Přírodní kosmetika z Mrtvého moře
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ametová pleť, její čistý vzhled, pružnost a vláčnost, optimální hydratace povrchu pokožky
a minimální tvorba vrásek jsou ideálem každé ženy. Tomuto ideálu však není snadné se
přiblížit, a přitom ženy, jako krásnější polovina lidstva, mají na něco takového přirozené právo.
Řešení je v podstatě na dosah ruky. Jako v mnoha jiných případech se i zde obracíme do historie.
Stovky generací nám nezištně, jako most přes propasti tisíciletí, nabízejí své zkušenosti s péčí o pleť
a o naši pomíjivou tělesnou schránku. Jedním z darů biblické země je totiž možnost využití
vynikajících účinků solí a bahna z Mrtvého moře.
Kosmetická řada beauty mineral ® je tou pravou moderní relikvií, která obsahuje kouzlo krásy
a přichází až do našich domovů bez nutnosti podnikat novodobou křížovou výpravu. I v pohádkách
je mrtvá voda prostředkem k hojení ran a nápravě škod na nemocném těle. Pohádka se však
stává skutečností, setkáme-li se s kosmetikou beauty mineral ® a poznáme-li její účinky. Tisíciletou
tradici užívání produktů Mrtvého moře v péči o krásu a zdraví dokládají archeologické nálezy
a staré písemné památky. V kombinaci s nejrůznějšími přírodními látkami a s využitím nejnovějších
znalostí a nejmodernějších technologií používá tyto produkty i firma BLUE LINE k přípravě
špičkových kosmetických přípravků. Jako jsou nové, moderní lázně na březích Mrtvého moře
dnešním protějškem antických vykopávek, jsou tyto přípravky nejvyšším vývojovým stupněm
tisícileté kosmetické tradice.
A jelikož ne každý může z finančních důvodů navštívit Izrael a svěřit se do péče místním odborníkům,
řeší firma BLUE LINE tuto situaci dovozem solí a bahna z Mrtvého moře připravených k přímému
použití a také dovozem vynikající, vysoce kvalitní kosmetiky, v níž jsou obě suroviny zpracovány,
do České republiky. Všeobecně známá vysoká úroveň izraelské technologie se promítá i do kvality
těchto výrobků, které k nám naše firma dováží už víc než dvacet let. I ta nejkvalitnější kosmetika nám
však není nic platná, pokud není cenově dostupná. Rovněž z tohoto hlediska je kosmetika beauty
mineral ® ideální, protože její ceny jsou ze všech obdobných typů kosmetiky nejnižší. Je to umožněno
přímým dovozem z Izraele, bez účasti nejrůznějších mezičlánků. Tato syntéza kvality a nízké ceny
je zároveň i obrazem filozofie naší firmy, která nám přikazuje sloužit především zákazníkům
a jejich potřebám. K tomu, aby se kosmetika beauty mineral ® stala neoddělitelnou součástí
Vašeho všedního i svátečního dne, je třeba jediné. Vyzkoušet ji! Pak jistě ani Vy neodoláte a budete
se stále vracet k našim přípravkům. Věřte, že neodoláte rády a ke svému dobru. Optimálního
využití vynikajících vlastností naší kosmetiky dosáhnete nejlépe po konzultaci s kosmetičkou nebo
s lékařem atestovaným v dermatologii a zaměřeným na kosmetickou problematiku. Bez nadsázky
lze říci, že budoucnost Vaší pokožky je jen ve Vašich rukách.
Všechny výrobky jsou vyráběny bez parabenů (konzervantů) a bez použití minerálních olejů
(oleje vznikající při destilaci ropy – např. parafínový).
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Voda z Mrtvého moře
Voda z Mrtvého moře je zdrojem celé řady revitalizačních složek s vysokou koncentrací minerálů, které
podporují procesy v kůži, napomáhající k její optimální hydrataci a zvýšené odolnosti vůči některým
chorobám pokožky. Voda z Mrtvého moře obsahuje vysoké množství přírodních minerálů, včetně sodíku,
draslíku, bromu, hořčík a vápníku.
První dva umožňují přenos signálu mezi buňkami, brom má významné zklidňující účinky. Hořčík je součástí
enzymů, takže má vliv na metabolismus buněk a urychluje hojivé procesy. Vápník je nutný k hojení ran
a činnosti veškerých svalů. Protože se Mrtvé moře nachází v nejnižším místě na Zemi, může se tento
region pochlubit nejvyšší koncentraci čistého kyslíku.

Bahno z Mrtvého moře
Bahno z Mrtvého moře je základní nezaměnitelnou surovinou při výrobě kosmetických výrobků řady
beauty mineral ® . Samotné bahno lze použít pro bahenní zábaly, k potírání celého těla, efektivně
působí při léčbě většiny revmatických onemocnění. Absorbuje velké množství vody, což mu dává vysokou
pružnost. Skládá se z vrstvy po vrstvě uložených jemných usazenin, které jsou bohaté na různé minerály,
zejména hořčík, vápník, draslík, stroncium, bor a železo.
Při aplikaci dochází ke zvýšenému prokrvení kůže, stimulaci metabolismu a ke zvýšenému odplavování
odpadních produktů látkové výměny. Dále je omezováno nadměrné vylučování kožních tuků, jsou
stimulovány vlasové folikuly, pokožka je vláčnější, jemnější a optimálně hydratovaná.
Vedle regeneračních a stimulujících účinků na kůži má bahno příznivý vliv i na kloubní potíže.
Je vhodným doplňkem při péči o pokožku u lidí postižených psoriázou a atopickým ekzémem. Ulevuje
trpícím s bolestmi kloubů, revmatismem, bolestmi svalů a zad, při problémech pohybového ústrojí.
Tuto jedinečnou přírodní látku s mnoha nedocenitelnými účinky poskytují ložiska v proláklině Mrtvého
moře, která je nejnižším bodem souše. Minerální bahno dezinfikuje a čistí pokožku, revitalizuje
a optimalizuje její funkce. Pravidelné používání minerálního bahna z Mrtvého moře v péči o kůži
je podmínkou k udržení jejího stálého zdraví a krásy, což přispívá k pocitu pohody a svěžesti.

Minerály z Mrtvého moře
V Mrtvém moři je k dispozici nepřeberné množství revitalizačních složek bohatých na minerály, které
jsou jednoznačně prospěšné péči o pleť. Jako účinná složka jsou zpracovány do téměř všech výrobků
řady beauty mineral ® .
Celkově je dlouhodobě laboratorně pravidelně sledováno kolem 35 druhů minerálů, jejichž
množství je několikanásobně vyšší v porovnání s jinými moři, například Středozemním
nebo oceány. Nejvýznamnější podíl tvoří podle analýz hořčík, sodík, vápník, draslík, brom.
Každý z nich má nezastupitelnou funkci v přípravcích určených k péči o pleť a celé tělo.
Sodík a draslík umožňují přenos signálu mezi buňkami, jsou nezbytné při přenosu nervových impulzů.
Udržují optimální vlhkost a pružnost pokožky, zlepšují buněčný metabolismus; mimo jiné udržují
rovnováhu buněčných tekutin, přispívají k tvorbě nových buněk. Draslík má močopudné účinky, což
má za následek vyplavování toxických látek z těla. Brom je na Zemi přítomen pouze ve formě sloučenin,
z nichž většina je rozpuštěna v mořské vodě a ve vodě některých vnitrozemských jezer (Mrtvé moře).
Má významné zklidňující účinky, pomáhá hojit kožní nemoci, má zjemňující účinky na pleť. Hořčík je
v přírodě po draslíku nejčastěji zastoupený minerál; je součástí enzymů, takže má vliv na metabolismus
buněk a urychluje hojivé procesy. Pomáhá při únavě, při odstraňování psychicky náročných situací, při
stavech úzkosti a podrážděnosti. Přispívá ke zpomalení projevů stárnutí, regeneraci kůže, je antialergický.
Vápník je nutný k hojení ran a k činnosti veškerých svalů, má protialergické účinky.
Protože se Mrtvé moře nachází v nejnižším místě na Zemi, může se tento region pochlubit nejvyšší
koncentraci čistého kyslíku.
* Seznam veškerých ingrediencí obsažených v našich výrobcích naleznete na stranách 21, 22 a 23 katalogu.
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Nature Balance – Regenerační denní krém 50 ml
pro všechny typy pleti s UV filtrem

Regenerační denní krém s UV filtrem je obohacen
minerály z Mrtvého moře, výtažky z Aloe vera,
olivovým olejem a vitaminem E. Výživné složky
pomáhají regenerovat pokožku a poskytují jí
optimální pružnost, pocit sametové pleti a hladký
vzhled.
Udržování optimální hydratace pokožky
spolu s péčí o ochranný kožní film je nutným
předpokladem pro zpomalení stárnutí kožních
struktur a zachování jejich maximální vitality.
Minerální soli z Mrtvého moře mají stimulační vliv
na prokrvení pokožky a její metabolické procesy.
Ideálně vyvážené tukové složky přípravků mají
zvláčňující účinky a UV-filtr s ochranným faktorem SPF 15 chrání pokožku před předčasným stárnutím
způsobeným nadměrným množstvím UV záření. Vitamin E a alantoin podporují regenerační procesy
a zpomalují stárnutí buněk.
Použití: Krém jemně vmasírujte do pečlivě očištěné pokožky směrem zdola nahoru a ze středu obličeje do
stran. Jeho denní aplikace přispívá k výraznější pevnosti a pružnosti pokožky a ke zjemnění i hlubokých
vrásek. Vhodný pro všechny typy pleti. Bez parabenů a minerálních olejů.

Dead Sea Minerals

Olive Oil Aloe Vera Green Tea Vitamin E Allantoin

Nature Balance – Výživný noční krém 50 ml
Tento výživný noční krém je určen pro všechny typy pleti. Velmi lehce se vstřebává a podporuje metabolické
pochody v kůži, která se stává vláčnou, hebkou a odolnější proti stresovým faktorům. Lze ho aplikovat
i v oblasti očí s výjimkou očních víček. Výživný noční krém pro zralou pleť je obohacen minerály z Mrtvého
moře, olivovým olejem, olejem z jader hroznového
vína, výtažkem z heřmánku, pupalkovým olejem
a vitaminy A, E a C. Podporuje hydrataci, dodává
zralé pleti pružnost a pomáhá předcházet tvorbě
vrásek. Poskytuje pleti výživné látky během
spánku, tím ji udržuje jemnou, vláčnou a hladkou
na dotek.
Použití: Naneste na dokonale vyčištěnou pleť.
Jemnými pohyby vmasírujte do pleti – až do
úplného vstřebání. Používejte na noc nebo podle
potřeby. U suché a citlivé pleti je možné použít krém
i jako denní.
Bez parabenů a minerálních olejů.

Dead Sea Minerals Olive Oil Chamomile Beeswax Evening Primrose Oil Vitamin A Vitamin C Vitamin E Allantoin Grape Seed Oil
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Péče o pleť

Nature
Balance
Nature
Balance
– nová řada výrobků
with Olive
Oil

Firma Blue Line Cosmetics Ltd. je hrdá na to, že může představit novou kosmetickou řadu
péče o pleť Nature Balance s olivovým olejem beauty mineral ® , inspirovanou Mrtvým mořem.
Každý výrobek je obohacen o minerály získávané z hlubin Mrtvého moře. Tyto pozoruhodné
složky jsou kombinovány s olivovým olejem a vitaminy, které hydratují pokožku. Pleť je po
aplikaci kosmetických přípravků hladká a pružná, působí zdravě a mladistvě.
Řada Nature Balance pomáhá udržet křehkou rovnováhu vlhkosti pleti, stejně jako podporuje
přirozený obranný systém, pomáhá chránit zdraví a vitalitu, zklidňuje a osvěžuje pokožku.

Nature Balance – Liftingové sérum 30 ml
Liftingové sérum pro zralou pleť je obohaceno o přírodní minerály
a vodu z Mrtvého moře, olivový olej, výtažky z heřmánku a zeleného
čaje, Aloe vera, jojobový olej, olej z jader hroznového vína a vitamin
B5. Kombinace složek pleť zvláčňuje. Obsahuje pšeničné proteiny
a mořskou řasu, které jsou známé svými účinky proti vráskám. Aktivně
pomáhá bojovat proti vráskám, poskytuje pleti intenzivní hydrataci,
pružnost a pevnost.
Provitamin B5 – pantenol – respektive kyselina pantotenová, je nezbytný
pro udržení zdravé pokožky, krásných vlasů a nehtů. Jeho nedostatek
v organismu se významně projeví na kůži – snížením pružnosti,
rychlejším stárnutím kůže, svraskáváním a rozvojem vrásek.
Použití: Naneste na důkladně vyčištěnou pleť a jemně vklepávejte,
dokud se sérum nevstřebá. Bez parabenů a minerálních olejů.

B5
Dead Sea Minerals Olive Oil Glycerin Chamomile Panthenol Jojoba Oil Green Tea Aloe Vera Dead Sea Water Grape seed Oil

Nature Balance – Krém proti vráskám 50 ml
Krém proti vráskám pro zralou pleť je obohacen o přírodní minerály z Mrtvého moře, olivový olej,
výtažky z bambuckého másla a heřmánku, adenosintrifosfát (ATP), syrovátkový protein a vitaminy A
a E. Při rozkladu ATP se uvolňuje značné množství
energie, které spolu s dalšími účinnými složkami
napomáhá k regeneraci a zlepšení vzhledu pleti,
účinně snižuje její oxidaci, a tím pomáhá předcházet
tvorbě vrásek. Podporuje také vstřebávání vlhkosti
a poskytuje tak zralé pleti pružnost.
Použití: Naneste na dokonale vyčištěnou pleť.
Jemnými pohyby vmasírujte do pleti – až do
úplného vstřebání. Používejte denně nebo podle
potřeby. Krém lze aplikovat na noc i na den.
Bez parabenů a minerálních olejů.

Dead Sea Minerals Olive Oil Chamomile

eline_2015_14102015_K10.indd 5

ATP

Vitamin A Vitamin E Glycerin

Shea Nut

Beeswax

Allantoin

www.beautymineral.cz

5

14.10.15 21:0

Nature Balance – Koncentrovaný oční krém 50 ml
s vitaminem E a UV filtrem

Oční krém je přípravek využívající blahodárné
působení minerálů z Mrtvého moře
k revitalizaci zralé pokožky v okolí očí a ke
zpomalení procesu jejího přirozeného stárnutí
u všech věkových kategorií. Minerální látky
stimulují látkovou výměnu v pokožce a ostatní
složky přípravku chrání kůži před vlivy vnějšího
prostředí. Zároveň přispívají ke zvýšení
obranyschopnosti proti průniku vnějších
škodlivin. Sluneční filtr omezuje nepříznivé
působení nadměrného množství UV záření.
Při péči o pokožku lze oční krém kombinovat
s očním gelem. Koncentrovaný oční krém je
obohacen o přírodní minerály z Mrtvého moře, olivový olej, olej z měsíčku lékařského, Aloe vera, vitamin
E, C a A. Minerály z Mrtvého moře pomáhají posilovat kožní buňky a čistí póry. Koncentrované složení
redukuje tmavé kruhy a otoky kolem očí. Aktivně brání vzniku nových vrásek kolem očí.
Použití: Naneste na dokonale vyčištěnou pleť kolem očí. Jemně vklepávejte do očního okolí až do úplného
vstřebání. Vhodný pro všechny typy pleti a zvlášť pro denní aplikaci.
Bez parabenů a minerálních olejů.

Dead Sea Minerals Olive Oil Calendula Oil Chamomile Glycerin Allantoin Aloe Vera Vitamin A Vitamin C Vitamin E

Nature Balance – Koncentrovaný oční gel 50 ml
s výtažkem Aloe vera

Koncentrovaný oční gel pro zralou pleť je obohacen o přírodní minerály z Mrtvého moře, olivový
olej, výtažky z heřmánku, jojobového oleje,
granátového jablka, Aloe vera a vitamin C.
Minerály z Mrtvého moře pomáhají posilovat
kožní buňky a podporují vstřebávání vlhkosti
do pleti. Gel poskytuje zralé pleti pružnost,
pomáhá předcházet vzniku vrásek a zklidňuje
citlivou oblast kolem očí.
Použití: Naneste na dokonale vyčištěnou pleť
kolem očí. Jemně vklepávejte do očního okolí
až do úplného vstřebání.
Oční gel je možné používat i na zralejší pleť,
hlavně pro denní péči, a kombinovat jej
případně s očním krémem.
Bez parabenů a minerálních olejů.

Dead Sea Minerals Olive Oil Chamomile Aloe Vera Glycerin Jojoba Oil Dead Sea Water Pomegranate Vitamin C Green Tea
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Péče o pleť

Nature Balance – Koncentrované oční sérum 30 ml
Koncentrované oční sérum pro zralou pleť je obohaceno o přírodní minerály
z Mrtvého moře, olivový olej, výtažky z heřmánku a zeleného čaje, Aloe
vera, vitamin B5 a vitamin C. Podporuje vstřebávání vlhkosti do pleti
a dodává jí pružnost. Tmavé kruhy a otoky kolem očí jsou minimalizovány.
Koncentrované oční sérum přispívá k obnově mladistvého vzhledu pleti
a poskytuje jí hydrataci. Pleť je pružná a pevná.
Provitamin B5 – pantenol – respektive kyselina pantotenová, je nezbytný pro
udržení zdravé pokožky, krásných vlasů a nehtů. Jeho nedostatek v organismu
se významně projeví na kůži – snížením pružnosti, rychlejším stárnutím kůže,
svraskáváním a rozvojem vrásek.
Použití: Naneste na dokonale vyčištěnou pleť kolem očí. Jemně vklepávejte
do očního okolí až do úplného vstřebání.
Bez parabenů a minerálních olejů.

B5
Dead Sea Minerals Olive Oil Chamomile Aloe Vera Glycerin Jojoba Oil Vitamin C Green Tea Panthenol Grape seed Oil Dead Sea Water

Sensitive – Krém na nohy 100 ml
Krém na nohy stejně jako ostatní přípravky s obsahem solí z Mrtvého moře využívá jejich
regenerační a tonizující účinek. Výsledkem je přípravek vhodný k ošetření drsné a suché
kůže nohou, který ji nejen dezinfikuje a osvěžuje, ale zároveň změkčuje a zabraňuje
jejímu praskání. Při pravidelném používání pomáhá při řešení problémů s kožními
plísněmi a nadměrném pocení nohou. Je obohacen o přírodní minerály z Mrtvého moře
a čisté esenciální oleje. Kombinace oleje z měsíčku lékařského, olivového oleje, výtažků
z heřmánku, Aloe vera a vitaminu E uleví unaveným nohám, zvlhčuje hrubou a suchou
kůži, a brání tak výskytu bolestivých trhlin.
Použití: Jemně vmasírujte do čistých nohou. Snadno se vstřebává. Vhodný pro každodenní
použití. Bez parabenů a minerálních olejů.

Dead Sea Minerals Olive Oil Vitami E Calendula Oil Chamomile Aloe Vera Beeswax Allantoine

Sensitive – Krém na ruce 100 ml
Krém s minerály z Mrtvého moře je nepostradatelnou součástí kosmetické výbavy moderní
ženy. Zanechává kůži jemnou a hebkou a zároveň ji ochraňuje a regeneruje. Krém na
ruce je obohacen o přírodní minerály z Mrtvého moře a čisté esenciální oleje. Kombinace
oleje z měsíčku lékařského, olivového oleje, výtažků z heřmánku a vitaminu E příznivě
působí na pokožku, ruce jsou na dotek měkké, ošetřené před nežádoucími vlivy počasí.
Použití: Jemně vmasírujte do rukou. Snadno se vstřebává. Vhodný pro každodenní použití.
Bez parabenů a minerálních olejů.

Dead Sea Minerals Olive Oil
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Čisticí pleťové mléko 200 ml
Čisticí pleťové mléko je bohaté na přírodní minerály z Mrtvého moře.
Obsahuje výtažky z heřmánku, olivový olej, včelí vosk a vitamin E. Pleťové
mléko důkladně odstraňuje make-up a ostatní nečistoty. Zanechává pleť
dokonale čistou a hladkou. Vhodné pro všechny typy pleti.
Použití: Naneste dostatečné množství pleťového mléka na vatový tampon.
Jemně vmasírujte a setřete vatovým tamponem. K dokončení čištění
použijte beauty mineral ® pleťovou vodu. Vhodné pro každodenní použití.
Pleť je po ošetření čistá a svěží.
Bez parabenů a minerálních olejů.

Dead Sea Minerals

Olive Oil Chamomile Beeswax Vitamin E

Pleťová voda 200 ml
Pleťová voda je další z přípravků pro čištění pleti, který je kromě jiného
založen na účincích minerálních solí z Mrtvého moře. Pomocí tamponů
namočených v pleťové vodě čistěte pokožku lehkými tahy zdola nahoru
a ze středu do stran od nečistot a zbytků make-upu. Minerální soli spolu
s lehkou masáží obličeje napomáhají stimulaci krevního oběhu, lepšímu
zásobení kůže živinami a intenzivnějšímu odvodu odpadních produktů
metabolismu. Přípravek zanechává na kůži velmi příjemný svěží pocit,
kterým se rádi necháte provázet celý den. Obsahuje výtažky z Aloe vera,
glycerin, výtažky z heřmánku a vitamin E. Důkladně odstraňuje z pleti
zbytky líčidel a mastnotu. Udržuje pleti přirozené pH.
Použití: Naneste na vatový tampon a vyčistěte obličej a krk. Vyhněte se
oblasti očí a úst.
Nakonec použijte beauty mineral ® hydratační krém, vhodný pro
každodenní použití a všechny typy pleti.
Bez parabenů a minerálních olejů.

Dead Sea Minerals Aloe Vera

Vitamin E Chamomile Glycerin
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Čisticí řada

Nature Balance – Pleťová maska s bahnem z Mrtvého moře 100 ml
pro všechny typy pleti

Bahenní maska využívá vynikající regenerační
vlastnosti a čisticí účinky minerálního bahna
z Mrtvého moře. Je určena pro citlivější pleť.
Bahenní maska pleť čistí a omezuje její nadměrné
maštění. V kombinaci s olivovým olejem, výtažky
z heřmánku a Aloe vera dokonale čistí pokožku
do hloubky pórů, absorbuje přebytečnou
mastnotu, odstraňuje nečistoty a dodává pleti
hydrataci. Pleť je po použití čistá a svěží.
Použití: Naneste na vyčištěný obličej a krk.
Vynechte oblast očí a úst. Nechte působit 5 až 10
minut a pak smyjte teplou vodou. Před použitím
a po něm doporučujeme nanést denní krém. Používejte 1x týdně. Patří mezi základní přípravky kosmetiky
obsahující bahno a soli z Mrtvého moře.
Bez parabenů a minerálních olejů.

Dead Sea Minerals Olive Oil Dead Sea Mud Chamomile

Aloe Vera

Allantoin

Nature Balance – Peelingová maska 100 ml
Peelingová maska pro všechny typy pleti je obohacena minerály z Mrtvého moře, zrníčky z meruňkových
jader, olivovým olejem, výtažky z Aloe vera a heřmánku a vitaminem E. Čistí a osvěžuje pleť do hloubky,
odstraňuje odumřelé kožní buňky, přebytečnou
mastnotu a nečistoty. Napomáhá regeneraci
pleti. Pleť je po použití jemná, vláčná a hladká
na dotek. Zachovává přirozené pH pleti.
Použití: Naneste na pleť obličeje a krku. Vyhněte
se oblasti očí. Nechte působit 10 minut a pak
masírujte pleť jemnými krouživými pohyby.
Nakonec omyjte teplou vodou.
Bez parabenů a minerálních olejů.

Dead Sea Minerals Olive Oil Aloe Vera Apricot Grains Chamomile
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Glycerin

www.beautymineral.cz

9

14.10.15 21:0

Minerální bahno z Mrtvého moře 600 g
Tuto jedinečnou přírodní látku s mnoha nedocenitelnými účinky poskytují ložiska v proláklině Mrtvého
moře, která je nejnižším bodem souše. Minerální bahno je vhodným doplňkem při péči o pokožku u lidí
postižených psoriázou a atopickým ekzémem. Ulevuje osobám trpícím bolestmi kloubů, revmatismem,
bolestmi svalů a zad a pohybového ústrojí.
Dezinfikuje a čistí pokožku, revitalizuje a optimalizuje její funkce. Pravidelné
používání minerálního bahna z Mrtvého moře v péči o kůži je podmínkou
k udržení jejího stálého zdraví a krásy, což přispívá k pocitu pohody a svěžesti.
Minerální černé bahno, pocházející z hlubin nejnižšího odkrytého místa na
Zemi s největší koncentrací přírodních minerálů, vám přináší značka beauty
mineral ®. Přírodní látky čistí pokožku, osvěžují, hydratují a napomáhají její
regeneraci. Zrychlují přirozený proces obnovy pokožky. Výsledkem je krásná,
hedvábně měkká pokožka. Minerální bahno pomáhá uvolňovat svaly a celé
tělo. Může se použít jako maska na vlasy, čistí mastnou pokožku hlavy
a pomáhá odstraňovat lupy.
Použití: Balíček minerálního bahna ohřejte v nádobě s teplou vodou nebo
v mikrovlnné troubě (přibližně dvě minuty při středním výkonu). Předtím však
nezapomeňte propíchnout v balíčku malý otvor. Přesvědčte se, zda minerální
bahno není příliš horké, a naneste je v silnější vrstvě na tělo. Nechte působit
15 až 20 minut. Pak se důkladně osprchujte čistou vodou. Nepoužívejte na obličej.
Doporučení: Po aplikaci se doporučuje nemýt se ještě 2 hodiny mýdlem ani
sprchovým gelem pro revitalizaci pokožky.
Bez parabenů a minerálních olejů.

Dead Sea Black Mud

Minerální bahno z Mrtvého moře 600 g
s výtažkem z Aloe vera
speciálně doporučeno pro citlivou pokožku

Minerální černé bahno v kombinaci s výtažkem z Aloe vera (která je bohatá
na minerály a vitaminy) zklidňuje a osvěžuje pokožku.
Použití: Balíček minerálního bahna ohřejte v nádobě s teplou vodou nebo
v mikrovlnné troubě (přibližně dvě minuty při středním výkonu). Předtím však
nezapomeňte propíchnout v balíčku malý otvor. Přesvědčte se, zda minerální
bahno není příliš horké, a nanest e je v silnější vrstvě na tělo. Nechte působit
15 až 20 minut. Pak se důkladně osprchujte čistou vodou. Nepoužívejte na obličej.
Doporučení: Po aplikaci se doporučuje nemýt se ještě 2 hodiny mýdlem ani
sprchovým gelem pro revitalizaci pokožky.
Bez parabenů a minerálních olejů.

Dead Sea Black Mud

Aloe Vera
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Vlasová kosmetika

Sensitive – Šampon pro všechny typy vlasů 250 ml

Šampon pro všechny typy vlasů. Základní denní péče pro krásné vlasy. Šampon je bohatý
na přírodní minerály z Mrtvého moře, obsahuje výtažky z heřmánku a Aloe vera. Zjemňuje
vlasy a dodává jim lesk. Odstraňuje z vlasů mastnotu a chrání konečky před třepením.
Heřmánková složka obsahuje aktivní flavonoidy a esenciální olejové sloučeniny, které jsou
zvlášť vhodné v péči o citlivou pokožku. Heřmánkový olej se používá při léčbě kožních
problémů (jako jsou vyrážky, ekzémy, lupénka), přecitlivělé pokožky a alergických stavů.
Má mírné antioxidační a antimikrobiální vlastnosti.
Použití: Naneste dostatečné množství šamponu do vlhkých vlasů a jemně vmasírujte.
Důkladně opláchněte. V případě potřeby proces opakujte. Vhodný pro každodenní použití.
Bez parabenů a minerálních olejů.

Dead Sea Minerals Camomille

Aloe Vera

Glycerin

Sensitive – Šampon pro všechny typy vlasů 250 ml
s bahnem z Mrtvého moře

Exkluzivní šampon na bázi přírodních minerálů a bahna z Mrtvého moře v kombinaci
s heřmánkem a vitaminem E. Speciální přírodní suroviny přispívají k odstranění přebytečné
mastnoty tvořící se na pokožce hlavy, zabraňují třepení konečků vlasů, pomáhají obnovit
přirozený lesk a hebkost. Bahno z Mrtvého moře podporuje omezování nadměrného
vylučování kožních tuků, stimuluje vlasové folikuly. Kůže je vláčnější, jemnější a optimálně
hydratovaná. Další významnou složkou šamponu jsou minerály z Mrtvého moře, zejména
sodík, draslík, brom a hořčík, které se podílejí na revitalizaci buněk a jsou jednoznačně
prospěšné při péči o pleť.
Použití: Naneste na mokré vlasy, jemně vmasírujte do vlasů. Opláchněte a opakujte podle
potřeby. Vlasy získají přirozenou ochranu proti nepříznivým vlivům počasí, životního
prostředí nebo při nadměrném pocení. Pro každodenní použití a pro všechny typy vlasů.
Bez parabenů a minerálních olejů.

Dead Sea Minerals Dead Sea Black Mud Camomille

NOV INK A

Glycerin Allantoin Vitamin E

Sensitive – Kondicionér 250 ml
Kondicionér pro všechny typy vlasů. Hydratační kondicionér je bohatý na minerály
z Mrtvého moře, vitamin B5 a E. Hydratuje vlasy, uhlazuje a posiluje je a chrání před
poškozením. Sluneční filtr omezuje nepříznivé působení nadměrného množství UV záření.
Použití: Naneste dostatečné množství kondicionéru na umyté vlasy a jemně vmasírujte.
Nechte působit 1 až 2 minuty a pak důkladně opláchněte. Pro každodenní použití.
Bez parabenů a minerálních olejů.

