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AMOENÉ, s.r.o. je rodinná společnost založená v roce 1997, 
zabývající se vývojem, výrobou, kompletací, distribucí kosmetických 
produktů a dezinfekčních prostředků. Amoené, to pro nás znamená 
týmový duch, kvalitní české výrobky a chuť dělat věci poctivě.  

Klademe důraz na vstřícnost a individuální přístup k zákazníkovi. Vizí 
naší společnosti je navázání přátelských vztahů, podpora domácí 
produkce, rozvoj a udržitelnost. 

 

1 Divize nehtové péče se zaměřuje na bezacetonové laky, podkladové 
laky, zpevňovače laků, acetonové i bezacetonové odlakovače, 
antibakteriální báze a také na odstraňovače gelových nehtů 
a výpotků. Nechybí ani odstraňovače nehtové kůžičky a oleje pro 
regeneraci nehtů. 

V nabídce lze rovněž nalézt několik laků na nehty se speciálními 
účinky � například Antifungi Silver Gel proti plísním, Gel Damage 
Rescue pro obnovu poškozeného nehtu či multifunkční 5 v 1 lak 
na nehty. 
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2 Divize dezinfekce Lavosept® je zaměřena na výrobu vlastní 
certifikované české dezinfekce s širokým spektrem použití. 
Dezinfekci nabízíme v rozmanité škále objemů od 50 ml do 1 000 ml, 
v případě velkoodběru nabízíme objemy až do 50 litrů. Vybrat 
si můžete mezi produkty s vůní trnky, citrónu či bez vůně. K dostání 
je LAVOSEPT® K Koncentrát a LAVOSEPT® K roztok, určeny k mytí 
a dezinfekci ploch/ nástrojů. Nejpopulárnějšími produkty řady jsou 
LAVOSEPT® Roztok a LAVOSEPT® Gel, přípravky určené k dezinfekci 
kůže. Sortiment je doplněn o exkluzivní verzi dezinfekčního roztoku 
na ruce LAVOSEPT® GOLD s višňovou vůní a zlatými třpytkami.  

Do stálého sortimentu značky je nově zařazena dezinfekce 
LAVOSEPT® Univerzální, která nabízí uplatnění jak pro dezinfekci 
kůže, tak pro dezinfekci ploch a nástrojů.  

Levnější alternativou je pak LAVOSEPT® Stopvir na kůži i nástroje 
s virucidní účinností, jehož složení je založeno na doporučení 
Světové zdravotnické asociace (WHO). 
Produkty Lavosept® Roztok, Gel, Gold, Univerzální i Stopvir jsou 
účinné proti viru způsobujícím onemocnění COVID-19.  
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3 Zásadní divizí je manufakturní výroba pomád a tónovacích balzámů 
na rty, vazelín, olejů, elixírů a krémů. Dále v nabídce naleznete 
například tělové peelingy, odličovací vody, tuhé parfémy, 
antiperspiranty či deodoranty. Čím dál větší popularitě se těší naše 
veganské produkty.  

Nejnovější kolekcí jsou pak produkty označeny jako FUN 
kosmetika. Jedná se o funkční přírodní výrobky s meduňkou, které 
těží to nejlepší z přírody – její sílu a zároveň šetrnost.  

V rámci certifikované laboratoře jsou vyvíjeny vlastní výrobky, u 
kterých je kladen důraz na přírodní složky a kvalitu použitých 
surovin. Výrobky jsou následně schváleny Státním zdravotním 
ústavem ČR a atestovány dle platné legislativy v rámci Evropské 
unie.  Všechny produkty  jsou vyráběny ručně, pečlivě a s láskou.  

4
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4 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. S orientací na individualitu každého 
zákazníka lze vyhovět specifickým výrobním postupům, každý 
projekt je brán jako výzva. 

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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Laky na nehty Amoené 
Laky Amoené jsou kvalitní bezacetonové laky 
vhodné pro všechny typy nehtů. Velmi snadno 
se aplikují a výborně drží. Nehty jsou díky 
obsahu vitamínů a podpůrných složek 
vyživovány a regenerovány. Laky jsou plněny 
do obalů z extrémně tvrzeného skla Italské 
výroby.  

V nabídce naleznete přes 30 odstínů, které jsou 
podle nejnovějších trendů pravidelně 
obměňovány. Aktuální paletku odstínů žádejte 
u obchodního zástupce. Výrobek lze plnit dle 
požadavků Privat Label. 

Objem: 12 ml  

 

Víte, že? 

� Laky se stříbrným leskem v sobě mají mikroskopické částečky stříbra, jsou tudíž částečně 
antibakteriální. 

� Perleťové laky vždy méně kryjí, a proto se musí aplikovat alespoň ve dvou vrstvách. 
� Kvalitní lak na nehty vydrží přibližně 3 dny. Dlouhotrvající laky sice slibují větší trvanlivost, mají 

však velice nízkou výživovou hodnotu.  
� Po aplikaci laku na nehty doporučujeme lak zafixovat pomocí TOP COAT laku, případně použít 

lak 5 v 1 v tenké vrstvě. Zajistíte tak větší odolnost a prodloužíte dobu, po kterou lak zůstává 
v bezchybném stavu.  

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

 

Záruka 24 měsíců 
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5 v 1 zázrak na nehty 

Lak 5v1 je jedinečný multifunkční průhledný lak 
na nehty s extrémním množstvím vitamínu E, 
čistým arganovým olejem, kalciem, složkou 
NO Lines a silným UV filtrem. Výrobek poslouží 
jako podkladový nebo finální ochranný lak, 
či samostatná vyživující kůra. Díky svým 
zpevňujícím vlastnostem je schopen prodloužit 
trvanlivost manikúry až na 10 dní. Výrobek lze 
plnit dle požadavků Privat Label. 

Unikátní funkce 5v1: 

1) NO LINES: zabraňuje vzniku nerovností 
a napomáhá k obnově nehtu, včetně 
vyplnění rýh. 
 

2) ZPEVŇOVAČ: díky množství vitamínů 
pomáhá zpevnit a posílit jemný 
a roztřepený nehet.  
 

3) TOP COAT: výrazně prodlužuje 
trvanlivost nalakované vrstvy. Nehty se 
rozzáří a zároveň posílí. Podkladovému 
laku dodá lesk. 
 

4) UV FILTR: obsahuje ochranné složky 
proti UV záření. 
 

5) OLEJOVÁ LÁZEŇ: vitamínová bomba 
s arganovým olejem pečuje o nehty 
a přispívá k jejich regeneraci. 

Objem: 12 ml  

 
 

 

 

Aplikace: Jako podkladovou bázi naneste lak na čistý nehet v 1 vrstvě a nechte zaschnout. Poté 
naneste barevný lak. Namísto top coat laku aplikujte 5v1 v jedné vrstvě na již nalakované nehty pro 
zvýšení odolnosti a lesku. Pro vyživující kůru aplikujte na suchý, vydezinfikovaný nehet 2 vrstvy laku 
a nechte zaschnout. Docílíte tak přirozeného lesku nehtů. 

 

Záruka 24 měsíců 
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Antifungi Silver Gel 
Antifungi Silver Gel je převratný antibakteriální 
výrobek určený jako prevence proti plísním 
a mykózám nehtového lůžka. Tento gelový lak 
regeneruje a vyživuje zažloutlé, poškozené 
nehty. Mezi hlavní funkční složky tohoto laku 
patří mikročástice stříbra a výtažky z citrónu, 
jež mají antibakteriální a bělící účinek.  Silný 
extrakt z mořských řas působí navíc 
antioxidačně. Lak obsahuje také posilující 
a hydratační přísady jako jsou vitamíny E a B5.  

Lak je možno používat samotný, neboť působí 
velmi přirozeně a nenápadně, přičemž zakrývá 
nedostatky nehtu. Ve dvou vrstvách se jeví jako 
poloprůsvitný světle bílý lak s lehkou modrou 
opalescencí. Také je možné jej použít jako 
funkční podkladovou bázi pod barevnou vrstvu. 

Četnost použití: při mykózách 2x týdně, jako 
prevence potíží 2x měsíčně. Častější použití 
zvyšuje antibakteriální efekt. 

