PRODUKTOVÉ LISTY
SORTIMENTU ČESKÉ RODINNÉ SPOLEČNOSTI AMOENÉ s.r.o.
2018 - 2020

AMOENÉ, s.r.o. je rodinná společnost založená v roce 1997,
zabývající se vývojem, výrobou, kompletací a distribucí vybraných
produktů kosmetiky.
1
Divize nehtové péče se zaměřuje na bezacetonové laky,
zpevňovače, odstraňovač kůžičky, lak proti plísním Antifungi silver gel,
antibakteriální báze, arganová báze 5v1, vybělovače nehtů,
odlakovače acetonové/bezacetonové, odstraňovače výpotků gelových
nehtů, odstraňovače gelový nehtů, podkladové laky, Topcoat, Miracle
demage repair- zázračný lak na regeneraci nehtů).
2
Divize dezinfekce Lavosept® je zaměřena na výrobu vlastní
certifikované české dezinfekce na kůži rukou, nohou, na nástroje a
podlahy, dále pak profesionálních prostředků např. Luxusním čističem
na zrcadla/okna a sanitu.
3
Zásadní divizí je manufakturní výroba balzámů na rty, vazelín a
krémů.
4
Nově
vzniklá
divize
Privat
Label
se
zabývá
vývojem/výrobou/plněním/rozplňováním/certifikací sortimentu dle přání
konkrétní zákazníka.

Mottem společnosti Amoené je „kvalita, vstřícnost a pohoda.“
Vizí společnosti je týmový duch, rozvoj a finanční stabilita.

NEHTOVÁ PÉČE

AMOENÉ LAK NA NEHTY, 12 ml

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.
Víte že?:
•
•
•
•

Laky se stříbrným leskem v sobě mají skutečně mikroskopické částečky stříbra, a tudíž
jsou částečně antibakteriální,
Perleťové laky vždy méně kryjí, a proto se musí aplikovat ve dvou vrstvách,
Dobrý lak vydrží maximálně 3 dny. Dlouhotrvající laky sice vydrží déle, nezaručí však
nikdy hydrataci a výživu jako laky Amoené,
Na nehty na nohou je ideální používat na lak TOP COAT nebo 5v1na nalakovaný nehet,
vydrží tak až 14 dní a zajistí se tak hydratace!

Benefity:
•
•
•
•

Výrobek schválen Státním zdravotním ústavem
Vegan FREE
Vhodný pro všechny věkové kategorie
Výrobek lze plnit dle požadavků Privat Label

Záruka 24 měsíců

NEHTOVÁ PÉČE

LAK 2D DISCO, 12 ml

Lak 2D DISCO společnosti Amoené reaguje na všechny typy neonových UV světel a zářivek,
se kterými se setkáváme na diskotékách, v restauracích, barech i jiných provozech. Je skvělým
pomocníkem na párty, plesy či firemní večírky. Jde o velmi efektivní gelovou formu laku, která
nehet efektně rozzáří. Lak tak mění barvu a působí 2D efektem. Na denním světle působí jako
poloprůhledný, jemně se lesknoucí lak namodralé barvy. Lak je plněn do speciální skleničky.
Tento typ obalu je nejprodávanější luxusní skleničkou na světě. Velikost a objem je garantován
na 99,8 % kvality.
Aplikace: Výrobek se nanese na nenalakovaný, čistý nehet v 1–2 vrstvách. Nebo jej lze nanést
již na nalakovaných nehet, kdy 2D DISCO efekt je ještě více umocněn. Nechá se zaschnout.
Pro odstranění laku se používá standardní bezacetonový odlakovač Amoené.
Víte že?:
•
•
•
•

Laky Amoené (pod lak po 2D DISCO) se stříbrným leskem v sobě mají skutečně
mikroskopické částečky stříbra, a tudíž jsou částečně antibakteriální,
Perleťové laky vždy méně kryjí, a proto se musí aplikovat ve dvou vrstvách,
Dobrý lak vydrží maximálně 3 dny. Dlouhotrvající laky sice vydrží déle, nezaručí však
nikdy hydrataci a výživu jako laky Amoené,
Na nehty na nohou je ideální používat na lak TOP COAT nebo 5v1na nalakovaný nehet,
vydrží tak až 14 dní a zajistí se tak hydratace!

