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AMOENÉ, s.r.o. je moravská 
společnost založená v roce 
1997, zabývající se vývojem, 

výrobou, kompletací a distribucí 
vybraných produktů kosmetiky  

a chemických produktů.

AMOENÉ s.r.o.
Boženy Němcové 1238

742 58 Příbor
IČ: 25868501

DIČ: CZ25868501
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Amoené dezinfekce
Lavosept®

Jsme již přes 15 let výrobcem kvalitní české 
dezinfekce Lavosept®. V portfoliu Amoené s.r.o. 
nabízíme dezinfekce na kůži, dále na nástroje 
a malé povrchy, koncentrát na plochy a také 
univerzální dezinfekce. Vše s různými vůněmi.
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Lavosept® roztok

Lavosept® je alkoholový dezinfekční přípravek pro hygienickou dezinfekci kůže, 
který obsahuje i zjemňující a hydratační přísady, které zabraňují vysoušení a 
podráždění pokožky.

Přípravek Lavosept® je vhodný pro použití všude tam, kde dochází ke kontaktu 
s velkým počtem osob - v nemocnicích, ordinacích, v oblasti rehabilitace, v 
kosmetických salónech při manikúře, modeláži umělých nehtů, pedikúře, tetování 
kůže, ve sportovních zařízeních,  v půjčovnách sportovního náčiní, fitness, 
wellness, při nákupech  v supermarketech, při cestování atd.

Dezinfekční účinnost přípravku Lavosept® byla posuzována na Státním 
zdravotním ústavu v Praze, v Centru epidemiologie a mikrobiologie v Národní 
referenční laboratoři pro dezinfekci a sterilizaci.

1000 ml 500 ml 500 ml

Sprej
Sprej

Sprej

200 ml 50 ml

Bez vůně Citrón Trnka
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Lavosept® Gel

Gelová forma alkoholového dezinfekčního přípravku pro hygienickou dezinfekci 
kůže. Lavosept je alkoholový dezinfekční přípravek ve formě čirého gelu, který 
obsahuje i zjemňující a hydratační přísady, které zabraňují vysoušení 
a podráždění pokožky.

Přípravek Lavosept® je vhodný pro použití všude tam, kde dochází ke kontaktu 
s velkým počtem osob - v nemocnicích, ordinacích,  v oblasti rehabilitace, v 
kosmetických salónech při manikúře, modeláži umělých nehtů, pedikúře, tetování 
kůže, ve sportovních zařízeních,  v půjčovnách sportovního náčiní, fitness, 
wellness, při nákupech  v supermarketech, při cestování atd.

Dezinfekční účinnost přípravku Lavosept® byla posuzována na Státním 
zdravotním ústavu v Praze, v Centru epidemiologie a mikrobiologie v Národní 
referenční laboratoři pro dezinfekci a sterilizaci.

1000 ml 500 ml 500 ml

Sprej
Sprej

Sprej

200 ml 50 ml

Bez vůně Citrón Trnka
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Lavosept® Roztok na nástroje

LAVOSEPT® K je dezinfekční přípravek na bázi kvartérních amoniových solí a aldehydů 
ve formě rozředěného koncentrátu určené k okamžité aplikaci pro dezinfekci ploch a 
nástrojů. Lavosept K se používá na dezinfekci a mytí všech omyvatelných ploch a povrchů 
a dále k dezinfekci nástrojů ponorem, zejména v sociální a zdravotnické sféře, službách, 
pedikérských a manikérských salónech, kadeřnictví, kosmetikách, welness a fitness 
centrech,  kde výrazně snižuje počet bakterií. Odstraňuje kromě jiného mikroskopické 
vláknité houby – plísně, mikroskopické kvasinkové houby – kvasinky a dále mikroorganizmy 
Pseudomonas aeruginosa, Staphyloccocus aureus, Enterococcus hirae, aj. Mimo to dodává 
příjemnou vůni a nezanechává skvrny.

Přípravek Lavosept® je vhodný pro použití všude tam, kde dochází ke kontaktu s velkým 
počtem osob - v nemocnicích, ordinacích, ve stravovacích provozech, v potravinářských 
výrobách, v oblasti rehabilitace, v kosmetických salónech při manikúře, modeláži umělých 
nehtů, pedikúře, tetování kůže, ve sportovních zařízeních,  v půjčovnách sportovního náčiní, 
fitness, wellness, při nákupech  v supermarketech, při cestování atd.

Dezinfekční účinnost přípravku Lavosept® byla posuzována na Státním zdravotním ústavu v 
Praze, v Centru epidemiologie a mikrobiologie v Národní referenční laboratoři pro dezinfekci 
a sterilizaci.

