci stres a deprese a je zároveň 
silné afrodiziakum. Bulharský růžový 
olej se používá v parfémech a kosmetice 
světoznámých značek. Obohacený 
glycerinem, vhodný pro jemnou a 
citlivou pokožku.
Množství: 40 g  Kód: 3800200961166   
Doporučená MOC s DPH: 60 Kč

Tekuté mýdlo Růže, Rose of Bulgaria
Tekuté mýdlo s bulharskou růžovou 
vodou. Dar přírody z bulharského údolí 
růží. Speciální formule vytvořená aby byla 
něžná a šetrná k pokožce na rukou. Umývá 
efektivně bez narušení fyziologické rovnováhy 
pokožky. Obsahuje unikátní bulharskou 
přírodní růžovou vodu s vysokým obsahem 
esenciálního růžového oleje. Bohatá pěna a 
jemné aroma zajišťuje dlouhodobý příjemný 
pocit čistoty a pohodlí.
Množství: 300 ml Kód: 3800200961890   
Doporučená MOC s DPH: 75 Kč

Mořská koupelová sůl levandule 
Mořská koupelová sůl “Herbs of Bulgaria 
Lavender” z firmy BioFresh je příjemným a 
léčivým doplňkem koupele. Několik minut v 
aromatické lázni s mořskou solí a levandulovým 
olejem zmírňuje pocity psychické a fyzické 
únavy, zlepšuje krevní oběh, hydratuje a 
omlazuje pokožku a poskytuje uklidňující a 
relaxační účinek. Svěží a relaxační koupelová sůl 
vám dodá energii na celý den.
Množství: 360 g  Kód: 3800200961982   
Doporučená MOC s DPH: 99 Kč

Mořská koupelová sůl z růžového 
oleje
Mořská koupelová sůl z růžového 
oleje oblibené značky BioFresh. 
Aromatická kombinace mořské soly 
a naturálního bulharského růžového 
oleje má efekt užasne terapie. Několik 
minut v aromatické lázni s mořskou 
solí s růžovým olejem uvolní napětí ve 
svalech, stimuluje krevní oběh, snižuje 
stres a pomáhá pokožce vyloučit toxiny. 
Nechává pokožku něžnou a elastickou.
Množství: 360 g  Kód: 3800200961999   
Doporučená MOC s DPH: 99 Kč
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Dárková kosmetická sada 
pro ženy Rose of Bulgaria
Vůně růžového oleje pomáhá 
přemoci stres a deprese a je 
zároveň silné afrodiziakum. 
Růžový olej se používá v 
parfémech a kosmetice 
světoznámých značek. Dárková 
sada obsahuje sprchový gel, 
luxusní mýdlo a krém na ruce.
Kod: 00124005 
Doporučená MOC s DPH: 250 Kč

Dárková kosmetická sada 
pro muže Rose of Bulgaria
Vůně růžového oleje pomáhá 
přemoci stres a deprese a je 
zároveň silné afrodiziakum. 
Bulharský růžový olej se používá 
v parfémech a kosmetice 
světoznámých značek. Sada 
obsahuje šampon a sprchový gel 
2v1 s bulharskou růžovou vodou, 
luxusní mýdlo s bulharskou 
růžovou vodou a krém na holení s 
bulharskou růžovou vodou.
Kód: 00124007   
Doporučená MOC s DPH: 250 Kč

Bonbony s růžovým  
olejem
Lahodné bonbony s růží 
se starají o svůdný vzhled 
a vůni pokožky zvenčí i 
zevnitř. Éterické oleje v nich 
obsažené se po dobu 6 hodin 
uvolňují skrz pory pokožky. S 
každým dalším bonbonem se 
prodlužuje doba uvolňování a 
příjemná vůně uživatele.
Kód: 12010301 Množství: 100 g  
Doporučená MOC s DPH: 89 Kč

Růžový džem  
Rosa Damascena Jam
Džem z květů růže se osvědčil jako 
skvělý prostředek k dosažení doko-
nalé krásy. Blahodárně působí na 
zpomalené zažívání, pomáhá působit 
proti svalovým křečím, působí 
protizánětlivě a antibakteriálně, navíc 
je díky své jedinečné chuti požitkem 
pro každého labužníka.
Kód: 12010201 Množství: 230 g  
Doporučená MOC s DPH: 149 Kč