Objem: 12 ml  

Výrobní proces: Mikročástice stříbra jsou díky 
unikátnímu technologickému výrobnímu 
procesu zapracovány do gelové hmoty 
a promíchány tak, aby byly rovnoměrně 
rozneseny do celé báze. Pro co nejefektivnější 
účinek aktivních látek a vitamínů jsou tyto látky 
přidány až na konci výrobního procesu. 

Výrobek lze plnit dle požadavků Privat Label. 

 

 

Aplikace: Lak naneste na suchý, vydezinfikovaný nehet ve 2 vrstvách a nechte zaschnout. Po dvou 
až třech dnech nehet šetrně odlakujte bezacetonovým odlakovačem a poté znovu aplikujte. 

 

Záruka 24 měsíců 
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Gel Damage Rescue  
Gel damage nail rescue je přípravek 
napomáhající k ozdravení poškozených nehtů 
způsobené například nesprávnou aplikací nebo 
odstraňováním gelových laků.  
Tento malý záchranář svým přirozeným 
narůžovělým nádechem zakryje nedokonalosti 
a nerovnosti zničených nehtů. Po použití 
vypadají nehty zdravěji, silněji a dokonaleji.  

Co obsahuje? 

Obsažené alfa-hydroxy kyseliny (AHA) a křemík 
napomáhají k urychlení regenerace a zlepšení 
metabolické reakce nehtu. Extrakt z Rosolovky 
řasotvaré a vitamín E fungují jako antioxidanty, 
udržují nehty pružné a v dobré kondici. 
Patentovaný hexanal vytvrzuje a vylepšuje stav 
nehtu. Výrobek lze plnit dle požadavků Privat 
Label. 

Objem: 12 ml  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplikace: Nalakujte 1 až 2 vrstvy laku na čisté a suché nehty. Přípravek na nehtu vydrží 7 až 10 dní. 
K odstranění lze použít běžný odlakovač. Pro docílení bezchybných nehtů doporučujeme aplikovat 
pravidelně po dobu 3 až 4 týdnů.  

 

Záruka 24 měsíců 
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Antibakteriální báze na nehty 

Skvělý pomocník pro dezinfekci, odmaštění 
a vyčištění nehtového lůžka a okolí nehtů. 
Antibakteriální báze působí proti bakteriím, 
plísním i kvasinkám. Báze je vhodná pro použití 
na nehty na rukou i na nohou, kde zabraňuje 
vzniku mykóz, tvorbě a šíření plísní a jiných 
nemocí nehtového lůžka. Po použití 
nezanechává žádnou viditelnou vrstvu, je tedy 
vhodná i pro muže. Přípravek doporučujeme 
pro domácí i profesionální použití. Výrobek lze 
plnit dle požadavků Privat Label. 

Objem: 12 ml  

 

 

 

Aplikace: Pomocí štětečku aplikujte výrobek na nehet, pod nehet či jeho okolí a nechte působit 
minimálně 30 sekund. Opakujte několikrát denně dle potřeby. Neoplachujte.   

 

Záruka 60 měsíců 
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Gelový odstraňovač kůžičky 

Šetrný gelový odstraňovač kůžičky jemně 
parfémovaný fialkovou vůní změkčuje kůžičku 
kolem nehtů a umožňuje lehké a bezpečné 
zatlačení bez jejího porušení. Patentované 
složení tohoto přípravku zahrnuje výtažek 
z mořské řasy, který zajišťuje hydrataci. Dále 
obsahuje mandlový olej, který podporuje 
regeneraci nehtového okolí, dále obsahuje 
změkčující složky, jako je například glycerin, 
který zajišťuje hydrataci a zároveň napomáhá 
vstřebávání aktivních látek. Odstraňovač je 
navíc obohacen o výtažek z grapefruitu, který 
má antiseptické vlastnosti a zároveň působí 
jako antioxidant. 

Pro pěkné udržované ruce doporučujeme 
používat jednou týdně ve večerních hodinách, 
nejlépe těsně před spaním. Nanášení je 
snadné, efektivní a šetrné, odstraňovač 
zanechává nehet a jeho okolí perfektně 
upravené a čisté. 

 

Výrobek lze plnit dle požadavků Privat Label. 

Objem: 12 ml  

 

 

Aplikace: Přípravek naneste kolem nehtového lůžka, na něj i pod nehet a jemně jej vmasírujte. 
Následně nechejte 2–3 minuty působit, poté přebytečnou hmotu smyjte vodou. Výrobek jemně 
změkčuje kůžičku okolo nehtů a pomáhá k odstranění odumřelé přebytečné kůže a regeneraci záděrů. 
Pro bezchybné okolí nehtů doporučujeme kombinovat s bambusovou tyčinkou určenou k zatlačení 
nehtové kůžičky. 

 

Záruka 24 měsíců 
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Vysoušeč laku 

Vysoušeč laku je praktický prostředek pro 
urychlení schnutí laku na nehty. Uplatnění 
nachází především při profesionálním použití 
v pedikérských a manikérských salónech, kde 
je zpravidla aplikováno několik laků ve více 
vrstvách (podkladová báze, barevný lak, top 
coat atp.), kdy díky použití vysoušeče laku 
dojde k maximálnímu zefektivnění procesu 
a nedochází k časovým prostojům. Při domácím 
použití jej využijí především ženy, které musí 
maximálně využít času při péči o své nehty, 
případně se obávají nechtěného otěru laku při 
následné manipulaci. Výrobek lze plnit 
dle požadavků Privat Label. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Objem: 12 ml/ 50 ml 

 

 

Aplikace: Štětečkem naneste tenkou vrstvu na čerstvě aplikovaný lak, čímž se způsobí šokové 
zaschnutí laku na nehtu. Definitivní zaschnutí je garantováno po jedné minutě. Pro odstranění laku 
i vysoušeče se používá standardní bezacetonový odlakovač.  

 

Záruka 24 měsíců 
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Rozpouštěč laku 
 Ředící substance pro zatvrdlé laky na nehty, 

včetně dvousložkových. Stačí přidat malé 
množství přípravku do zatvrdlého laku na nehty 
a důkladně jej protřepat. Výrobek lze plnit dle 
požadavků Privat Label. 

Objem: 100 ml 

 

 

 

 

 

 

Záruka 36 měsíců 
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Čistič štětců  
Acetonový Čistič štětců je určený pro 
profesionální i domácí údržbu štětců, které 
se používají na aplikaci různých typů laků, 
včetně péčí na nehty (zpevňovače, 
odstraňovače kůžiček, Top coat, Base coat 
apod.). Přípravek disponuje praktickým širokým 
hrdlem pro snadné namáčení štětců různé 
velikosti i šíře. Používáním čističe štětců 
zabráníte možnému přenosu škodlivých látek či 
mikroorganismů na nehet. Čistič není určen pro 
čistění štětců na oční stíny, pudry, make-upy 
a jiný typ pleťové kosmetiky. 

Výrobek lze plnit dle požadavků Privat Label. 

Objem: 100 ml 

 

 

Aplikace: Vložte štětec do čističe, nechejte krátce působit (2–3 s), vyjměte a otřete čistým hadříkem 
nebo papírovým ubrouskem. V případě potřeby postup opakujte.  

 

 

Upozornění: Ukládejte mimo dosah dětí. Při použití chraňte ruce ochrannými rukavicemi. 
Při potřísnění pokožky si umyjte ruce vodou a ošetřete hydratačním krémem. Uchovávejte v chladu. 

 

Záruka 36 měsíců 
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Acetonový odlakovač 2 v 1 s vůní citrónu  
Acetonový odlakovač 2 v 1 je extrémně účinný 
odlakovač vhodný na nalakované přírodní 
nehty a na některé typy gelových nehtů. Své 
uplatnění nachází jak v profesionální sféře, 
tak při domácím použití. Odlakovač neobsahuje 
žádné olejové složky, pouze účinnou složku 
aceton s přídavkem přírodně identické 
parfemace Lemon.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Víte, že? 

� Balení velikosti 100 ml je opatřeno víčkem 
s kapátkem, které napomáhá dávkovat 
potřebné množství odlakovače bez 
zbytečného plýtvání. 
 

� Všechny odlakovače jsou nabízeny 
ve velkých objemech (1 litr), aby bylo 
možné malé balení jednoduše doplnit, 
čímž ušetříte nejen peníze, ale i životní 
prostředí. 
 