Záruka 18 měsíců

NEHTOVÁ PÉČE

5v1 ZÁZRAK NA NEHTY, 12 ml

Lak 5v1 je originální produkt, který lze použít jako nadlak, podlak či samostatný průhledný
s extrémním množstvím vitamínu E, čistým arganovým olejem, silným UV filtrem, kalciem
a složkou NO Lines. Výrobek vydrží na nehtu až 10 dní a prodlouží tak trvanlivost nalakovaného
nehtu.
Má tyto unikátní funkce:
1) NO LINES: zabraňuje vzniku nerovností a napomáhá k obnově a regeneraci včetně
vyplnění rýh.
2) Hydratující zpevňovač: 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 bomba doplněná arganovým olejem.
Aplikace: naneste výrobek jako podkladovou bázi, nechte zaschnout a poté naneste lak
na přírodní nehet. Pokud chcete pouze podpořit přirozený lesk nehtu a pomoci proti nehtovým
rýhám, aplikujte na suchý, vydezinfikovaný nehet 2 vrstvami a ponechte zaschnout.
Pro podporu lesku již nalakovaného nehtu stačí 1 vrstva místo Top coatu.
Benefity:
•
•
•
•

Výrobek schválen Státním zdravotním ústavem
Vegan FREE
Vhodný pro všechny věkové kategorie
Výrobek lze plnit dle požadavků Privat Label

Záruka 24 měsíců

NEHTOVÁ PÉČE

ANTIFUNGI SILVER GEL, 12 ml

Antifungi Silver Gel je převratným antibakteriální výrobek proti plísním a mykózám. Tento
gelový lak regeneruje a vyživuje zažloutlé, poškozené nehty a pomáhá odstraňovat plísně.
Mezi hlavní funkční složky tohoto laku se řadí mikročástice stříbra a výtažky z citrónu,
jež mají bělící účinek. Silný extrakt z mořských řas působí navíc antioxidačně. Lak obsahuje
také posilující a hydratační přísady jako jsou vitamíny E a B5. Lak působí světle bíle, ve dvou
vrstvách jako luxusní bílo-šedý lak.
Výrobní proces: Mikročástice stříbra jsou díky unikátnímu technologickému výrobnímu procesu
zapracovány do gelovité hmoty a míchány tak, by byly rovnoměrně rozneseny do celé báze.
Na konci výrobního procesu je pak přidána citrónová štáva, výtažek z mořských řas a vitamíny,
z toho důvodu, aby byl jejich účinek pro nehet co nejefektivnější. Hmota je tedy kompaktní
a každá naplněná sklenička má stejné množství všech účinných látek.
Použití: Lak se nanese na čistý a vysušený nehet ve dvou vrstvách. Lak je rychleschnoucí.
Po 2–3 dnech se odlakuje, poté se opět může ihned nanést.
Lak je možno používat samotný, neboť působí velmi přirozeně a zakrývá nedostatky nehtu
nebo jak podklad pod barevnou vrstvu.
Četnost použití: při mykózách 2x týdně, jako prevence 1x měsíčně.
Benefity:
•
•
•
•

Výrobek schválen Státním zdravotním ústavem
Vegan FREE
Vhodný pro všechny věkové kategorie
Výrobek lze plnit dle požadavků Privat Label

Záruka 24 měsíců

NEHTOVÁ PÉČE

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.
Jde o patentovaný výrobek, který obsahuje výtažek z mořské řasy z břehu moře Itálie.
Aplikace: Nanášení je snadné, efektivní a šetrné, přípravek působí tak, že se nanese kolem
nehtového lůžka, na něj i pod nehet a jemně se prsty vmasíruje a nechá se 2–3 minuty působit.
Poté se přebytečná hmota smyje pod vodou. Výrobek jemně změkčí kůžičky a pomáhá
k odstranění odumřelé přebytečné kůže a regeneraci záděrů. Zanechává nehet a jeho okolí
perfektně upravené a čisté.
Pro pěkné udržované ruce doporučujeme používat jednou týdně ve večerních hodinách před
spaním.
Benefity:
•
•
•

Výrobek schválen Státním zdravotním ústavem
Vhodný pro všechny věkové kategorie
Výrobek lze plnit do různých velikostí obalů dle požadavků Privat Label

Záruka 24 měsíců

NEHTOVÁ PÉČE

ODSTRAŇOVAČ KŮŽIČKY A NEČISTOT, 12 ml

Odstraňovač kůžičky a nečistot v okolí nehtů napomáhá po aplikaci změkčit kůžičku kolem
nehtů, čímž usnadňuje její úpravu, současně dezinfikuje a odstraňuje nečistoty. Výsledkem
je perfektně upravený a čistý nehet, včetně jeho okolí.
Aplikace: Nanášení je snadné, efektivní a šetrné, přípravek působí tak, že se nanese pod nehet
a nechá se 2 minuty působit. Poté se hmota smyje pod vodou. Výrobek má speciální chemickou
formuli, která rozbije zanesenou špínu pod nehtem, nehet se tak nemusí čistit kartáčkem, která
je často vůči nehtu nešetrný. Zanechává nehet a jeho okolí perfektně upravené a čisté.
Výrobek je vhodný i pro alergiky, ženy a muže. Je ideální pomocník pro osoby, které pracují
na zahradě, kdy se pod nehet dostává hlína či jiné nečistoty, jež se špatně omývají.