Lokum s růžovým olejem - tradiční balkánská cukrovinka 
Turkish Delight
Tradiční bulharská lahůdka v sobě uchovává unikátní vlastnosti 
bulharského růžového oleje. Tento recept je nepřekonatelný dílem 
bulharských mistrů, který se předává již po mnoho generací.
Kód: 12010101 Množství: 200 g  
Doporučená MOC s DPH: 110 Kč

Dárková kosmetická sada  
pro ženy Rose of Bulgaria
Bulharská přírodní růžová voda 
s vysokým obsahem esenciálního 
růžového oleje je unikátní složkou 
v tomto speciálně vytvořeném 
šamponu. Čistí, osvěžuje a tonizuje 
vlasy. D-Panthenol, který vyživuje a 
hydratuje vlasy, dodává lesk a jemnost 
vlasů. Pouze pro vnější použití. 
Dárková sada obsahuje šampon, 
luxusní mýdlo a krém na ruce.
Kod: 3800200962712 
Doporučená MOC s DPH: 250 Kč

Dárková kosmetická sada pánská Regina anti age 
Dárková sada pro může Regina Roses for men obsahuje 
pánský krém proti starnutí s bulharským růžovým olejem, 
energizující gel s bulharským růžovým olejem a krém po 
holení s bulharským růžovým olejem. Nechte se hýčkat 
podmanivou elegantní vůní moderního muže.
Kod: 3800200960879 
Doporučená MOC s DPH: 649 Kč

Dárková kosmetická sada pro ženy 
Rose Supreme
Sada obsahuje 100% ručně zpracované 
glycerinové mýdlo s růžovým olejem a 
parfém s růžovým olejem. Okouzlující 
vůně obohacená kapkou koncentrované 
energie z růžového oleje se svěžím 
svůdným afrodisiakem. Tvrdé a tenké tóny 
„královny květin“ Damaškové růže Vás 
obrátí do aristokratické atmosféry. Vůně 
pro ženu, jejíž magnetická přítomnost 
nemůže zůstat bez povšimnutí. 
Kod: 3800200969643 
Doporučená MOC s DPH: 490 Kč
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     VELKOOBCHOD
 

Našim partnerům nabizíme vzájemně výhodnou spolupráci 
pro prodej našich produktů v ČR i na Slovensku.

	 	 	 	 	 STAŇTE	SE	NAŠÍM		 	 	 	
	 	 	 	 	 OBCHODNÍM	PARTNEREM	

    Jake jsou podmínky pro velkoochodní odběry: 

	 	 	 	 PODKLADY 
    Dodání výpisu z Obchodního rejstříku nebo    
    Živnostenského listu

	 	 	 	 PLATBA
    První objednávku posíláme na dobírku, další    
    objednávky na fakturu

	 	 	 	 CENY
    Aktuální velkoobchodní ceník je k dispozici    
    na vyžádání

	 	 	 	 OBJEDNÁVKY 
    Objednávky přijímáme na email: 
    lifemine@seznam.cz

	 	 	 	 BLIŽŠÍ	INFORMACE
    Telefonický kontakt pro bližší informace: 
    +420-776-626-129

	 	 	 	 VÍCE	NA	
    www.lifemine.cz
    tel. +420-776-626-129, 
    e-mail: lifemine@seznam.cz

• Prodej	našich	produktů	si	můžete	vyzkoušet	
v	rámci	nezávazného	zkušebního	prodeje

• Zdarma	zapůjčíme	stojany	na	vystavování	zboží



LIFE MINE S.R.O.
+420 776 626 129

LIFEMINE@SEZNAM.CZ
WWW.LIFEMINE.CZ

Uvedené ceny jsou jen doporučené MOC vč. 
DPH. Obrázky jsou ilustrační. 

Vyhrazujeme si právo změn v balení, ceně  
a variantě nabízeného zboží.  

Chyby v tisku vyhrazeny.
Objednávky nad 500 Kč bez DPH – poštovné 

po ČR zdarma, jinak poštovné 75 Kč bez DPH.

Váš distributor:


