
Šampón se zeolitem (klinoptilolitem) bez vůně

Vlastnosti: mocné antibakteriální a hydratační 
účinky, přidává vlasům objem, hebkost a přirozený 
lesk.

Účinek: zklidňuje a hydratuje pokožku hlavy, přidává 
vlasům objem, hebkost a přirozený lesk.

Množství: 200 ml EAN: 3800500322032                                                    Doporučená MOC s DPH: 450 Kč

Koupelové mýdlo se zeolitem  
(klinoptilolitem)

Vlastnosti: mocné antibakteriální a hydratační 
účinky.

Účinek: velmi dobře hydratuje pokožku, ne-
dráždí, ma zklidňující efekt při lehkých kožních 
potížích. Dodává pocit svěžesti a čistoty.

Množství: 100 g EAN: 3800500322001                                                      Doporučená MOC s DPH: 90 Kč

Naturální zeolitní (klinoptilolitní) voda  
(pleťový tonik)

Účinek: okamžitě osvěžuje hydratuje a změkču-
je pleť. Udržuje přírodní rovnováhu pokožky, 
dodává ji mikroelementy a výživné látky. Na 
každodenní použití.

Množství: 100 ml  EAN: 3800500117034                                                    Doporučená MOC s DPH: 520 Kč
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Pleťová maska se zeolitem (klinoptilolitem)
Obsahuje 100% přírodní zeolit (klinoptilolit)

Vlastnosti: neutralizuje kyselé prostředí pokožky. 
Má mocné antibakteriální a antiseptické účinky.

Účinek: antibakteriální, umocňuje peelng a lifting 
efekt. Otevírá ucpané póry a čístí je do hloubky.

Množství: 15 g  EAN: 3800500322049                                                        Doporučená MOC s DPH: 49 Kč

Zeolit (klinoptilolit) 100% – regenerační pudr

Vlastnosti: Efektivní nástroj pro regeneraci po-
drážděné a zarudlé pokožky. Antibakteriální a lokální 
dezintoxikační účinky. Podporuje hojení ran. Otevírá  
ucpané póry, zabraňuje jejích zanesení a zabraňuje 
výskytu patologických procesů.

Účinek: RHODOSORB-P má detoxikační, vysušujicí a 
regenerační účinek. Zklidňuje pokožku a dává pocit 
pohodlí. Poskytuje ochranu proti účinkům škodlivých 
látek z prostředí a škodlivých složek standartní kos-
metiky. Aktivně pomáhá při regeneraci jízev.

Množství: 15g  EAN: 3800500117027                                                          Doporučená MOC s DPH: 239 Kč

Rhodosorb - Farer 100% přírodní zeolit  
(klinoptilolit) koustky

Vlastnosti: ionizuje vodu přírodním způsobem

Účinek: má blahodárné účinky na zažívání, vylučování 
toxinů organismem, normalizování minerálních hladin 
v organismu, biochemických ukazatelů v krvi, pomáhá 
posílit imunitu, zesiluje potenci a výdrž. Ionizovaná voda 
je pomocníkem v boji proti volným radikálům, eliminuje 
škodlivé látky včetně radioaktivních částic. Je zdrojem 
mikro i makro prvků, pomáhá normalizovat metabolické 
procesy lipidů, bílkovin a cukrů a snižuje celkovou úroveň 
cholesterolu.

Množství: 100g  EAN:3800500117041                                                        Doporučená MOC s DPH: 129 Kč
Množství: 200g  EAN:3800500117058                                                        Doporučená MOC s DPH: 179 Kč

Výhradní dovozce pro ČR a SR  LIFE MINE s.r.o., tel. +420 776 626 129, e-mail: lifemine@seznam.cz