� Vždy po použití odlakovače je vhodné 
použít olejovou bázi na regeneraci nehtů 
a hydratační krém na ruce.  

Výrobek lze plnit dle požadavků Privat Label. 

Objem: 100 ml/ 500 ml/ 1 000 ml 

 

 

 

Aplikace: Pro odstranění Gelových nehtů naneste odlakovač na odličovací tampon, který se obtočí 
kolem nehtu, pokryje se alobalem a nechá se 5 – 7 minut působit. Poté vrstvy obalu sundejte a gel 
z nehtu  jemně odstraňte pomocí dřevěné tyčinky nebo jiného manikúrního nástroje. 

Přírodní nehty s lakem: Extrémně rychlé odstranění laku z nehtu pomocí namočeného tamponu 
v odlakovači 2 v 1. 

 

Záruka 36 měsíců 
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Odlakovač nehtů s vitamínem F a vůní mandarinky 
Odlakovač na přírodní nehty pro profesionální 
i soukromé použití. Obsažený vitamín F 
zajišťuje zvýšenou výživu nehtů, rychlejší růst 
a celkové zkvalitnění nehtu. Složení je navíc 
obohaceno o pupalkový olej, který podporuje 
celkovou regeneraci a zvláčňuje okolí 
nehtového lůžka. Produkt nevysušuje ani 
nevyběluje okolí nehtu. Jen málo žen 
si uvědomuje, jak agresivní mohou acetonové 
laky být – v případě citlivých nehtů náchylných 
na poškození (lámavost, rýhy, třepení atd.) 
doporučujeme zvolit raději šetrnější, kvalitní 
odlakovač s oleji.  
 
Výrobek lze plnit dle požadavků Privat Label. 

Objem: 100 ml 

 

 

 

 

Aplikace: Odlakovač se nanese na odličovací tampon. První naaplikovaná vrstva na nalakovaném 
nehtu naruší vrstvu laku, ale nepoškodí nehtové lůžko příliš agresivní látkou. Až druhá vrstva 
odlakovače finálně odstraní lak. 

 

Záruka 24 měsíců  
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Profesionální bezacetonový odlakovač nehtů  
Odlakovač na umělé i přírodní nehty bez 
obsahu acetonu je upřednostňován především 
v profesionálních provozovnách, avšak jeho 
používáním doma nic nezkazíte. Pro nehtová 
studia doporučujeme větší, ekonomické balení 
za výhodnou cenu.  

Vždy po použití odlakovače je vhodné použít 
olejovou bázi na regeneraci nehtů a hydratační 
krém na ruce. 

Výrobek lze plnit dle požadavků Privat Label. 

Objem: 100 ml/ 500 ml/ 1 000 ml 

 

 

 

Aplikace: Odlakovač se nanese na odličovací tampon. První naaplikovaná vrstva na nalakovaném 
nehtu naruší vrstvu laku, ale nepoškodí nehtové lůžko příliš agresivní látkou. Až druhá vrstva 
odlakovače finálně odstraní lak.  

 

Záruka 24 měsíců 
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Dezifekce Lavosept®
V čem jsou výrobky Lavosept® jedinečné?  

� poctivé české výrobky – vyvinuty, vyrobeny a certifikovány v České republice. 
� Dezinfekce na alkoholové bázi se pyšní dobou trvanlivosti 5 let – jedinečná délka záruky v celé 

Evropské unii.  
� Na výběr z několika luxusních vůní – trnka/ citrón/ višeň/ bez parfemace. Nově v nabídce také 

vůně green olive.  
� Rozmanitá nabídka objemů. 

 

Jaký je účinek výrobků Lavosept®? 

Jedná se o dezinfekci na alkoholové bázi, jenž eliminuje bakterie, viry, vláknité houby (plísně) 
a kvasinkové houby, jako jsou mikroorganismy Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, 
Escherichia coli, Candida albicans, Aspergillus niger či mnohé obalené RNA viry. Dezinfekční účinnost 
přípravků byla posuzována na Státním zdravotním ústavu v Praze, v Centru epidemiologie 
a mikrobiologie v Národní referenční laboratoři pro dezinfekci a sterilizaci. 

 

Jaké má Lavosept® složení? 

Produkty Lavosept® obsahují až 75 % alkoholové složky, přičemž se jedná o směs isopropylalkoholu 
a ethylalkoholu, jenž mají široké spektrum mikrobicidního účinku, nejsou žíravé ani korozivní. Dále 
obsahují optimální množství glycerinu a panthenolu, tedy látek, které zabraňují nadměrnému 
vysušování pokožky. Díky obsahu hydratačních látek je možné dezinfekci používat v častých, 
pravidelných intervalech, aniž by docházelo k podráždění kůže. V neposlední řadě jsou výrobky 
obohaceny o intenzivní, ale nevtíravé vůně, které zpříjemňují smyslové vnímání při použití dezinfekce. 
Na výběr je hned z několika variant, včetně vůní bez alergenů.  

Dodržujte pokyny uvedené na etiketě. Biocidy používejte bezpečným způsobem. Přípravek není vhodný 
na ošetření ran a poraněné kůže.  
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Dezifekce Lavosept® K na nástroje
Lavosept® K Roztok na nástroje je dezinfekční 
přípravek na bázi kvartérních amoniových solí 
a aldehydu s baktericidní a fungicidní 
účinností. Jedná se o ředěný roztok, který se 
přímo aplikuje na nástroje, omyvatelné plochy, 
povrchy a podlahy pro jejich dezinfekci a mytí.  

Využití nachází především v sociální 
a zdravotnické sféře, dále například 
v pedikérských, manikérských, kadeřnických 
i kosmetických salónech, wellness a fitness 
centrech. Pravidelným používáním se výrazně 
eliminuje množení bakterií a dalších 
mikroorganismů, jako jsou Pseudomonas 
aeruginosa, Staphylo-ccocus aureus, 
Enterococcus hirae, apod. Rovněž odstraňuje 
vláknité houby (plísně) a kvasinkové houby. 
Navíc nezanechává skvrny. Přípravek je 
k dostání ve variantě se sprejem (200 a 500 ml) 
a jako náhradní náplň (500 a 1 000 ml). 
V nabídce naleznete Lavosept® K Roztok ve 
dvou příjemných vůních citrón či trnka, 
případně bez vůně. 

Objem: 200 ml/ 500 ml/ 1 000 ml/ 5 000 ml  

Co Lavosept® K Roztok na nástroje dezinfikuje?  
Například pracovní nástroje a plochy, podlahy, 
sanitární zařízení, dětské hračky, posilovací 
stroje, vany, rehabilitační křesla, manikúrní 
pomůcky a mnoho dalšího.  

 

Aplikace: Na povrch, který chcete vydezinfikovat a vyčistit (podlahy, pracovní plochy), nastříkejte 
dostatečné množství přípravku (min. 3 ml) ze vzdálenosti 30 cm a nechte působit po dobu 1–5 minut. 
Poté setřete čistou textilií, neoplachujte. Pro dezinfekci ponorem vložte nástroje do roztoku, nechte 
působit 5 minut a po vytažení omyjte vodou a otřete. V případě použití na pomůcky, které přijdou 
do kontaktu s kůží (nástroje, masážní vany, hračky, posilovací stroje) doporučujeme po dezinfekci 
opláchnout čistou vodou. Pro účinnou dezinfekci pravidelně opakujte. 

Záruka 24 měsíců  



 
 
 
 
 
 

DEZINFEKCE 

 20 

 

Dezifekce Lavosept® K koncentrát
Lavosept® K Koncentrát je dezinfekční 
přípravek na bázi kvartérních amoniových solí 
a aldehydu ve formě koncentrátu určený 
k naředění a následné dezinfekci a mytí ploch, 
podlah a nástrojů. Přípravek má  baktericidní 
a fungicidní účinnost – spolehlivě odstraňuje 
plísně, vláknité houby, kvasinky a bakterie, jako 
jsou Pseudomonas aeruginosa, Staphyloccocus 
aureus, Enterococcus hirae apod. Lavosept® K 
Koncentrát se používá na dezinfekci a mytí 
všech omyvatelných ploch a povrchů, k mytí 
podlah a k dezinfekci nástrojů ponorem. Své 
uplatnění nachází ve všech provozech, kde je 
nutná pravidelná dezinfekce. Koncentrovaná 
forma výrobku je ekonomicky výhodná, dodává 
příjemnou vůni (varianta citrón/ trnka/ bez 
vůně) a nezanechává skvrny. Koncentrát je 
opatřen bezpečnostním vrškem pro bezpečné 
uskladnění a transport.  