Záruka 24 měsíců

NEHTOVÁ PÉČE

OLEJÍČEK NA NEHTOVOU KŮŽIČKU S MEDUŇKOU, 12 ml

Základ olejíčku z edice A KISS OF LEMON BALM tvoří z větší části olivový olej, který
je vhodný pro suchou, zánětlivou, alergickou, podrážděnou, poraněnou či jinak poškozenou
pokožku. Proto je tento olej vysoce vhodný k užití na nehtovou kůžičku, která bývá často
podrážděná, případně poškozená záděry. Dále díky přídavku dalších olejů, jako avokádového
nebo oleje z pšeničných klíčků má olejíček významné regenerační a vitalizační vlastnosti.
Dále změkčuje ztvrdlou kůži, působí hojivě na drobné ranky, či záděry. Díky přídavku
esenciálního oleje z meduňky má olejíček nejen pozitivní účinky na pokožku, ale také disponuje
velmi příjemnou a uklidňující vůní. Olejíček se po mírném vmasírování velmi dobře vstřebává.

Benefity:
•
•
•
•

Výrobek schválen Státním zdravotním ústavem
Vegan FREE
Vhodný pro všechny věkové kategorie
Výrobek lze plnit dle požadavků Privat Label
.

Záruka 24 měsíců

NEHTOVÁ PÉČE

VYSOUŠEČ LAKU, 12 ml/50 ml

Urychlovač schnutí laku je ideální pomocník pro ženy, které musí maximálně využít času při
péči o své nehty.
Aplikace: Nanese se štětečkem tenká vrstva na čerstvě aplikovaný lak a způsobí tak šokové
zaschnutí laku na nehtu. Definitivní zaschnutí je garantováno po jedné minutě. Vysoušeč navíc
obsahuje hydratující složky a vitamíny, takže je zabezpečena péče o nalakovaný nehet.
Pro odstranění laku i vysoušeče se používá standardní bezacetonový odlakovač.
Výrobek je ideálním pomocníkem pro profesionální pedikérské a manikérské salony i pro rychlé
domácí použití.

Záruka 24 měsíců

NEHTOVÁ PÉČE

ANTIBAKTERIÁLNÍ BÁZE NA NEHTY, višeň, 12 ml

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!

Záruka 60 měsíců

NEHTOVÁ PÉČE

OLEJOVÁ PÉČE V TUŽCE, 5 ml

Skvělý pomocník pro profesionální i domácí regeneraci nehtů. Dokonalý společník na výživu
nehtů při cestování. Tužka s olejovou bází má ostrou špičku, kterou jednoduše zkvalitníte
a zregenerujete nehet a nehtové lůžko.
Pokud je špička vysušená, jednoduše ji lze vyndat, stačí namočit do Olejíčku Amoené
na několik minut. Špička opět nasaje tekutinu a může se znovu dlouhodobě používat.
Kromě této tužky tým profesionálů Amoené doporučuje pro manikérské a pedikérské salóny
či dámy, které hodně cestují.

Záruka 24 měsíců

NEHTOVÁ PÉČE

ROZPOUŠTĚČ LAKU, 90 ml

Ředící substance pro veškeré laky na nehty, včetně dvousložkových. Stačí přidat pár kapek
do laku a důkladně jej protřepat.

Záruka 36 měsíců

NEHTOVÁ PÉČE

ČISTIČ ŠTĚTCŮ, 100 ml

Acetonový Čistič štětců je skvělý pomocník pro údržbu štětců, které se používají na aplikaci
různých typů laků i péče na nehty (zpevňovače, odstraňovače kůžiček, Top coat, Base coat,
apod.). Výrobek je vhodný pro domácí i profesionální použití. Nádoba má dostatečně široké
hrdlo pro ponoření štětců různé velikosti i šíře.
Používáním čističe štětců zabráníte možnému přenosu škodlivých látek na nehet.
Použití: Vložte štětec do čističe, nechejte krátce (2–3 sekundy) působit a otřete hadříkem nebo
papírovým ubrouskem. V případě potřeby postup zopakujte.
Upozornění: Ukládejte mimo dosah dětí. Při použití chraňte ruce ochrannými rukavicemi.
Při potřísnění pokožky umýt ruce vodou a ošetřit krémem.
Čistič není určen pro čistění štětců na oční stíny, pudry, make-upy a jiný typ pleťové kosmetiky.
Uchovávejte v chladu.
Složení: Acetone, Ricinium oil, parfum

Záruka 36 měsíců

NEHTOVÁ PÉČE

ACETONOVÝ ODLAKOVAČ 2v1, citron, 90 ml/ 500 ml/ 1000 ml

Specifikace: Acetonový odlakovač 2v1 je velmi agresivní odlakovač na přírodní i některé typy
gelových nehtů pro profesionální i soukromé použití. Neobsahuje žádné oleje, pouze přírodně
identickou parfemaci Lemon.
Bonus: Balení velikosti 90 ml je opatřeno kvalitním kapátkem, které napomáhá přesně
dávkovat a tudíž šetřit potřebné použité množství odlakovače. Tím zákazník šetří své peníze i
životní prostředí, neboť toto balení lze jednoduše dolít z balení většího např. z 500 ml nebo
1 000 ml
Použití:
•

•

Gelové nehty: Odlakovač se nanese na odličovací tampón, který se obtočí kolem nehtu,
pokryje se alobalem a nechá se 5–7 minut působit. Poté se vrstvy obalu sundají a gel
z nehtu se jemně odstraní pomocí dřevěné tyčinky nebo jiného manikérního nářadí
Přírodní nehty s lakem: Extrémně rychlé odstranění laku z nehtu pomocí namočeného
tamponu s tímto roztokem. Šetří čas.

Po použití 2v1 odlakovače doporučujeme vždy použít olejovou bázi na regeneraci nehtu
a krém.
Složení: Acetone, parfum (lemon)

Záruka 36 měsíců

NEHTOVÁ PÉČE

ODLAKOVAČ NEHTŮ S VITAMÍNEM F, mandarinka, 90 ml

Specifikace: Odlakovač na přírodní nehty pro profesionální i soukromé použití. Vitamín F
zajišťuje zvýšenou výživu nehtů, rychlejší růst a celkové zkvalitnění nehtu. Nevysušuje ani
nezaběluje okolí nehtu. Použitý pupalkový 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 odlakovač byl ve složení s oleji,
tím nepoškozuje nehty a jen tak je možné docílit nepoškození nehtů a nehtového lůžka.
Použití: Odlakovač se nanese na odličovací tampón. První naaplikovaná vrstva
na nalakovaném nehtu naruší vrstvu laku, ale nepoškodí nehtové lůžko příliš agresivní látkou.
Až druhá vrstva odlakovače finálně odstraní lak.
Bonus: Balení velikosti 90 ml je opatřeno kvalitním kapátkem, které napomáhá přesně
dávkovat a tudíž šetřit potřebné použité množství odlakovače. Tím zákazník šetří své peníze
i životní prostředí.
Výrobek lze plnit do různých velikostí obalů dle požadavků Privat Label.
Složení: Ethyl acetate, Isopropyl Alcohol, Dowanol DPM, Propylnene Glycol, parfum
(mandarinka), Vitamin F, Pupalkový olej.
Záruka 24 měsíců

NEHTOVÁ PÉČE

ODLAKOVAČ PROFI, bezacetonový, 90 ml/ 500 ml/ 1000 ml

Profesionální odlakovač - na umělé i přírodní nehty, pro profesionální i soukromé použití.
Při odlakování je nutné řádně setřít lak, a pak nehet ošetřit proti vysychání.
Použití: Odlakovač se nanese na odličovací tampón. První naaplikovaná vrstva
na nalakovaném nehtu naruší vrstvu laku, ale nepoškodí nehtové lůžko příliš agresivní látkou.
Až druhá vrstva odlakovače finálně odstraní lak. ¨
Bonus: Balení velikosti 90 ml je opatřeno kvalitním kapátkem, které napomáhá přesně
dávkovat a tudíž šetřit potřebné použité množství odlakovače. Tím zákazník šetří své peníze
i životní prostředí, neboť toto balení lze jednoduše dolít z balení většího např. z 500 ml nebo
1 000 ml
Benefity:
•
•
•
•
•

Výrobek schválen Státním zdravotním ústavem
Vegan FREE
Vhodný pro všechny věkové kategorie
Výhodné balení za dobrou cenu
Výrobek lze plnit dle požadavků Privat Label

Záruka 24 měsíců

DEKORATIVNÍ KOSMETIKA

TÓNOVACÍ BALZÁM S PERLETÍ, višeň, 4,2 g

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
lecitinu
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. Amoené nabízí balzám v několika odstínech, a to ve sněhově bílé (č. 9),
jemně růžové (č. 10), světle červené (č. 11), červené (č. 12) a bordó (č. 13) barvě.
Aplikace: Pomádový balzám naneste na rty v jedné vrstvě, otiskněte na papírový kapesníček
a poté ještě jednou naneste vrstvu. Výrobek lze také nanášet na jinou rtěnku a dodá tak 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. Dále ji otiskněte
na papírový kapesníček a poté opět aplikujte finální vrstvu. Vydrží tak několik hodin.
Cílová skupina: mladé ženy a dívky, které se chtějí líčit, avšak chtějí zároveň zůstat nenápadné
nebo ženy všech věkových kategorií, které se líčí obecně méně a chtějí mít hezké a vyživené
rty.
Záruka 24 měsíců

DEKORATIVNÍ KOSMETIKA

BALZÁM NA RTY 4,2 g

V Čechách vyráběné pomády/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. Pomády pomáhají u popraskaných rtů, podporují hojení
malých ran na rtech, zvlhčují a ošetřují poškozené rty.
Vyrábíme 3 typy pomád:
1) Pomády s vitamínem E s vůní s vůní malina/višeň
2) Pomády s panthenolem a SPF 15 s vůní trnky/natural/bílá čokoláda s kokosem/máta
v bílé barvě hmoty, nebo ve žluté hmotě s obsahem Betakarotenu.
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 na citlivou pleť.
3) Pomády s přídavkem pravé, 96% belgické čokolády s aroma čokolády/pomeranče
v čokoládě
Neobsahují parabeny, není testováno na zvířatech.
Benefity:
•
•
•
•
•

Ryze český produkt s českou certifikací, který je vždy vyráběn čerstvý (nikoli dlouhodobě
skladovaný), manufakturně s láskou a radostí
Výrobek schválen Státním zdravotním ústavem
Pomády (zejména s SPF 15) lze aplikovat také na ruce jako ochranný krém či na tvář
Paraben FREE
Výrobek lze plnit dle požadavků Privat Label

Záruka 24 měsíců

DEKORATIVNÍ KOSMETIKA

TERRACOTTA EYE SHADOWS, 3 g

Hedvábně jemné oční stíny jsou vyráběny v limitovaných sériích v DUO variantě. 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 oči zvýraznit stejně jako změnit svůj vzhled podle dané
příležitosti.
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 pleti.
Velmi pomalu se spotřebovává, stín při denním líčení vydrží i dva roky.
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

DEKORATIVNÍ KOSMETIKA

TVÁŘENKA A PUDR 2v1, 10 g

Tvářenka a pudr 2v1 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
celkový make-up. Protože podporuje přirozenou tonalitu kůže, je vhodná pro všechny typy pleti
a věkové kategorie.
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 pleti.
Velmi pomalu se spotřebovává, při denním používání vydrží i dva roky.
Aplikace: nanese se štětcem a jemnými tahy se 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 2v1.

Záruka 24 měsíců

FUNKČNÍ KOSMETIKA

ANTIBAKTERIÁLNÍ ČISTIČ PRO PŘÍRODNÍ A SYNTETICKÉ ŠTĚTCE,
meduňka, 55 ml

Tento rychleschnoucí čistič štětců okamžitě odstraňuje zbytky make-upu z přírodních
a syntetických štětců, včetně dalších přípravků dekorativní kosmetiky, jako jsou rtěnky, oční
stíny, pudry, růže, aj. 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 ulpívají na štětcích. Dále
díky nádherné čisté vůni pozitivně navozuje a podporuje dobrou náladu.
Antibakteriální čistič štětců je vhodný zejména pro ty chvíle, kdy není čas na jejich umytí
ve vodě a uschnutí. Aplikace je velmi jednoduchá. Pomocí spreje naneseme určité množství
na štětec, necháme chvíli působit a následně štětec otřeme do textilie. Opakujeme, dokud
nebude štětec čistý. Před použitím necháme chvíli štětec oschnout.

Záruka 24 měsíců

FUNKČNÍ KOSMETIKA

OSVĚŽUJÍCÍ PLEŤOVÁ VODA, meduňka, 50 ml/200 ml

Základ pleťové vody 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. Zpomaluje proces stárnutí pokožky, působí proti tvorbě vrásek. Udržuje
pleť vláčnou a pružnou, zvyšuje její pevnost, má hojivé a antiseptické vlastnosti.
Benefity:
•
•
•
•

Šetrné odlíčení make-upu
Nevysušuje pokožku a rychle se vstřebává
Nezanechává pocit mastného filmu na obličeji, má antiseptické vlastnosti, příjemnou
vůni
Vhodná pro všechny typy pleti.

Záruka 24 měsíců

FUNKČNÍ KOSMETIKA

AMOÉNKA, meduňka, 25 g/75 g

Přírodní základ balzámu na pokožku z edice A Kiss Of Lemon Balm tvoří vysoký podíl
arganového oleje, avokádového oleje a bambuckého másla s přídavkem esenciálního oleje
z meduňky. Balzám má změkčující, hydratační a vyživující vlastnosti. Vzhledem k poměrně
vysokému množství avokádového oleje je balzám vhodný pro suchou, velmi citlivou, zanícenou
a unavenou pokožku. Podporuje obnovu buněk a regeneraci pokožky. Dále změkčuje ztvrdlou
kůži, působí hojivě na drobné ranky, či záděry. Díky přídavku esenciálního oleje z meduňky má
balzám nejen pozitivní účinky na pokožku, ale také disponuje velmi příjemnou a uklidňující vůní.
Balzám lze aplikovat na suché ruce, nehty či na nehtovou kůžičku. AMOÉNKA přispívá
ke zjemnění a zvláčnění pokožky a tím pádem i ke snadnější úpravě nehtů. Používání balzámů
je určeno pro profesionální i domácí užití.
Benefity:
• 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.
Záruka 24 měsíců

FUKČNÍ KOSMETIKA

AMOLINKA, vazelína s arganovým olejem, 100 ml

Amolinka je kvalitní parafínová vazelína určená k extrémnímu promaštění kůže pro sportovce,
ideálně pro plavce. Vazelína je obohacena o velké množství vysoce kvalitního marockého
arganového oleje s příjemnou, nevtíravou vůní okurky nebo černý hrozen + kiwi.
100 ml balení je ideální pro profesionály i domácí péči.
Aplikace: naneste ve větší vrstvě do podpaží, na stehna a třísla a užijte si svou oblíbenou
aktivitu. Vůně a olejová složka zůstává na pokožce několik hodin včetně doby ponoru ve sladké
či slané vodě.
Benefity:
•
•
•
•
•
•

Kvalitní parafín české výroby,
Velký podíl arganového oleje pro vyšší hydrataci a množství vitamínů pro zvýšení
regenerace namáhané kůže
Certifikace u Státního zdravotního ústavu,
Možnosti dodání výrobku bez aroma/s aroma okurky/s aroma kiwi a černý hrozen/s
aroma a betakarotenovou složkou pro vyšší UV ochranu
Možnost výroby Privat label od 100 ks/typ
Čerstvost: výrobek není nikdy na skladě, vyrábí se přímo pro klienta a ihned expeduje

Záruka 24 měsíců

FUKČNÍ KOSMETIKA

POMÁDA NA PŘÍRODNÍ BÁZI, meduňka, 4,2 g

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.

Benefity:
•
•
•
•

Výrobek schválen Státním zdravotním ústavem
Paraben FREE
Vhodný pro všechny věkové kategorie
Výrobek lze plnit dle požadavků Privat Label

Záruka 24 měsíců

DESINFEKCE

LAVOSEPT®
DEO NA RUCE, višeň, 50 ml /200 ml

Lavosept® na kůži je dezinfekční přípravek na bázi alkoholu, který může být ve formě roztoku
nebo gelu. Přípravek má široké spektrum použití, zejména je určen k hygienické dezinfekci
kůže. Přípravek má optimální baktericidní (především proti původcům onemocnění tuberkulózy
a MRSA), virucidní (viry působící opar, HIV a hepatitidy typu B, C) a fungicidní účinky.
Dezinfekce Lavosept, který je určen na kůži, obsahuje mimo jiné také zjemňující a hydratační
přísady, které zabraňují vysoušení a podráždění pokožky rukou po jeho aplikaci.
Dezinfekční účinnost přípravku byla posuzována na Státním zdravotním ústavu v Praze,
v Centru epidemiologie a mikrobiologie v Národní referenční laboratoři pro dezinfekci
a sterilizaci.
Schváleno
ministerstvem
zdravotnictví
ČR
pod
číslem:
REG – 33.7.1 – 3.4.07/11823
Přípravek Lavosept® je vhodný pro použití všude tam, kde dochází ke kontaktu s velkým
počtem osob – ve všech typech zdravotnických zařízení včetně ordinací, ve stravovacích
provozech, v oblasti rehabilitace, v kosmetických salónech, sportovních zařízeních,
v půjčovnách sportovního náčiní, fitness, wellnes apod., ale také i pro osobní hygienu, maminky
s dětmi, manažery, kteří se setkávají s velkým počtem osob.
Benefity:
•
•
•
•

Luxusní vůně: višeň
Česká výroby a certifikace u SZU
Panthenolová složka zaručuje hydrataci pokožky
Výrobek lze plnit dle požadavků privat label 200 ks/typ

Záruka 60 měsíců

DESINFEKCE

LAVOSEPT®
DEO DO BOT, citron, 50 ml /200 ml

Deo do bot je dezinfekční přípravek, který je určený pro dezinfekci Vašich nohou a obuvi.
Používá se především k preventivnímu ošetření obuvi a ponožek proti jejich napadení plísněmi,
kvasinkami a bakteriemi, a dále ke konzervaci obuvi a tím k prevenci dermatomykóz. Díky
lihové bázi nezůstává obuv vlhká. Proti výrobkům z vodných roztoků je deo do bot LAVOSEPT
k obuvi šetrnější a prodlužuje jejich životnost. Přípravek disponuje svěží vůní citronu, čímž
mimo jiné také eliminuje pachy.
Dezinfekční účinnost přípravku byla posuzována na Státním zdravotním ústavu v Praze,
v Centru epidemiologie a mikrobiologie v Národní referenční laboratoři pro dezinfekci a
sterilizaci. Schváleno ministerstvem zdravotnictví ČR pod číslem: REG – 33.7.1 – 3.4.07/11823
Návod k použití: Obuv a případně i ponožky postříkejte neředěným přípravkem po celé ploše
uvnitř a nechte působit. Po krátké době můžete postup zopakovat. Po zaschnutí je možno obuv
používat. Sprej aplikujte podle potřeby. Přípravek vyhovuje všem právním předpisům pro jeho
uvedení na trh.
Benefity:
•
•
•
•

Luxusní vůně: citron
Česká výroby a certifikace u SZU
Má funkční dezinfekční vlastnosti
Výrobek lze plnit dle požadavků privat label 200 ks/typ

Záruka 60 měsíců

DESINFEKCE

LAVOSEPT®
DESINFEKCE LAVOSEPT ® GOLD, višeň, 200 ml/500 ml

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 vyrábí Amoené s.r.o. jako
jediná společnost v České a Slovenské republice.

Záruka 60 měsíců

DESINFEKCE

LAVOSEPT®
DESINFENCE LAVOSEPT ® NA KŮŽI

Lavosept® na kůži je dezinfekční přípravek na bázi alkoholu, který může být ve formě roztoku
nebo gelu. Přípravek má široké spektrum použití, zejména je určen k hygienické dezinfekci
kůže. Přípravek má optimální baktericidní (proti původcům onemocnění tuberkulózy a MRSA),
virucidní (viry působící opar, HIV a hepatitidy typu B, C) a fungicidní účinky. Dezinfekce
Lavosept, který je určen na kůži, obsahuje mimo jiné také zjemňující a hydratační přísady, které
zabraňují vysoušení a podráždění pokožky rukou po jeho aplikaci.
Dezinfekční účinnost přípravku byla posuzována na Státním zdravotním ústavu v Praze, v
Centru epidemiologie a mikrobiologie v Národní referenční laboratoři pro dezinfekci a sterilizaci.
Schváleno ministerstvem zdravotnictví ČR pod číslem: REG – 33.7.1 – 3.4.07/11823
Přípravek Lavosept® je vhodný pro použití všude tam, kde dochází ke kontaktu s velkým
počtem osob – ve všech typech zdravotnických zařízení včetně ordinací, ve stravovacích
provozech, v oblasti rehabilitace, v kosmetických salónech, sportovních zařízeních,
v půjčovnách sportovního náčiní, fitness, wellnes apod., ale také i pro osobní hygienu,
maminky s dětmi, manažery, kteří se setkávají s velkým počtem osob.
Benefity:
•
•
•
•

Luxusní vůně: trnka/višeň/citron dle přání klienta
Česká výroby a certifikace u SZU
Velikost balení: 50, 200, 500, 1000 a 5000 ml
Panthenolová složka zaručuje hydrataci pokožky
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DESINFEKCE

LAVOSEPT®
DISINFEKCE LAVOSEPT ® K NA NÁSTROJE

LAVOSEPT® K je dezinfekční přípravek na bázi kvartérních amoniových solí a aldehydů
ve formě rozředěného koncentrátu určený k okamžité aplikaci pro dezinfekci ploch a nástrojů.
Využití nachází zejména v sociální a zdravotnické sféře, službách, pedikérských,
manikérských, kadeřnických a kosmetických salonech, 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,
Co dezinfikuje Lavosept® K: Podlahy, pracovní plochy, sanitární zařízení, WC sedátka,
pracovní nástroje, dětské hračky, vany, posilovací stroje, rehabilitační křesla a pomůcky, atd.
Použití: Podlahy a pracovní plochy: nastříkejte předmět, který chcete dezinfikovat a vyčistit
a nechte působit. Neomývejte. Výrobek je již naředěn v ideálním poměru a je určena
k okamžité aplikace. Pokud chcete produkty dezinfikovat nebo omýt ponorem, ponechte
10 minut v lázni, poté výrobek vyjměte a osušte.
Benefity:
•
•
•
•

Luxusní vůně: trnka/citron dle přání klienta
Česká výroby a certifikace u SZU
Velikost balení: 200, 500, 1000 a 5000 ml
Piktogram na přední straně etikety v podobě nůžek a pinzety pomůže identifikovat
použití výrobku.
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DESINFEKCE

LAVOSEPT®
DISINFEKCE LAVOSEPT ®K KONCENTRÁT

LAVOSEPT® K je dezinfekční přípravek na bázi kvartérních amoniových solí a aldehydů
ve formě koncentrátu určený k 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, kde výrazně snižuje počet bakterií. Odstraňuje kromě
jiného plísně, kvasinky a dále mikroorganizmy Pseudomonas aeruginosa, Staphyloccocus
aureus, Enterococcus hirae, aj. Mimo to dodává příjemnou vůni a nezanechává skvrny.
Co dezinfikuje Lavosept K: 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 25 ml 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 provedené dezinfekci opláchněte čistou vodou.
Nepoužívejte neředěný koncentrát!
Doporučené koncentrace:
Použití
Desinfekce ploch a povrchů
Desinfekce se zvýšenou biologickou zátěží
Benefity:
•
•
•

Luxusní vůně: trnka/citron dle přání klienta
Česká výroby a certifikace u SZU
Velikost balení: 500, 1000 a 5000 ml

Záruka 24 měsíců

Koncentrace
0,5%
1%
2%

Expozice
30 min
15 min
15 min

HOME&OFFICE

LUXUSNÍ ČISTIČ ZRCADEL, citron, 500 ml

Novinkou pro rok 2018 je výrobek určen pro profesionální použití v segmentu kosmetických,
kadeřnických, manikérských, pedikérských studií, wellness, fitness&spa a dále všech
zařízeních, kde dochází k úklidu a čistění skel a lesklých povrchů.
Jde o super funkční čistič s luxusní vůní citronu, 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.

Záruka 24 měsíců

LUXUSNÍ PÉČE

MANDLOVÝ KRÉM 5&1, 75 ml

Luxusní mandlový krém na kůži 5&1 s vysokým obsahem kvalitního avokádového, arganového,
olivového, mandlového a kokosového oleje a bambuckého másla napomáhá k hydrataci
a regeneraci kůže celého těla. Podporuje revitalizaci pokožky a příjemně voní po mandlích.
Český krém 5&1 je vyvinut a vyráběn společností Amoené a atestován Státním zdravotním
ústavem ČR.

Záruka 12 měsíců

LUXUSNÍ PÉČE

ANTIPERSPIRANT FRESH, 45 ml

Antiperspirant Fresh se používá pouze před spaním. Přípravek aplikujte na absolutně
suchou pokožku. Je vhodné si vysušit ošetření místo suchým ubrouskem. Po nanesení nechte
Antiperspirant Fresh řádně zaschnout, abyste dosáhli nejlepší účinnosti. V případě,
že používáte Antiperspirant proti pocení v podpaží, je poté nejlepší vyčkat a nedávat ihned ruce
k tělu. Antiperspirant nanášejte na postiženou oblast první týden 1x denně, večer těsně před
spaním. Pokud se pocení sníží na Vámi požadovanou úroveň dříve, můžete zkusit prodloužit
intervaly nanášením. Následně aplikujte pouze 2–3x do týdne. Později většinou postačí použití
jen jedenkrát v týdnu. Následující den ráno omyjte a osušte místa, na která jste Antiperspirant
Fresh aplikovali. Následně během dne Antiperspirant Fresh znovu neaplikujte.
Upozornění:
•
•
•
•
•

Nepoužívejte po holení, na poraněnou nebo podrážděnou pokožku
Tento výrobek není vhodný pro těhotné a kojící ženy
Při požití opláchněte ústa velkým množstvím vody a obraťte se na svého lékaře
Výrobek je vysoce hořlavý, během používání nekuřte
Skladujte na tmavém a suchém místě při teplotě 5– 25 °C

Záruka 24 měsíců