B5
Dead Sea Minerals Vitamin E
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Tělový peeling 250 ml
Tělový peeling je bohatý na přírodní soli a minerály z Mrtvého moře
a aromatické oleje. Tyto speciální složky odstraňují z pokožky nečistoty,
napomáhají regeneraci pokožky a zároveň dodávají pokožce důležité
živiny, čistí pleť do hloubky, odstraňují znečištěné odumřelé buňky.
Tělový peeling pomáhá zrychlovat přirozený proces obnovy pokožky.
Pokožka je po použití jemná a hebká a bohatě zvlhčená.
Použití: Vlhkou pokožku jemně masírujte a pak opláchněte vlažnou
vodou.
Bez parabenů a minerálních olejů.

Dead Sea Minerals Vitamin E

Jojoba Oil

Grape seed Oil

Sensitive – Sprchový gel 250 ml
Beauty mineral ® Ultimate sprchový gel je určen k důkladnému konečnému čištění
pokožky. Je obohacen o minerály z Mrtvého moře, allantoin, vitamin E, glycerin
a heřmánek. Gel zjemňuje a revitalizuje pokožku. Jeho přírodní složky pomáhají snižovat
přebytečnou mastnotu a jemně, ale důkladně čistí pleť. Gel zanechává pocit svěžesti
a jemnosti pokožky.
Používání sprchového gelu je jeden z nejmodernějších způsobů péče o pokožku; při
minimální spotřebě vody je dosaženo maximálního efektu.
Použití: Naneste dostatečné množství gelu na celé tělo a napěňte. Opláchněte tekoucí
vodou. Vhodné pro všechny typy pleti.
Bez parabenů a minerálních olejů.

Dead Sea Minerals Vitamin E

Camomile

Glycerin

Allantoin
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Péče o tělo

Sensitive – Tělové mléko 250 ml
Tělové mléko je obohaceno o přírodní minerály z Mrtvého moře, Aloe vera, vitamin
E, výtažky z heřmánku a o vonné oleje, jako je jojobový a pupalkový olej, olivový
olej a olej z brutnáku lékařského. Ihned se vstřebává do pokožky, pomáhá udržet
přirozenou pružnost pokožky, zklidňuje ji a zanechává jemnou a hedvábnou na
dotek. Tělové mléko dodává hydrataci a jemnost.
Použití: Naneste na tělo a jemně vmasírujte – až do úplného vstřebání. Pro
dosažení nejlepších výsledků doporučujeme použít po koupeli. Vhodné pro
každodenní použití.
Bez parabenů a minerálních olejů.

Dead Sea Minerals Olive Oil

Vitamin E

Aloe Vera Glycerin Dead Sea Water

Camomile

Borage Ev. Primrose Oil Jojoba Oil

Bambucké tělové máslo 250 ml
Tělové máslo je obohaceno přírodními minerály z Mrtvého moře, allantoinem, Aloe vera a bambuckým
máslem. Hydratuje pokožku a uvolňuje ji. Rychle se vstřebává a pomáhá udržovat pokožku pružnou.
Allantoin je přírodní součást celé řady kosmetických přípravků, má hydratační a keratolytické účinky,
což znamená, že způsobuje změkčení keratinu v pokožce. Pomáhá k rychlejšímu hojení pokožky,
efektivnějšímu vázání vlhkosti, proto jsou výrobky obsahující allantoin vhodné pro suchou pleť. Mají
navíc i protidráždivé účinky a podporují hojení.
Aloe vera má vysoké hydratační schopnosti, napomáhá k odstranění
odumřelých kožních buněk, zlepšuje prokrvení pokožky, působí
regeneračně. Aloe vera pomáhá urychlovat proces hojení zejména
popálenin způsobených zářením, dále přispívá k uklidnění poraněné
kůže, ke zmírnění svědění a kožních otoků.
Bambucké máslo obsahuje vitaminy A a E, prvky, které významně
napomáhají k omlazení pokožky. Bambucké máslo podporuje hojení kůže
a zpomaluje účinky jejího stárnutí.
Použití: Naneste na pokožku dostatečnou vrstvu a jemně vmasírujte – až
do úplného vstřebání. Doporučujeme používat po umytí nebo slunění.
Vhodné pro všechny typy pleti.
Bez parabenů a minerálních olejů.

Dead Sea Minerals Vitamin E
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Glycerin

Beeswax

Aloe Vera

Allantoin

Shea Butter
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Firma BLUE LINE se intenzivně
zaměřuje na dosud opomíjenou
oblast kosmetické péče – na tělovou
a pleťovou kosmetiku určenou mužům.
Následující nejmoderněji vyvinuté
přípravky umožňují i mužům důsledně
a komplexně pečovat o svou kůži. Cílem
je dosáhnout optimálně fyziologicky
zdravé, pevné a pružné pleti a pokožky
celého těla, která přináší příjemný pocit
svěžesti a dobré kondice.