Objem: 500 ml/ 1 000 ml/ 5 000 ml  

Lavosept® K Koncentrát je vhodný k dezinfekci 
Pracovních nástrojů a ploch, podlah, van, 
sanitárních zařízení, masážních pomůcek, 
rehabilitačních křesel apod. 

 

 

Aplikace: Podlahy a pracovní plochy – přidejte 25 ml koncentrátu (tj. 2 a půl vršku) do nádoby s 5 litry 
vody o teplotě 20–25 °C, čímž připravíte 0,5 % roztok. Naředěný dezinfekční roztok naneste 
rovnoměrně po celé ploše (max. 40 ml/m2) pomocí čisté textilie a nechte působit požadovanou dobu. 
Nástroje, masážní vany, hračky, rehabilitační stroje apod. – ponořte do roztoku/ posprejujte a nechte 
působit, poté opláchněte čistou vodou a otřete do sucha. Dezinfekci dle potřeby pravidelně opakujte. 
Nepoužívejte neředěný koncentrát! 

 

Záruka 24 měsíců  
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Dezifekce Lavosept® Roztok na kůži
Lavosept® Roztok na kůži je dezinfekce na bázi 
alkoholu s virucidní, baktericidní a fungicidní 
účinností. Přípravek je vhodný k časté 
a opakované dezinfekci kůže, jelikož obsahuje 
mimo jiné také zjemňující a hydratační přísady, 
které zabraňují vysoušení a podráždění 
pokožky rukou po jeho aplikaci.  

Přípravek Lavosept® Roztok je vhodný pro 
použití všude tam, kde dochází ke kontaktu 
s velkým počtem osob – ve všech typech 
zdravotnických a veterinárních zařízení, jako 
jsou ordinace, čekárny, dále ve stravovacích 
provozech, v oblasti rehabilitace a wellness, 
v kosmetických a nehtových salónech, ve 
sportovních zařízeních, fitness centrech atp. 
Rovněž je vhodný pro osobní hygienu každého 
z nás, ať už při cestování, nebo v běžném 
životě. Ocení jej například i maminky s dětmi, 
jež dbají na prevenci, či pracovníci 
v administrativě, kteří jsou často v kontaktu 
s větším počtem osob.  

Objem: 50 ml/ 200 ml/ 500 ml/ 1 000 ml/ 
5 000 ml. 
 

 

 

 

 

Aplikace: Lavosept® Roztok naneste na pokožku v dostatečném množství a rozetřete. Pro hygienickou 
dezinfekci rukou aplikujte alespoň 3 ml a nechejte působit po dobu 30 sekund, neoplachujte. 
Pro maximální účinnost aplikujte opakovaně po dobu 5 minut (2 x 2,5 min). Přípravek se používá 
neředěný.  

 

Záruka 60 měsíců 
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Dezifekce Lavosept® Gel na kůži
Lavosept® gel je alkoholová dezinfekce vhodná 
k časté a opakované dezinfekci kůže. Díky své 
baktericidní, fungicidní a virucidní účinnosti 
má univerzální uplatnění, například ve 
zdravotnických, veterinárních a sociálních 
zařízeních. Tento typ dezinfekce je 
nenahraditelným prostředkem na cestách, kde 
není přístup k vodě – stačí si na ruce 
nadávkovat male množství gelu a rozetřít. Ruce 
tak vyčistíte, vydezinfikujete a navíc provoníte.  

Jak se liší Lavosept® Gel a Lavosept® Roztok? 

Oba výrobky jsou stejně účinné, mají identické 
spektrum použití a aplikují se totožně. Jediný 
rozdíl je ve složení – gelová forma obsahuje 
speciální gelotvornou látku, díky které je 
Lavosept® Gel méně tekutý.  

Objem: 50 ml/ 100 ml/ 200 ml/ 500 ml/ 
1 000 ml/ 5 000 ml  

 

 

Aplikace: Lavosept® Gel naneste na pokožku v dostatečném množství a rozetřete. Pro hygienickou 
dezinfekci rukou aplikujte alespoň 3 ml a nechejte působit po dobu 30 sekund, neoplachujte. 
Pro maximální účinnost aplikujte opakovaně po dobu 5 minut (2 x 2,5 min). Přípravek se používá 
neředěný.  

 

Záruka 60 měsíců  
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Dezifekce Lavosept® Univerzální
Novinkou pro rok 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/ višeň/ citron/ bez 

vůně/ dle přání klienta. 
� Velikost balení: 200, 500, 1000 

a 5000 ml. 
� Možnost plnit dle požadavků Privat 

Label. 
� Vhodné k opakované dezinfekci. 

 

Aplikace: Pro dezinfekci kůže naneste Lavosept® Univerzální na kůži v dostatečném množství 
(min. 3 ml) a důkladně rozetřete, dokud není kůže suchá. Neoplachujte. Pro hygienickou dezinfekci 
rukou nechejte roztok působit po dobu 30 s. Pro chirurgickou dezinfekci rukou aplikujte opakovaně 
po dobu 5 minut (2 x 2,5 min). Pro dezinfekci povrchů a nástrojů aplikujte dostatečné množství 
přípravku na předmět postřikem a nechte působit do zaschnutí, případně rozetřete. Nanášejte 
rovnoměrně po celé ploše (max. 40 ml/m2). 

 

Záruka 60 měsíců  
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Dezifekce Lavosept® Stopvir
Mezi nejnovější přírůstek řady Lavosept® patří 
produkt Stopvir. Jedná se o dezinfekci 
s virucidní účinností, primárně určenou 
k ochraně a prevenci lidského zdraví před 
nemocí Covid 19. Lavosept® Stopvir je biocidní 
přípravek určený na dezinfekci kůže, ploch 
a povrchů s příjemnou, svěží vůní. Svým 
složením přípravek odpovídá směrnicím 
Světové zdravotnické organizace WHO (World 
Health Organization), je tedy založen 
na stejném základu jako Anti-Covid, avšak 
nemá jeho negativní aspekty, jako je 
nepříjemný zápach, hořkost a podobně.  

Co Lavosept® Stopvir obsahuje? 

Jako účinnou látku přípravek obsahuje 
denaturovaný ethylalkohol a peroxid vodíku, 
dále je obohacen o hydratační složky a parfém.  

Objem: 100 ml/ 200 ml/ 500 ml/ 1 000 ml/ 
5 000 ml 

 

 

Aplikace: Pro dezinfekci rukou naneste Lavosept® Stopvir na kůži v dostatečném množství (2 x 3 ml) 
a důkladně rozetřete, dokud není kůže suchá. Pro hygienickou dezinfekci rukou nechejte roztok 
působit po dobu 1 minuty. Neoplachujte. Dbejte na to, aby četnost použití v průběhu dne nepřesáhla 
10 použití. Pro dezinfekci ploch a povrchů nastříkejte dostatečné množství přípravku ze vzdálenosti 
30 cm a nechte působit do zaschnutí, případně rozetřete čistou textilií od okrajů ke středu. Nanášejte 
rovnoměrně po celé ploše (max. 40 ml/m2).  

 

Záruka 6 měsíců 
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Dezinfekce Lavosept® GOLD
Lavosept® GOLD je dezinfekční přípravek 
na bázi alkoholu, který obsahuje ve své 
formulaci jemné částečky zlatého pigmentu. 

Unikátní spojení třpytek s intenzivní vůní 
po višních přináší nejvyšší smyslový požitek 
spojený s používáním dezinfekce. Přípravek ve 
formě roztoku má baktericidní, fungicidní 
a virucidní účinnost. Mimo jiné obsahuje také 
zjemňující a hydratační přísady, které zabraňují 
vysoušení a podráždění pokožky, je tedy více 
než vhodný pro opakované používání. 
Obsažené třpytivé částečky jsou antialergické, 
dodávají vydezinfikované pokožce zlatavý 
nádech a zpříjemňují tak proces dezinfekce. 
Díky Lavoseptu GOLD bude vaše pokožka 
vydezinfikovaná, se zářivým luxusním vzhledem 
a provoněná. Díky balení ve spreji se pohodlně 
aplikuje. 

Objem: 200 ml/ 500 ml 

 

 

 

Aplikace: Lavosept® GOLD protřepejte, poté naneste na pokožku v dostatečném množství a rozetřete. 
Pro hygienickou dezinfekci rukou aplikujte alespoň 3 ml a nechejte působit po dobu 30 sekund, 
neoplachujte. Pro maximální účinnost aplikujte opakovaně po dobu 5 minut (2 x 2,5 min). Přípravek 
se používá neředěný.  

 

Záruka 60 měsíců 
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Deo na ruce
Deo na ruce je dezinfekční roztok z edice 
Lavosept® na bázi alkoholu. Přípravek je 
zejména určený k hygienické dezinfekci rukou, 
má optimální baktericidní, virucidní (včetně 
virů typu RNA, do které patří také virus SARS-
CoV2) a fungicidní účinky. Jeho největší 
předností je zejména praktické 50 ml balení, 
které můžete mít v případě potřeby vždy 
u sebe. Deo na ruce osahuje kromě příjemného 
višňového aroma také zjemňující a hydratační 
přísady, které zabraňují vysoušení a podráždění 
pokožky rukou po jeho aplikaci. Přípravek Deo 
na ruce je vhodný pro osobní hygienu, oceníte 
jej především na místech, kde dochází ke 
kontaktu s velkým počtem osob. Nedocenitelný 
je také na cestách a pro maminky s dětmi 
staršími 3 let.  

Objem: 50 ml  

Výrobek lze plnit dle požadavků Privat Label 
200 ks/typ. 

 

 

Aplikace: Deo na ruce naneste na pokožku rukou v dostatečném množství a rozetřete. Pro hygienickou 
dezinfekci rukou aplikujte alespoň 3 ml a nechejte působit po dobu 30 sekund, neoplachujte. 
Pro maximální účinnost aplikujte opakovaně po dobu 5 minut (2 x 2,5 min). Přípravek se používá 
neředěný.  

 

Záruka 60 měsíců 
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Deo na cesty 
Deo na cesty je dezinfekční roztok z edice 
Lavosept® na bázi alkoholu. Přípravek je určený 
především k hygienické dezinfekci rukou, má 
optimální baktericidní, virucidní (včetně virů 
typu RNA, do které patří také virus SARS-CoV2) 
a fungicidní účinky.  

Díky praktickému 200 ml balení se sprejem je 
aplikace dezinfekce velice snadná a s balením 
si vystačí celá rodina. Deo na cesty obsahuje 
kromě příjemného višňového aroma také 
zjemňující a hydratační přísady, které zabraňují 
vysoušení a podráždění pokožky rukou po 
aplikaci. Přípravek je vhodný pro osobní 
hygienu na cestách, například po návštěvě 
veřejného sociálního zařízení, na letištích, 
kulturních akcích, festivalech, v divadlech 
a podobně. Také jej oceníte v místech, kde není 
možnost umýt si ruce pod tekoucí vodou, na 
výletech, dovolených, při kempování atp.  

Výrobek lze plnit dle požadavků Privat Label 
200 ks/typ. 

Objem: 200 ml 

 

 

Aplikace: Deo na cesty naneste na pokožku rukou v dostatečném množství a rozetřete. Pro 
hygienickou dezinfekci rukou aplikujte alespoň 3 ml a nechejte působit po dobu 30 sekund, 
neoplachujte. Pro maximální účinnost aplikujte opakovaně po dobu 5 minut (2 x 2,5 min). Přípravek 
se používá neředěný.  

 

Záruka 60 měsíců 
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Deo na nohy 
Deo na nohy značky Lavosept® je dezinfekční 
přípravek na bázi alkoholu určený pro 
dezinfekci a parfemaci Vašich nohou. 

Používá se k odstranění bakterií, kvasinek, hub 
na ploskách nohou a v meziprstí, čímž se 
předchází výskytu dermatomykóz. Díky 
citronovému aroma budete mít vždy svěží 
pocit. Přípravek je vhodný například pro turisty, 
rybáře, dělníky, hasiče, vojáky, fotbalisty, 
horolezce apod. Hodí se pro osvěžení po sportu 
i na cestách, či k ošetření nohou po celodenním 
nošení pracovní obuvi. Ocení jej také 
profesionálové v pedikérských salónech.  

Objem: 50 ml 

Výrobek lze plnit dle požadavků Privat Label 
200 ks/typ. 

 

 

 

Aplikace: Deo na nohy naneste na pokožku nohou v dostatečném množství (alespoň 3 ml) a důkladně 
roztírejte alespoň po dobu 30 sekund. Přípravek neoplachujte. Pro maximální účinnost aplikujte 
opakovaně. Sprej je vhodný k časté a opakované aplikaci. 

 

Záruka 60 měsíců 
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Deo do bot 
Deo do bot značky Lavosept® je dezinfekční 
přípravek na bázi alkoholu určený pro 
dezinfekci Vašich nohou a obuvi.  

Používá se především k ošetření obuvi 
a ponožek před množením plísní, kvasinek 
a bakterií, které účinně ničí. Častým 
opakováním dochází ke konzervaci obuvi a tím 
k prevenci dermatomykóz. Díky alkoholové 
bázi, která se velice rychle rozptýlí, je možné 
obuv hned použít. Oproti výrobkům z vodných 
roztoků je Deo do bot k obuvi šetrnější 
a prodlužuje jejich životnost, právě pro to, 
že nedochází k navlhnutí bot. Přípravek má 
svěží vůni citrónu, čímž efektivně eliminuje 
pachy. 

Objem: 200 ml 

Výrobek lze plnit dle požadavků Privat Label 
200 ks/typ. 

 

 

Aplikace: Obuv a případně i ponožky postříkejte neředěným přípravkem po celé ploše uvnitř a nechte 
působit. V případě potřeby můžete postup zopakovat. Po zaschnutí je možno obuv okamžitě používat. 
Sprej aplikujte podle potřeby. 

 

Záruka 60 měsíců 
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Luxusní čistič zrcadel a malých ploch 

Luxusní čistič zrcadel a malých ploch je funkční 
čistič s luxusní vůní citronu, který rychle 
a efektivně navrací lesk, povrch účinně zbavuje 
prachu, nečistot i mastných skvrn. Zanechává 
příjemnou vůni dotvářející pocit čistoty. 
Výrobek je určen pro profesionální použití 
v oblasti kosmetických, kadeřnických, 
manikérských, pedikérských studií, wellness, 
fitness&spa centrech a ve všech zařízeních, kde 
dochází k pravidelnému úklidu. Speciální 
složení napomáhá k prodloužení lesklého 
efektu, kdy se na povrchu materiálu vytvoří 
antistatická vrstva, která odpuzuje prachové 
částice a nečistoty. Je vynikajícím pomocníkem 
pro vyleštění výrobků typu vodovodní baterie, 
kohoutků, odtokových kanálků, klik a madel, 
kachliček, umývadel, van a další sanitační 
techniky. Čistič zrcadel se osvědčil také pro 
čištění kuchyňské linky, kdy účinně odstraňuje 
jak mastnotu, tak prachové částice, aniž by 
docházelo k tvorbě žmolků.  Objem: 500 ml se sprejem 

 

 

Aplikace: Čistič zrcadel nasprejujte na znečištěný povrch, nechejte 3–5 sekund působit a poté setřete 
čistou suchou textílií. Přípravek se neoplachuje. Vyhýbejte se použití na horké povrchy (varné desky 
apod).  

 

Záruka 24 měsíců 
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Tónovací balzámy s perletí 

Základem tónovacích balzámů je kvalitní 
pomádová hmota, která obsahuje ricinový olej, 
avokádový olej a olej z pšeničných klíčků. Tyto 
oleje jsou známy především vysokým obsahem 
vitamínu E, který působí jako silný antioxidant, 
rovněž je skvělým hydratačním prostředkem 
pro suché rty. Díky přítomnosti vitamínu A 
a lecitinu dochází k regeneraci a revitalizaci 
popraskaných rtů. Zásluhou obsaženého 
avokádového oleje balzám disponuje 
přirozeným UV-faktorem. Pomádová hmota 
je obohacena jemnými třpytkami pro zářivý 
a plný vzhled rtů a neodolatelnou višňovou 
vůní. Na výběr je z několika odstínů díky 
obsahu jemného tónovacího pigmentu.  

Barevné varianty: 
� jemně růžová (č. 10) 

� sněhově bílá (č. 9) 
� růžová (č. 11) 

� červená (č. 12)  

� bordó (č. 13)  

Hmotnost: 4,2 g 

Cílová skupina:  
Mladé ženy a dívky, které se chtějí líčit, avšak 
chtějí zároveň zůstat přirozené, nebo ženy 
všech věkových kategorií, které se líčí obecně 
méně a chtějí mít hezké a vyživené rty. 

 

 

 

 

 

 

 

Aplikace: Pomádový balzám naneste na rty v jedné vrstvě, otiskněte na papírový kapesníček a poté 
naneste ještě jednu vrstvu. Výrobek lze také nanést na jinou rtěnku, čímž dodá rtům lesk i výživu. Tip: 
pokud chcete, aby balzám vydržel na rtech déle a vypadal jako intenzivní rtěnka, aplikujte na rty 
barevnou konturovací tužku jako podkladovou bázi a poté až balzám. Následně rty otiskněte 
na papírový kapesníček a znova aplikujte finální vrstvu. Vydrží tak několik hodin. 

 

Záruka 24 měsíců 
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Balzámy na rty 

V Čechách vyráběné pomády/ balzámy na rty 
jsou určeny především pro ochranu rtů před 
nepříznivými vlivy počasí (například vítr 
a chlad) a pro jejich péči. Velmi dobře se 
roztírají, udržují rty dlouhou dobu vláčné 
a jemné. Pomády pomáhají od popraskaných 
rtů, podporují hojení malých ran na rtech, 
zvláčňují a ošetřují poškozené rty. Možnost 
plnění dle požadavků Privat Label  

Na výběr z těchto pomád:  
Růžové pomády s vitamínem E s vůní malina 
nebo višeň.  

Bílé pomády s panthenolem a SPF 15 s vůní 
trnky/ bílé čokolády s kokosem/ máty. Pomády 
jsou určeny pro extrémnější vlivy počasí nejen 
na rty, ale také na nos, tváře či ruce místo 
krému s UV faktorem. Jsou vhodné i pro děti 
a na citlivou pleť. 

Žlutá pomáda s SPF 15 a betakarotenem, který 
je výborný zdroj vitaminu A. 

Pomády s přídavkem pravé, 96 % belgické 
čokolády, s vůní pomeranče v čokoládě. 

Veganské pomády s přírodními složkami s vůní 
čaje Rooibos/ Lesní směs bez parabenů, 
konzervantů, silikonů a umělých barviv.  

Hmotnost: 4,2 g 

Benefity: 

� Vyráběny manufakturně, s láskou 
a radostí.  

� Zbarvené pomády (růžové, žluté) 
nebarví rty, jsou tedy vhodné také pro 
muže.  

� Ryze české produkty s českou 
certifikací, vždy vyráběny čerstvé (nikoli 
dlouhodobě skladované). 

� Všechny pomády jsou schváleny 
Státním zdravotním ústavem. 

� Neobsahují parabeny.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Záruka 24 měsíců 
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Arganový elixír 

arganový elixír je pečující veganský tělový olej, 
jehož hlavní složkou je arganový olej (94 %), 
který má vysoký podíl esenciálních mastných 
kyselin, tokoferolů, skvalenu, vitamínu A, E, F 
a dalších látek prospěšných pro Vaši pleť 
a pokožku.  
 

 

 

Olej je navíc obohacen o mandlový olej 
a Vitamín E, což je silný antioxidant chránící 
před záněty a UV zářením. Zároveň se jedná o 
přírodní náhradu konzervantů. Šetrné složení 
elixíru neobsahuje žádné živočišné produkty, 
parafíny, parabeny, alkoholy, glycerin, barviva 
či jiné škodlivé látky. Výhodou arganového 
elixíru oproti například kokosovému oleji je, že 
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. Výrobek lze plnit dle 
požadavků Privat Label. 

Objem: 15 ml 

Na výběr ze dvou variant: 

� Arganový elixír – přírodní olej bez vůně, 

antialergický.  

� Arganový elixír s vůní černého hroznu 
a kiwi – příjemná ovocná vůně. 

 

 

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

 

Záruka 18 měsíců  
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Amolinka 

Amolinka je kvalitní parafínová vazelína určená 
k extrémnímu promaštění kůže, nehtů 
a nehtového lůžka mužů a žen. Hodí se rovněž 
na popraskané paty, ruce, lokty, kdy má 
schopnost změkčit kůži celého těla. Rovněž je 
vhodná pro kůži vystavenou extrémním 
podmínkám při sportu (chlorovaná voda, 
agresivní pot atd.), kdy nahrazuje přirozený 
mastný film pokožky a nedochází tak k jejímu 
narušení. Vazelína s kvalitním českým 
parafínem je obohacena o velké množství 
marockého arganového oleje pro vyšší 
hydrataci a pro podporu regenerace namáhané 
kůže. Výroba probíhá manufakturně přímo 
na základě objednávky klienta, čímž 
zaručujeme nejvyšší čerstvost produktu.  

Vazelíny jsou obohaceny o příjemnou vůni. 
Možnost výroby Privat Label od 100 ks/ typ. 

Objem: 100 ml 

Na výběr z těchto variant:  

� Bílá vazelína Avalinka bez parfemace –
antialergická, bez přídavku arganového 
oleje. 

� Bílá vazelína Amolinka s aroma okurky – 
svěží vůně. 

� Bílá vazelína Amolinka s aroma kiwi 
a černý hrozen – ovocná vůně. 

� Žlutá vazelína Amolinka Beta s vůní 
černý hrozen a kiwi – obohaceno 
o antioxidační beta-karoten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplikace: naneste ve větší vrstvě na požadované místo a užijte si svou oblíbenou aktivitu.  

 

Záruka 24 měsíců 
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Mandlový krém 5 & 1 
Luxusní hedvábný krém na kůži s mandlovou 
vůní obsahuje směs 5 přírodních olejů 
a regenerační bambucké máslo. Tento lehký, 
avšak velmi výživný krém pomáhá hydratovat 
a revitalizovat pokožku celého těla. Díky 
obsahu prvotřídních surovin je vhodný 
k regeneraci suchých rukou a jako pomocník 
ke zklidnění podrážděné a poraněné kůže. 
Výrobek lze plnit dle požadavků Privat Label. 

Objem: 100 ml 

 

 

 

� Arganový olej 

Je známý svými anti-aging účinky, obnovuje 
vitalitu unavené pokožky, hydratuje, zvláčňuje, 
vyhlazuje, podporuje regeneraci, ničí volné 
radikály a chrání tak kůži před poškozením. 
 

� Avokádový olej  

Podporuje obnovu buněk a regeneraci 
pokožky, sjednocuje tón pleti a redukuje 
viditelnost pigmentových skvrn. Je vhodný pro 
osoby trpící lupénkou, ekzémy apod.  
 

� Olivový olej 

Olej z olivovníku je antioxidační, protizánětlivý 
a mírně antimikrobiální. Pokožce dodává 
intenzivní péči, chrání před působením volných 
radikálů, zklidňuje a zvyšuje její elasticitu. Také 
pomáhá hojit drobné ranky a akné.  
 

� Mandlový olej 

Regeneruje a posiluje pokožku, je ideální na 
suchou pleť, kterou chrání před dehydratací. Je 
však vhodný pro všechny typy pleti, citlivou až 
přecitlivělou pokožku včetně pokožky 
ekzematické. 
 

� Kokosový olej 

Antimikrobiální, mírně protizánětlivý olej, který 
se hojně využívá na ošetření extrémně suché 
pokožky. Dále zpomaluje stárnutí pleti, zjemňuje 
ji a zpevňuje. 

Aplikace: Naneste krém v dostatečném množství na kůži a krouživými pohyby vmasírujte. Pro 
dostatečné ošetření pokožky používejte krém ráno i večer. 

Záruka 12 měsíců (6 měsíců po otevření) 
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Meduňková odličovací voda
Základ pleťové vody tvoří hydrofilní (ve vodě 
rozpustný) babasový olej a květová voda 
z meduňky. Regenerační babasový olej má 
hojivé a antiseptické vlastnosti, je získáván 
lisováním plodů z palmy Babasu, která se 
vyskytuje v Brazílii.  

Objem: 50 ml/ 100 ml  

Babasový olej zaručuje šetrné odlíčení bez 
zbytečného vysušování pokožky a díky 
vysokému obsahu kyseliny laurové působí také 
antimikrobiálně. Společně s květovou vodou 
z meduňky, která zklidňuje podrážděnou 
pokožku, odstraňuje nečistoty a zbytky make-
upu, aniž by se narušovala přirozená ochranná 
vrstva pokožky. Odličovací voda se velmi rychle 
vstřebává a zanechává pleť vláčnou, 
rozjasněnou a bez pocitu mastného filmu. 
Zpomaluje proces stárnutí, zvyšuje pevnost 
pokožky a působí proti tvorbě vrásek.  

Benefity: 

� Šetrné odlíčení make-upu. 
� Vhodná pro všechny typy pleti. 

� Příjemně voní a nevysušuje. 

� Nezanechává pocit mastného filmu na 
obličeji. 

� Vhodná pro odličování aknózní pleti.  

� Lze plnit dle požadavků Privat Label.

 

 

Aplikace: Naneste na suchý čistý vatový tampón a šetrnými pohyby ošetřete svůj obličej. V případě 
potřeby opláchněte vodou.  

 

Záruka 24 měsíců 



 
 
 
 
 
 

FUN KOSMETIKA 

37 
 

 

Amoénka meduňka 

Přírodní základ meduňkového balzámu 
na pokožku je tvořen vysokým podílem 
arganového oleje, avokádového oleje 
a bambuckého másla s přídavkem esenciálního 
oleje z meduňky. Balzám má změkčující, 
hydratační a vyživující vlastnosti, navíc působí 
hojivě na drobné ranky či záděry. Díky obsahu 
avokádového oleje je balzám vhodný pro 
vysušenou, velmi citlivou, podrážděnou 
a unavenou pokožku. Arganový olej pak 
podporuje obnovu buněk a regeneraci 
pokožky. S kapkou esenciálního oleje 
z meduňky má balzám nejen pozitivní účinky 
na pokožku, ale také propůjčuje Amoénce 
velmi příjemnou a uklidňující vůni. Meduňkový 
balzám neobsahuje žádná syntetická barviva, 
aromata, parabeny či ropné deriváty jako je 
silikon či parafín. Výrobek lze plnit dle 
požadavků Privat Label 

Objem: 100 ml 

Benefity:  
� zjemňuje pokožku 
� hydratuje a vyživuje 
� výborně se roztírá 
� navozuje příjemnou náladu 
� bez konzervantů 

 

 

 

 
Aplikace: Balzám lze aplikovat na suché ruce, nehty či na nehtovou kůžičku. Rovněž je vhodný 
k ošetření ztvrdlé kůže na nohou a popraskaných pat. AMOÉNKA přispívá ke zjemnění a zvláčnění 
pokožky a tím pádem i ke snadnější úpravě nehtů. Balzámy jsou určeny pro profesionální i domácí 
použití. 

 

Záruka 24 měsíců 
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Přírodní pomáda meduňka
Hlavními složkami přírodní pomády na rty 
s meduňkou jsou arganový olej, ricinový olej 
a bambucké máslo – kvalitní kosmetické 
suroviny známé pro své hydratační, hojivé 
a  regenerační účinky.  
 

Pomáda díky vysokému obsahu vitamínu E 
okamžitě zjemňuje rty, přirozeně chrání před 
vnějšími vlivy, hydratuje, vyživuje a na rtech 
dlouho vydrží. Pomáda obnovuje vitalitu 
suchých, citlivých a popraskaných či jinak 
poškozených rtů. Esenciální olej z meduňky má 
výrazné antimikrobiální účinky, což znamená, 
že pomáda je vhodná k prevenci vzniku oparů. 
Navíc díky nádherné čisté vůni navozuje 
a podporuje dobrou náladu.  

Hmotnost: 4,2 g 

Benefity:  

� Bez parabenů, ropných produktů, 
silikonů. 

� pro muže, ženy a děti všech věkových 
kategorií.  

� Výrobek lze plnit dle požadavků Privat 
Label.

 

 

Záruka 24 měsíců 
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Čistič štětců meduňka 

Tento rychleschnoucí antibakteriální čistič 
štětců okamžitě odstraňuje zbytky make-upu 
z přírodních a syntetických štětců, včetně 
dalších přípravků dekorativní kosmetiky, jako 
jsou rtěnky, oční stíny, pudry, růže a podobně. 
Po nanesení čističe na štětec se zbavíte 
pigmentů, olejů a v neposlední řadě také špíny. 
Po aplikaci a setření čističe zůstávají štětce 
čisté a načechrané. Mimo jiné díky přídavku 
esenciálního oleje z meduňky má čistič štětců 
výrazné antimikrobiální účinky, což znamená, 
že Vaše štětce budou zbaveny bakterií, které 
na nich ulpívají. Vůně meduňky navozuje 
příjemné pocity a podporuje dobrou náladu. 
Doporučujeme používat antibakteriální čistič 
štětců místo namáčení do vody, kde může 
docházet k růstu nežádoucích mikroorganismů.  
 
 

Objem: 50 ml 

 

 
 
 
Aplikace: Pomocí spreje naneste dostatečné množství čističe na štětec, nechte působit a následně jej 
otřete do sucha čistou textilií. V případě potřeby proces opakujte. Před použitím nechte štětec chvíli 
proschnout.  

 

Záruka 24 měsíců 
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Olejíček na nehtovou kůžičku s meduňkou 

Základ olejíčku tvoří olivový olej, který je 
vhodný pro suchou, zánětlivou, alergickou, 
podrážděnou či jinak poškozenou pokožku. 
Díky přídavku dalších olejů, jako je avokádový 
olej, nebo olej z pšeničných klíčků, má 
přípravek významné regenerační a vitalizační 
vlastnosti. Pro zklidnění podrážděné pokožky je 
složení obohaceno o meduňkový esenciální 
olej, který má nejen pozitivní účinky 
na pokožku, ale také výrobku propůjčuje 
příjemnou a uklidňující vůni. Přípravek 
doporučujeme především majitelům trpícími 
častými záděry a drobnými rankami v okolí 
nehtového lůžka – je vhodný pro muže i ženy. 
Výrobek lze plnit dle požadavků Privat Label. 

 
Objem: 12 ml  

 
 
 
Aplikace: Olejíček naneste na nehet a jeho okolí, po mírném vmasírování se velmi dobře vstřebává. 
Pro zkvalitnění a regeneraci nehtů a nehtového okolí používejte pravidelně.  

 

Záruka 24 měsíců 
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Všechny stávající výrobky Amoené ze strany 6–41 lze vyrobit pod Vaší značkou. 

 

Terakotové oční stíny 

Hedvábně jemné oční stíny jsou vyráběny 
v limitovaných sériích v  DUO variantě po dvou 
odstínech. Snadno se nanášejí, perfektně 
přilnou a barvy zůstávají po celý den syté 
a zářivé. Po aplikaci očních stínů vytvářejí na 
víčku film, který působí velmi přirozeně, 
zvýrazňují tvar a konturu očí, dodávají jim 
hloubku. Široký výběr odstínů dovoluje velké 
množství kombinací podle dané příležitosti – 
hodí se jak pro vytvoření denního jemného 
líčení ke zvýraznění očí, tak pro výraznější 
večerní líčení.  

Oční stíny Amoené jsou bez parfemace, 
vyrobené formou zapékání na hliněné destičce 
z terakoty. 

Terakota, nosný prvek produktu, je typ kvalitní 
hlíny, ze které se vyráběly pudry a stíny již 
ve starověkém Egyptě. Nevyvolává žádné 
alergie, výborně se roztírá a dokonale přilne 
k pokožce. Velmi pomalu se spotřebovává, 
stíny při denním líčení vydrží i dva roky. 

Hmotnost: 3 g 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplikace: Oční stín se nanese ve velmi malé vrstvě na oční víčko a poté se dle potřeby rozetře do 
stran. Pro zintenzivnění barvy je ideální štěteček před nanesením stínu namočit pod vodu, stín tak 
vydrží delší dobu a rozzáří se. 