1000 ml 500 ml 500 ml

Sprej

Sprej

Sprej

200 ml 50 ml

Bez vůně Citrón Trnka
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Lavosept® K koncentrát - dezinfekce na podlahy

 LAVOSEPT® K je dezinfekční přípravek na bázi kvartérních amoniových solí a aldehydů ve 
formě koncentrátu, proto je třeba jej před použitím rozředit (viz. zadní etiketa). Lavosept K 
se používá na dezinfekci a mytí všech omyvatelných ploch a povrchů a dále k dezinfekci 
nástrojů ponorem, zejména v sociální a zdravotnické sféře, ve službách, pedikérských, 
manikérských a kosmetických salónech, kadeřnictví, wellness a centrech,  kde výrazně 
snižuje počet bakterií. Odstraňuje kromě jiného mikroskopické vláknité houby - plísně, 
mikroskopické kvasinkové houby – kvasinky a dále mikroorganizmy Pseudomonas 
aeruginosa, Staphyloccocus aureus, Enterococcus hirae, aj. Mimo to dodává příjemnou vůni 
a nezanechává skvrny.

Lavosept® K je vhodný na: podlahy, pracovní plochy, sanitární zařízení, wc sedátka, 
pracovní nástroje, dětské hračky, vany, posilovací stroje, rehabilitační křesla a pomůcky, 
atd.

Použití: Podlahy a pracovní plochy: přidejte 25ml koncentrátu (tj. 2 a půl vršku) do nádoby s 
5 l vody o teplotě 20 – 25 °C, tím docílíte 0,5 % roztok. Po umytí ploch není třeba oplachovat 
vodou. Masážní vany/hračky/ rehabilitační stroje po provedení dezinfekcí opláchněte čistou 
vodou. Nepoužívejte neředěný koncentrát.

1000 ml 500 ml

Bez vůně Citrón Trnka
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Lavosept® Univerzál

Novinkou z roku 2020 je dezinfekce Lavosept® Univerzální s širokým uplatněním. Jedná se 
o přípravek na bázi alkoholu vhodnou k hygienické dezinfekci kůže, ploch, povrchů, nástrojů, 
apod.

Díky své baktericidní, fungicidní a virucidní účinnosti je vhodná pro použití ve 
zdravotnických, veterinárních a sociálních zařízeních. Pro svou univerzálnost nachází 
uplatnění v profesionální sféře, jako jsou například kadeřnické, kosmetické, manikérské 
a pedikérské salóny, rehabilitační a fitness centra, hotelové služby. Rovněž je vhodný do 
domácností a pro osobní hygienu.

Benefity přípravku Lavosept® Univerzální:

Všestranné a jednoduché použití.
Maximální možná účinnost.
Luxusní vůně: trnka/ citrón/ bez vůně/ dle přání klienta.
Velikost balení: 200, 500, 1000 (a 5000 ml na vyžádání)
Možnost plnit dle požadavků Privat Label.
Vhodné k opakované dezinfekci.

1000 ml 500 ml 500 ml

Sprej

Sprej

Sprej

200 ml 50 ml

Bez vůně Citrón Trnka
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Lavosept® GOLD roztok

Lavosept® GOLD roztok - dezinfekce obohacena o zlaté částice. Alkoholový 
dezinfekční přípravek ve formě roztoku, který obsahuje i zjemňující a hydratační 
přísady, které zabraňují vysoušení a podráždění pokožky. Díky balení ve spreji 
200ml se pohodlně aplikuje na povrch kůže.

Dezinfekce Lavosept Gold díky zlatým třpytkám vytváří zářivý efekt na pultech, recepcích, 
madlech, sanitě atd. Je určena zákazníkům, kteří chtějí, aby dané místo nebylo jen 
vydezinfikováno, ale také působilo luxusně.  Díky aplikaci třpytek lze navíc zkontrolovat, 
zda-li personál skutečně místo vydezinfikoval. Třpytky jsou antialergické a dále např. na 
rukavicích zvyšují image osoby, která pečuje o své zákazníky. Tento typ efektní a voňavé 
dezinfekce s 60měsíční zárukou vyrábí Amoené s.r.o. jako jediná společnost v České a 
Slovenské republice.

Výrobek Lavosept Gold je ideální použít na recepční a pracovní pulty v salónech krásy, 
kadeřnictví, pedikérských a manikérských zařízeních, soukromých klinikách, lázních a 
sanatoriích (ordinacích), v hotelových provozech atd., které chtějí pro své zákazníky nejen 
image, ale také Top kvalitu.
.Dezinfekční účinnost přípravku Lavosept® byla posuzována na Státním zdravotním ústavu 
v Praze, v Centru epidemiologie a mikrobiologie v Národní referenční laboratoří pro 
dezinfekci a sterilizaci.

500 ml

Sprej
Sprej

200 ml

Višeň
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Péče o nehty
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Laky Amoené jsou kvalitní bezacetonové laky vhodné pro všechny typy přírodních
nehtů. Velmi snadno se aplikují a výborně drží. Nehty jsou tak vyživovány a
hydratovány díky vitamínům a podpůrným složkám. Všechny laky jsou atestovány 
dle platné legislativy v rámci EU. Laky jsou plněny do skleniček italské výroby, které 
jsou extrémně tvrzené. Tento typ obalu je nejprodávanější luxusní skleničkou na 
světě. Je vyrobena tak, aby lom světla zajistil ideální ostrost obsahu z každé strany. 
Velikost a objem je garantován na 99,8 % kvality.

Aplikace: Výrobek se nanese na nenalakovaný, čistý nehet v 1 – 2 vrstvách. Nechá
se zaschnout. Pro odstranění laku se používá standardní bezacetonový odlakovač.

Bezacetonové laky na nehty
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Bezacetonové laky na nehty
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Čistič gelu a čistič gelu EXTRA

Čistič gelu pro profesionální použití čistí a odmašťuje přírodní nehty. Vhodný pro 
všechny techniky úpravy nehtů. Vynikající pro odstranění zbytků gelů po polymeraci v 
systému vytvrzování UV světlem.

Čistič gelu EXTRA představuje zesílenou formuli Čističe gelu pro rychlejší a efektivnější 
účinek.

500 ml500 ml1000 ml 1000 ml

Zesílená formule
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Lihové odlakovače s ricinovým olejem

Kvalitní lihový bezacetonový odlakovač Amoené je výrazně jemněšjí a šetrnější k 
nehtu než jiné výrobky určené k odlakování. Obsahuje velké množství ricinového 
oleje, který nehtů a nehtovému lůžku obzvlášť prospívá. Odlakovač se vyrábí pouze 
v balení po 1 litru v různých  aromatech.

Vývíjeno a výrobeno v ČR. Vhodné pro Profi i domácí použití. Záruka 24 měsíců

1000 ml
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Odlakovač PROFI

Acetonový odlakovač a 
odstraňovač gelového laku 2 v 1

Jde o výrobek naší, české produkce, který je 
určen na odstranění laku i gelu. Při aplikaci 
odstranění gelu doporučujeme prodloužit dobu 
působení na cca 10 minut.

Profesionální odlakovač na umělé i 
přírodní nehty ve velkokapacitním balení 
pro profesionální i soukromé použití. Při 
odlakování je nutné řádně setřít lak, a pak 
nehet ošetřit proti vysychání. 

500 ml

500 ml 1000 ml

100 ml

100 ml
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Odlakovač s vitamínem s vůní 
mandarinka 100ml

Odlakovač na přírodní nehty pro profesionální i soukromé 
použití. Vitamín F zajišťuje zvýšenou výživu nehtů, ry-
chlejší růst a celkové zkvalitnění nehtu. Nevysušuje ani 
nezběluje okolí nehtu. Použitý pupálkový olej podporuje 
celkovou regeneraci a zvláčnění. Při odlakování je nutné 
řádně setřít lak, a pak nehet ošetřit proti vysychání. Jen 
málo žen si uvědomuje nutnost kvalitního přípravku. Je 
proto nutné, aby byl odlakovač ve složení s oleji. Tím je 
možné docílit nepoškození nehtů a nehtového lůžka.

Použití:
Odlakovač se nanese na odličovací tampón. První aliko-
vaná vrstva na nalakovaném nehtu naruší vrstvu laku, ale 
nepoškodí nehtové lůžko příliš agresivní látkou. Až druhá 
vrstva odlakovače finálně odstraní lak.

100 ml

Regenerační olej na nehty a kůžičku 
v okolí nehtů 12ml

Regenerační olej na nehty a kůžičku v okolí nehtu je určen 
na křehké a suché nehty. Hydratuje díky bohatému obsahu 
vitamínu E. Výživný oej se změkčujícím a zjemňujícím účinkem 
pro péči o suché, lámavé a štěpící se nehty.

Regeneruje, vyživuje a posiluje nehty, dokonce i velmi zničené 
a vysušené.

Aplikace samostatně: výrobek se nanese na čistý, ošetřený a 
vysušený nehet a jeho okolí a nechá se min. 10 sekund působit. 
Vmasíruje se jemně do okolí nehtu, aby byl vitamínový efekt 
extrémní.

V případě následné aplikace laku se doporučuje nehet vysušit, 
aby další vrstvy produktů lépe přilnuly na nehet.
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Urychlovač schnutí laku,
vysoušeč laku 12 ml

Gelový odstraňovač kůžičky proti 
záděrům s mořskou řasou, 12ml

Gelový odstraňovač kůžičky 12 ml - Tento jemný gelový 
odstraňovač kůžičky, jemně parfémovaný fialkovou vůní, 
změkčuje kůžičku kolem nehtů a umožňuje její lehké a bezpečné 
zatlačení. Je obohacený glycerinem, jemným mandlovým olejem, 
změkčujícími složkami a výtažky grapefruitu.

Nanášení je snadné, efektivní a šetrné, přípravek působí ve 2-3 
minutách. Jemně změkčí kůžičku a pomáhá odstranění odumřelé 
přebytečné kůže (záděrů). Zanechává nehet a jeho okolí perfektně 
upravené a čisté.

Nanáší se přímo na kůžičku kolem nehtu.

Po působení je vhodné ruce opláchnout, a tak odstranit stopy 
po přebytečném množství přípravku pro pěkné udržované ruce 
používat jednou týdně.

Urychlovač schnutí je bezacetonový výrobek umožňující okamžité 
zaschnutí nanesené vrstvy laku na nehty. Navíc efektivně přispívá 
k prodloužení trvanlivosti laku.

Výrobek není určen na gelové nehty.

VÝVOJ NOVÉ RECEPTURY Z 

DŮVODU NAŘÍZENÍ EU
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Antifungi Silver gel se stříbrem a citrónem 
proti mykózám, 12 ml

Antibakteriální báze na nehty
s vůní višně, 12 ml

Višeň

Skvělý pomocník pro dezinfekci nehtového lůžka a okolí nehtů, jež 
působí proti bakteriím, plísním i kvasinkám. Je vhodný pro domácí 
a profesionální použití.

Aplikace: Natřít výrobek na nehet, pod nehet či jeho okolí a nechat 
působit min. 30 sekund. Opakovat několikrát denně dle potřeby. 
Nesmývat vodou!

Jedná se o unikátní lak, který regeneruje a vyživuje nehty a to díky 
přítomnosti aktivních složek jako jsou antioxidanty, vitamíny, bělící 
látky a antimikrobní látky působící proti plísňovým onemocněním 
nehtů. Mezi hlavní složky tohoto laku se řadí zejména mikročástice 
stříbra, které společně s benzalkoniem chloridu působí antifungálně, 
neboli protiplísňově. Dále jsou v tomto laku obsaženy výtažky 
z citrónu, jež jsou zodpovědné za vybělení nehtů a extrakt z 
mořských řas, který působí antioxidačně. Lak obsahuje mimo jiné 
také posilující a hydratační přísady, jako jsou vitamíny E a B5.

Lak je možno používat samotně, neboť působí velmi přirozeně a 
zakrývá nedostatky nehtu.

Použití: lak se nanese na čistý a vysušený nehet v 1 - 2 vrstvách. 
Lak je rychleschnoucí. Po 2 - 3 dnech se odstraní a může se 
opět nanést. Aplikuje se při mykózách 2x týdně, jako prevence 1x 
měsíčně.
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5 v 1 zpevňující lak 
s arganovým olejem, 12ml

Gel damage nail rescue, 12 ml

Gel damage nail rescue  je převratný funkční prostředek aktivní 
péče napomáhající k rychlému a efektivnímu ozdravení nehtů 
zničených únavou, nemocí a především po aplikaci nekvalitních 
gelů!

Obsahuje unikátní složení díky kombinaci Alfa hydroxykyseliny, 
křemíku přispívajícímu k zlepšení metabolické reakce a extraktu z 
rosolovky řasotvaré (Tremella Fuciformis), jež podporuje hydratační 
účinky, funkci antioxidantu a zpomalení procesu stárnutí.

Vysoký obsah vitamín E udržuje přirozenou hydrataci a pružnost. 
Patentovaný hexanal působí coby vytvrzovací aldehyd, který 
zlepšuje stav nehtu. Lehký barevný nádech plní funkci zakrytí 
nedokonalosti nehtů

Návod k použití: Nanášet 1 nebo 2 vrstvy přímo na suchý očištěný 
nehet. Pro zaručený efekt je ideální doba kontinuální aplikace 3 
až 4 týdny. Pro odstranění lze použít standardní bezacetonový 
odlakovač společnosti Amoené.

Jde o jedinečný přípravek, který je unikátní díky těmto funkcím:
1. NO LINES - zabraňuje vzniku nerovností a napomáhá k obnově 
a regeneraci včetně vyplnění rýh.

2. Hydratující zpevnění - díky množství vitamínů pomáhá kvalitně 
zpevnit a posílit jemný nehet.

3. TOP COAT - výrazně prodlužuje účinnost nalakovaného nehtu, 
rozzáří nehet, který zároveň posílí.

4. UV FILTR - obsahuje ochranné složky proti UV záření.

5. OLEJOVÁ LÁZEŇ s ARGANEM - vitamínová výživa. Přípravek 
lze použít jako BASE COAT (základní báze) či dokončovací báze 
zejména pro přírodní nehty.
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www.amoene.cz

Péče o pleť & tělo 
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Multifunkční pleťová voda

Základ Multifunkční pleťové vody s meduňkou tvoří hydrofilní (ve vodě rozpustný) 
babasový olej a květová voda z meduňky. Babasový olej je získáván lisováním plodů 
z palmy Babasu, které se vyskytuje v Brazílii. Babasový olej zaručuje šetrné odlíčení 
pokožky, bez dalšího zbytečného vysušování pokožky a navíc díky vysokému 
obsahu kyseliny laurové působí také antimikrobiálně.

Odstraňuje nečistoty a zbytky make-upu, aniž by narušoval přirozenou ochrannou 
vrstvu pokožky. Babasový olej se velmi rychle vstřebává a zanechává pleť vláčnou, 
rozjasněnou a bez pocitu mastného filmu.

Květová voda z meduňky probudí unavenou pleť k životu, udržuje její hydratační 
režim. Zpomaluje proces stárnutí pokožky, působí proti tvorbě vrásek. Udržuje 
pleť vláčnou a pružnou, zvyšuje její pevnost, má hojivé a antiseptické vlastnosti. 
Chrání pleť před škodlivými účinky životního prostředí, její příjemná vůně podporuje 
kompletní uvolnění a navozuje okamžitý pocit pohody. Je vhodná pro všechny typy 
pleti, velmi dobře působí zejména na suchou a citlivou pleť.

50 ml 200 ml 250 ml
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Amolinka luxusní vazelína
s arganovým olejem

Amolinka je kvalitní parafínová vazelína určená k extrémnímu promaštění kůže, 
nehtů a nehtového lůžka. Vazelína je obohacena o velké množství vysoce kvalitního 
marockého arganového oleje s příjemnou vůní kiwi a černého hroznu. Barva vazelíny 
je čistě průhledná.

Nový typ balení zabezpečí efektivní a hygienické spotřebování celkového množství 
náplně bez zbytečného ulpívání na stěnách.

Tato extrémně promašťující luxusní vazelína se vmasíruje do kůže nebo nehtového 
lůžka. Je určena pro všechny typy pleti, muže i ženy. Je vynikající pro zjemnění 
namáhané či popraskané kůže na rukou, nohou, loktech či jiných částech těla, které 
je potřeba důkladně promastit. Díky obsahu kvalitního arganového oleje se krásně 
roztírá a působí do hloubky.

Výrobek je schválen SZU ČR.

100 ml
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Luxusní mandlový krém 5&1

Luxusní mandlový tělový krém na kůži 5&1 je výrobek s vysokým obsahem kvalitních olejů:  
avokádového, arganového, olivového, mandlového, kokosového oleje a bambuckého 
másla.

Krém se lehce nanáší a příjemná vůně čerstvých mandlí dodává kůži sametovou, 
nevtíravou a jedinečnou vůni, kterou ocení každý muž i žena.

Napomáhá k hydrataci a  regeneraci kůže celého těla. Podporuje  revitalizaci pokožky.

Nový typ balení zabezpečí efektivní a hygienické spotřebování celkového množství náplně 
bez zbytečného ulpívání na stěnách. 

Český krém 5&1 je vyvinut a vyráběn společností Amoené a atestován Státním zdravotním 
ústavem ČR.

100 ml Airless 60 ml sklo
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AMOÉNKA Balzám na pokožku, 
nehty a nehtové lůžko s meduňkou  

100 ml airless a  60 ml

Luxusní solný peeling s vůní banán 
a karamel 250ml ve skle

Solný peeling s vysokým obsahem bambuckého másla, 
vitamínu E, mandlového a kokosového oleje s příjemnou 
vůní je perfektní pomocník k odstranění odumřelé kůže. 
Zároveň slouží k regeneraci a hydrataci kůže nové. Jemná 
minerální sůl má čistící, antiseptické a abrazivní účinky. 
Dále zmírňuje bolesti svalů, zánětlivé procesy a tonizuje 
kůži. Díky peelingu dosáhnete správného promasírování a 
prokrvení pokožky, což jsou jedny s nejdůležitějších faktorů 
k boji s celulitidou. Navíc zlepšení cirkulace krve podporuje 
přirozenou detoxikaci oběhového i lymfatického systému. 
Vegan výrobek.

Použití: Dostatečné množství lehce vmasírujte krouživými 
pohyby do navlhčené pokožky. Neaplikujte na poraněnou 
kůži. Doporučujeme používat 1 - 2x týdně.

Již není nutné používat žádné další tělové mléko. Kůže je 
hebká s úžasnou vůní.

Vegan výrobek. Český vývoj, česká výroba, česká certifikace.

Pozor: v teplejších měsících může docházet k uvolňování 
olejů na povrch. Tento fakt není na závadu výrobku, jde o 
přirozený proces!

Balzám Amoénka je balzám na suchou či 
unavenou kůži rukou, nehty či na nehtovou 
kůžičku. Balzám má změkčující, hydratační 
a vyživující vlastnosti. Vzhledem k  vysokému 
množství avokádového oleje je balzám vhodný 
pro suchou, velmi citlivou, zanícenou a unavenou 
pokožku. AMOÉNKA přispívá ke zjemnění a 
zvláčnění pokožky a tím pádem i ke snadnější 
úpravě nehtů. Používání balzámů je určeno pro 
profesionální i domácí užití.

Zjemňuje pokožku, hydratuje, vyživuje, 
výborně se roztírá, navozuje příjemnou 
náladu.

Amoénka neobsahuje žádná syntetická 
barviva, ani aromata, natož ropné deriváty 
jako je silikon či parafín. Bez konzervantů.
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Veganský arganový elixír, 10 ml

Pleťové bakuchiolové sérum a Suchý 
olej s Anti-aging efektem, 10 ml

Hlavní složka výrobku - arganový olej má vysoký 
podíl esenciálních mastných kyselin, tokoferolů, 
skvalenu, vitamínu E, A, F a dalších látek 
prospěšných pro Vaši pleť a pokožku. Vitamín E 
je silným antioxidantem, chránícím před záněty a 
UV zářením. Arganový Olej se rychle vstřebává a 
nezanechává pocit mastnoty. Podporuje tvorbu 
kolagenu a elastinu v pokožce, proto je vhodným 
pomocníkem pro stárnoucí pleť. Olej pokožku 
hloubkově vyživuje a hydratuje, také snižuje tvorbu 
kožního mazu. Vhodný nejen pro všechny typy pleti, 
ale příznivě působí i na nehty a vlasy.

Použití: Naneste olej na tělo, vmasírujte 
krouživými pohyby a nechte vstřebat.

Suchý olej s antiaging efektem a vitamínem A 
(Bakuchiol) pro denní péči. Matt effekt / podkladová 
báze.

Vhodné pro:
Zralou pleť s vráskami
Normální smíšenou pleť (T-zóna)
Suchou pleť se sklony k šupinatění
Mastící se aknózní pleť

Přírodní balzám na vousy, 
60 ml

Balzám obsahuje směs vysoce 
kvalitních přírodních olejů, 
bambuckého másla, vitamínů a 
extraktů podporujících růst vousů. Po 
použití jsou vousy měkké, lesklé 
a extrémně vyživené s exkluzivní vůní.

Aplikujte 1x denně (nejlépe před 
spaním) potřebné množství balzámu 
na celé vousy a důkladně promasírujte. 
Nechejte vstřebat.
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Pomády / Balzámy na rty

 Balzámy na rty jsou určeny především pro ochranu rtů před nepříznivými vlivy 
počasí (například vítr a chlad) a pro péči o ně. Velmi dobře se roztírají, udržují rty 
vláčné a jemné po dlouhý čas. Balzámy pomáhají u popraskaných rtů, podporují 
hojení malých ran na rtech, zvlhčují a ošetřují poškozené rty.

Přírodní základ pomády z edice A Kiss Of Lemon Balm 
tvoří vysoký podíl arganového oleje, ricinového oleje a 
bambuckého másla s přídavkem esenciálního oleje z 
meduňky. Pomáda díky vysokému obsahu vitamínu E 
okamžitě zjemňuje rty, dále přirozeně chrání před vnějšími 
vlivy, hydratuje, vyživuje a na rtech dlouho vydrží. Pomáda 
obnovuje vitalitu suchých, vysušených, citlivých nebo 
poškozených rtů. Mimo jiné díky přídavku esenciálního 
oleje z meduňky má výrazné antimikrobiální účinky, což 
znamená, že je vhodná k předcházení vzniku oparů a díky 
nádherné čisté vůni pozitivně navozuje a podporuje dobrou 
náladu.