 

Záruka 24 měsíců  
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Tvářenka a pudr 2 v 1 

Tvářenka a pudr 2 v 1 je vyroben z přírodních 
anorganických surovin speciálním postupem, 
při kterém je materiál umístěn na tenkou 
keramickou destičku a vypečen v peci. Tato 
metoda výroby zajišťuje jeho vysokou kvalitu, 
zvláštní krycí schopnost a přizpůsobivost pleti. 
Terakota dodává pleti barvu přirozeného 
opálení, svěží mladistvý vzhled a sametový 
nádech. Kryje  nevyváženosti pokožky a drobné 
vrásky. Svým obsahem přírodní perleti 
rozjasňuje obličej.  

Protože podporuje přirozený tón, je vhodná 
pro všechny typy pleti a věkové kategorie. 

Terakota jakožto nosný prvek produktu je typ 
kvalitní hlíny, ze které se vyráběly pudry a stíny 
již ve starověkém Egyptě. Nevyvolává žádné 
alergické reakce, výborně se roztírá a dokonale 
přilne k pleti. Velmi pomalu se spotřebovává, 
při denním používání vydrží až dva roky. 

Hmotnost: 30 g 

 

 

 

 

 

 

 

Aplikace: Naneste štětcem a jemnými tahy aplikuje na celou tvář, dekolt nebo na lícní kosti dle 
vlastního uvážení a zvyku. Pokud žena potřebuje snížit zlatavou intenzitu, lze ji jednoduše štětcem 
odstranit z povrchu produktu 2 v 1. 

 

Záruka 24 měsíců 
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Solný tělový peeling 
Solný peeling s vysokým obsahem bambuckého 
másla, mandlového a kokosového oleje 
s příjemnou vůní je perfektní pomocník 
k odstranění odumřelé kůže a zároveň 
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.  

Benefity:  

� Na výběr z několika vůní – mandle/ 
okurka/ černý hrozen & kiwi/ dle přání 
klienta. 

� Vhodný pro všechny věkové kategorie. 
� Výrobek lze plnit dle požadavků Privat 

Label od 200 ks. 

Hmotnost: 150 g 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplikujte 1–2 x týdně na mokrou pokožku a jemně vmasírujte krouživými pohyby, následně 
opláchněte vodou. Nepoužívejte na poraněnou a porušenou pokožku.  

 

Záruka 12 měsíců 
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Koupelová sůl 
Dopřejte si aroma koupel s posilujícím 
a ozdravným účinkem pro tělo i mysl.  

Připravená koupel s obsahem voňavé 
koupelové soli podporuje odstranění napětí 
a příznivě působí na celkové uvolnění 
organismu. Obsažený arganový olej blahodárně 
působí na pokožku – regeneruje, hydratuje 
a má výrazné zvláčňující i omlazující účinky.  

 

Benefity:  
� Na výběr z několika vůní – mandle/ 

okurka/ černý hrozen & kiwi/ dle přání 
klienta. 

� Vhodná pro všechny věkové kategorie. 
� Výrobek lze plnit dle požadavků Privat 

Label od 200 ks. 

Hmotnost: 150 g 

 

 

Aplikace: Na jednu koupel použijte 3 vrchovaté lžíce soli a nechejte rozpustit v teplé vodě. Délku 
koupele doporučujeme okolo 20 minut. Po koupeli doporučujeme nechat tělo i mysl ještě půl hodiny 
relaxovat. Nepoužívejte v případě poraněné pokožky či v případě otevřených ran na kůži.  

 

Záruka 24 měsíců 
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Tuhý deodorant  
Základ deodorantu tvoří bambucké máslo, včelí 
vosk a kokosový olej, díky kterým je tuhý 
deodorant šetrný k pokožce. Má příjemnou 
krémovitou konzistenci, která se na pokožku 
dobře nanáší. Díky obsaženému kukuřičnému 
škrobu a kaolínu absorbuje nadbytečnou 
vlhkost a nepříjemné zápachy. Kombinace 
bambuckého másla a kokosového oleje 
zanechává pokožku vláčnou a jemnou během 
celého dne, navíc se díky krémovému složení 
nemusíte bát deodorant použít i na pokožku 
hned po holení.  

Benefity:  

� Výrobek lze plnit dle požadavků Privat 
Label. 

� Bez parafínů, parabenů, umělých barviv, 
alkoholu a glycerinu. 

� Zklidňuje, hydratuje a vyživuje.  
� Nedráždí pokožku podpaží. 
� Snadno se aplikuje. 

 

 

Aplikace: Přiměřené množství tuhého deodorantu naneste na čistou a suchou pokožku podpaží dle 
potřeby během dne.  

 

Záruka 24 měsíců 
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Tuhý parfém  
Základem tuhého parfému je včelí vosk 
a bambucké máslo, doplněné o mandlový olej. 
Díky těmto složkám má tuhý parfém krémovou 
konzistenci, která pokožku hydratuje 
a nedochází tak k jejímu vysušování. Vybrat si 
můžete ze široké škály květinových vůní. Tuhý 
parfém se nanáší na pulzní body – zápěstí, krk, 
dekolt, za ušním lalůčkem, v loketní jamce. 
Používat jej můžete kdykoli během dne. Tuhý 
parfém je ideálním pomocníkem do kabelky 
díky jeho nízké hmotnosti a malým rozměrům. 

Benefity:  

� Výrobek lze plnit dle požadavků Privat 
Label. 

� Bez parafínů, parabenů, umělých 
barviv, alkoholu a glycerinu. 

� Hydratuje a vyživuje. 
� Na výběr z mnoha Intenzivních, 

ale nevtíravých vůní.  

Hmotnost: 15 g

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplikace: Přiměřené množství tuhého parfému naneste na pulzní body dle potřeby kdykoliv během 
dne. Nevystavujte vyšším teplotám (nad 30 °C). Vrstvu během dne dle potřeby obnovujte. 

 

Záruka 24 měsíců 
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Čistič brýlí 
Luxusní čistič brýlí je účinný prostředek pro 
odstranění prachu, nečistot, mastnoty, skvrn 
a otisků ze všech typů brýlových skel (sluneční, 
dioptrické, skleněné, plastové, antireflexní, 
s UV filtrem atd.). Díky speciálnímu složení 
výrobku dochází na povrchu materiálu k tvorbě 
antistatické vrstvy, která odpuzuje prachové 
částice a nečistoty. Výsledkem je dokonale 
čisté sklíčko bez šmouh, kdy nedochází 
ke vzniku žádného optického zkreslení.  

Výrobek má praktické 50 ml balení s příjemnou 
vůní citrónu, které můžete mít neustále u sebe. 
Je neabrazivní a jeho použití nijak nepoškozuje 
povrch skel, můžete jej proto užívat 
k pravidelné údržbě.  

Objem: 50 ml se sprejem 

 

Rovněž je vynikajícím pomocníkem pro čištění 
a leštění malých skleněných ploch, zrcadel 
a lesklých povrchů, jako jsou například 
vodovodní baterie, zpětná zrcátka v autech, 
displeje elektronických zařízení a podobně.

 

 

Aplikace: Čistič brýlí a skel nasprejujte na znečištěný povrch, nechejte 3–5 sekund působit a poté 
setřete čistou suchou textílií. Přípravek se neoplachuje. Vyhýbejte se použití na horké povrchy (varné 
desky apod).  

 

Záruka 24 měsíců 



 
 
 

 
 

PRIVATE LABEL 

 48 

 

Ukázka reklamních předmětů 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

KONTAKTY 
Česká rodinná společnost AMOENÉ s.r.o. 

www.amoene.cz 

 www.amoeneshop.cz  

+420 720 403 443 
Petra 

Jandourková   
CEO, obchod, spolupráce 
marketing@amoene.cz 

+420 606 316 401 
 

objednávky, vývoj 
servis@amoene.cz 

+420 720 403 437 výroba, logistika 

+420 702 160 141   výroba, logistika 

+420 601 367 745 
 

Sales manager CZ, SK 
amoene@seznam.cz 

+420 725 361 072 
 

vývoj, certifikace 
laboratory.amoene@seznam.cz 

 