Luxusní pomáda na rty na přírodní 
bázi s přídavkem esenciálního oleje 

z meduňky, 30 ml
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Luxusní balzám na rty se třpytkami

Jde o kvalitní pomádovou hmotu, která obsahuje ricinový olej, avokádový olej a olej 
z pšeničných klíčků. Tyto oleje jsou známy především vysokým obsahem vitamínu 
E, a dále díky přítomnosti vitamínu A a lecithinu jsou významným regeneračním 
a revitalizačním prostředkem pro suché rty. Mimo jiné v důsledku přítomnosti 
avokádového oleje má balzám přirozený UV-faktor. Pomádová hmota je dále 
doplněna jemným tónovacím pigmentem a neodolatelnou višňovou vůní. Navíc jsou 
v hmotě obsaženy jemné třpytky pro zářivý vzhled.
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Kulaté oční stíny DUO

Luxusní kompaktní pudr s tvářenkou  
2 v 1 Melange

Luxusní oční stíny DUO se snadno nanášejí, perfektně přilnou a barvy zůstávají 
po celý den syté a zářivé. Po aplikaci vytvářejí na víčku film, který působí velmi 
přirozeně, zvýrazňují tvar a konturu očí, dodávají jim hloubku. Základní výběr odstínů 
dovoluje oči zvýraznit stejně jako změnit svůj vzhled podle dané příležitosti. Tyto 
odstíny dodáváme DUO, kde je možné libovolně kombinovat. Stíny se vyrábí z 
přírodní hlinky, tudíž nevyvolávají žádné alergické reakce.

Terracotový bronzer slouží k rozjasnění pleti. Díky svému složení je vhodný pro denní 
i večerní líčení, pro všechny typy pleti včetně problematické.
Pudr se stává ochranným prostředkem díky svému novému složení. Je vyroben z 
velmi jemných pudrových částic, jež dodají make-upu konečný nádech jemného 
saténového vzhledu. Ty pokožku dokonale matují a vytvářejí jemné a hedvábné 
pokrytí.
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Veganský parafínový olej pro všestranné 
použití, antialergický 200 ml

Čistě parafínový olej ve farmaceutické kvalitě s příjemnou vůní je určený k masáži 
celého těla. Přípravek má optimální kluzkost, k použití stačí malá dávka. 

Jedná se o Veganský antialergický olej se změkčujícími účinky. Olej vytváří na 
pokožce ochranný film, uzamyká v ní vlhkost a zabraňuje vysušování. Je vhodný 
jak pro domácí použití (masáže), tak ve wellness centrech, rehabilitacích, 
lázeňství i kosmetice.
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Magneziové soli do koupele 200g

Magneziová sůl je vyváženou kombinací Epsomské a mořské soli s obsahem vitamínu 
E (antioxidant) a regeneračním arganovým olejem. Výsledkem je koupelová sůl s 
vysokým obsahem horčíku a dalších minerálů jako je draslík, vápník, brom atd., navíc 
obsahuje sušené květy měsíčku lékařského. Sůl je určena pro přípravu relaxačních 
lázní, které pomohou uvolnit svaly, odbourat stres a zároveň detoxikovat organismus. 
Po jejím použití se budete cítit odpočatí a uvolnění, zmizí napětí ve svalech. 
Koupelovou sůl využijete i na zmírnění pocitu oteklých nohou.

Netestováno na zvířatech. Vegan. Český výrobek.
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Přírodní svíčky, 150 ml

Přírodní, ručně vyráběná vonná svíčka patří do nové, limitované edice doplňků firmy 
Amoené. Svíčka je vytvořená pouze z českých surovin - z čistého včelího vosku, s 
obsahem přírodních vůní a kousky sušených květů, doplněné přírodním bavlněným 
knotem. Skleněný obal je českého výrobce, ekologický a vhodný na recyklaci. Užijte 
si příjemnou domácí atmosféru a pohodu. Doporučujeme zhasit pomocí víčka. Nikdy 
nenechávejte svíčku bez dozoru.

Květy levandule Svěží vanilka Ostružina s kapkou smetany

Luxusní čistič zrcadel a malých 
ploch s vůní citrónu, 500 ml

Jde o super funkční čistič s luxusní vůní citrónu, 
který rychle a efektivně dodává lesk, zbavuje účinně 
prachu, nečistot včetně mastných skvrn. Zanechává 
příjemnou vůní dotvářející celkově čistý efekt. Speciální 
složení napomáhá k delšímu udržení lesklého efektu a 
neusazování prašných částic na plochu.

Je vynikajícím pomocníkem pro vyleštění výrobků typu 
vodovodní baterie, kohoutků, odtokových kanálků, klik 
a madel,  kachliček, umývadel, van a další sanitační 
techniky.

Aplikace: nastříkat aplikátorem na plochu/místo či 
objekt, nechat 3 – 5 sekund působit a poté setřít 
suchým hadříkem. Neoplachovat, neodmašťovat.
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Ochranný a regenerační veterinární 
balzám pro domácí mazlíčky, 100 ml 

airless balení a 100 ml

Regenerační meduňková Amoénka pro domácí mazlíčky

Ochranný a regenerační kosmetický přípravek pro psy, kočky, drobné hlodavce a jiná domácí 
zvířata. Aplikuje se například na polštářky tlapek a mezi prsty, čumák, suchá místa na uších, v 
okolí bradavek a pod. Balzám napomáhá k obnově a hydrataci popraskané, suché, šupinaté a 
jinak porušené kůže zvířat. Rovněž jej lze použít k obnově kůže po popálení či podpoře hojení 
jizev. Díky svému unikátnímu přirodnímu složení nejen reneneruje, ale má také schopnost 
vytvářet na kůži jemný film, jenž zabraňuje v kontaktu s látkami v okolí (posypová sůl, asfalt, 
nečistoty..)

Návod na použití: 

Nanášejte čistou rukou či jednorázovými vatovými tyčinkami / tampónky na suchou kůži 
zvířete. Neaplikujte na sliznice. Skladujte na tmavém a suchém místě při teplotě do 20° C. 
Přípravek je citlivý na vyšší teploty. Lze uchovávat v chladu. Uchovat mimo dohled a dosah 
dětí. Pouze pro zvířata.
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Obalový materiál

Láhev s objemem 200 ml se 
stříbrným vrškem
Materiál: PETG

Kanystr s vrškem, objem 5000 ml
Materiál: chemicky odolný plast

Láhev s objemem 200 ml
se sprejem

Materiál: PETG

Láhev s objemem 50 ml
se sprejem

Materiál: PETG

Láhev s objemem 50 ml se stříbr-
ným vrškem

Materiál: PETG

Plastový kelímek, objem 5,5 ml
Materiál: Plast

Barva: Bílá

Obal na pomádu, objem 4,2 g
Materiál: Plast

Barva: Bílá
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Divize Privat Label se zabývá vývojem a výrobou produktů dle přání zákazníka. 
Rovněž se specializuje na zpracování polotovarů, plnění do obalů, inkjetování a 
etiketování široké škály produktů od kosmetiky, dezinfekce, detergentů či jiných 
chemických směsí, jak z produkce Amoené, tak ze zdrojů dodavatelů. Vzhledem 
k tomu, že prakticky celá výroba je založena na manufaktuře, je ideální volbou 
pro produkci reklamních předmětů a malých sérií.

Pod záštitou společnosti Amoené je dále nabízena například korekce etiket 
po legislativní stránce, asistence při schvalování na Státním zdravotním ústavu 
ČR, Registru chemických látek a prostředků či na Portálu pro oznamování 
kosmetických výrobků. Amoené zajišťuje veškeré náležitosti spojené s uvedením 
a distribucí kosmetických a dezinfekčních produktů na trh.
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FAKTURAČNÍ ADRESA:

AMOENÉ s.r.o.
Boženy Němcové 1238
742 58 Příbor
IČ:    25868501
DIČ: CZ25868501

PROVOZNÍ  A 
KORESPONDENČNÍ ADRESA: 

AMOENÉ s.r.o.
Areál firmy Skarab, s.r.o.
9. Května 1162
742 58 Příbor

ID datové schránky: 

zgcmbx3 

Bankovní spojení: 

KB Nový Jičín, č. účtu: 

107-5150560217/0100

IBAN: 

CZ3101000001075150560217

SWIFT: 

KOMBCZPPXXX

CEO Tel: 

+420 720 403 443

LABORATORY, SERVICE tel:

 +420 606 316 401

CONTACT tel: 

+420 601 367 745

www.amoene.cz

PŘIPRAVUJEME:

UREA: Změkčující krém na nohy

Luxusní přírodní šampón

Luxusní sprchové mýdlo

Tělové šlehané máslo

Luxusní hyaluronové sérum

Přírodní růžová pleťová voda

Nová receptura pro vysoušeč laku

Dokončovací fáze
vývoje pro rok 2022 

a uvedení na trh
2022–2023
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