Hydratační krém po holení pro muže 100 ml
s UV filtrem
Hydratační krém po holení pro muže obsahuje přírodní minerály
z Mrtvého moře, UV filtr a vitamin E, který pleť hydratuje,
zjemňuje ji a udržuje hladší. Ochranný sluneční faktor chrání
pleť před nepříznivými vlivy a účinky slunečního záření.
Balzám po holení svým složením a jedinečnou vůní zaručuje svěží
a příjemný pocit pro celý den.
Výsledkem každodenního používání je ideálně hydratovaná,
pružná, hladká a svěží pokožka tváře po celý den, chráněná před
vysoušením a nepříznivými vlivy vnějšího prostředí.
Použití: Naneste na obličej a krk a jemně vmasírujte – až do
úplného vstřebání. Použijte po holení nebo podle potřeby.
Neobsahuje alkohol.
Bez parabenů a minerálních olejů.

Dead Sea Minerals Glycerin

Vitamin E

Allantoin
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Řada pro muže
Šampon pro muže 250 ml
pro všechny typy vlasů

Husté a lesklé vlasy – to je velký dar, o který se musíme pravidelně starat. Nestačí vlasy
jen pročesávat a kartáčovat, ale důležité je i pravidelné mytí ošetřujícím šamponem.
Vlasy jsou totiž denně vystaveny nepříznivým vnějším vlivům a fyziologickému namáhání,
takže často ztrácejí lesk, lámou se, na konečcích se třepí, ztenčují se a víc vypadávají.
Šampon pro muže obsahuje přírodní minerály z Mrtvého moře, Aloe vera, olej ze
sladkých mandlí a výtažky z granátového jablka. Odstraňuje nečistoty, brání třepení
konečků a obnovuje přirozený lesk a hebkost vlasů. Po použití jsou vlasy silnější
a příjemné na dotek. Speciálně zvolené složky – mandlový olej, který se extrahuje ze
sušených jader sladkých mandlí. Pro své výživné vlastnosti se používá jako základní
olej v péči o pleť. Extrakt z granátového jablka má antioxidační, antibakteriální
a protizánětlivé účinky. Příznivě ovlivňuje hydrataci pokožky při místním použití.
Použití: Naneste dostatečné množství šamponu do vlhkých vlasů a jemně vmasírujte.
Důkladně opláchněte. V případě potřeby proces opakujte. Vhodný pro každodenní
použití, pro všechny typy vlasů.
Bez parabenů a minerálních olejů.

Dead Sea Minerals Aloe Vera Sweet Almond Oil

Pomegranate

Sprchový gel pro muže 250 ml
Beauty mineral ® sprchový gel pro muže je šetrný výrobek, díky němuž si udržíte svěží
a voňavý pocit po celý den. Sprchový gel pro muže pro citlivou pokožku je obohacen
o minerály z Mrtvého moře, Aloe vera, olivový a avokádový olej, o výtažky z bambuckého
másla, granátového jablka a heřmánku. Jemně myje a zanechává pokožku svěží
a hladkou. Vhodný pro všechny typy pokožky.
Použití: Naneste dostatečné množství gelu na celé tělo a napěňte. Opláchněte tekoucí
vodou. Používání sprchového gelu je jeden z nejmodernějších způsobů péče o pokožku;
při minimální spotřebě vody je dosaženo maximálního efektu.
Bez parabenů a minerálních olejů.

Dead Sea Minerals Dead Sea Water Glycerin

eline_2015_14102015_K10.indd 15

Olive Oil Shea Butter Chamomile Avocado Oil Pomegranate

Aloe Vera

Green Tea
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Voda z Mrtvého Moře je vyváženým přírodním koncentrátem
více než třiceti prvků, který se za dlouhá tisíciletí vytvořil
v kotlině Mrtvého moře. Obsah soli je v ní desetkrát vyšší než
v obyčejné mořské vodě a má nenapodobitelné složení.
Jedinečné kosmetické i léčivé vlastnosti této vody jsou známy
a využívány už od starověku. Minimální zásahy do složení,
které jsou nutné pro přizpůsobení určenému místu použití,
zachovávají její specifické vlastnosti nedotčené a účinek v plné
síle. Revitalizační a stimulační účinky vody z Mrtvého moře
na biologické procesy v kůži mají za následek její optimální
hydrataci, sametovou hebkost, zvýšenou odolnost proti
kožním chorobám a snadnější návrat k normálu například
u pokožky trpící psoriázou nebo atopickým ekzémem. Voda
z Mrtvého moře je ryze přírodní kosmetický prostředek
s tisíciletou tradicí a nezastupitelnou rolí v současné kosmetice.
Přírodní vody z Mrtvého moře se od sebe liší koncentrací
obsažených solí, která činí průměrně 35 procent.
Obsah solí v mořích se pohybuje okolo 30 gramů na litr,
v oceánech kolem 40 gramů na litr a v Mrtvém moři mezi 320
až 360 gramy na litr podle lokality. Mezi hlavní prvky obsažené
ve vodě Mrtvého moře patří sodík, draslík, brom a hořčík. První dva umožňují přenos signálu
mezi buňkami, brom má významné zklidňující účinky. Hořčík je součástí enzymů, takže má vliv na
metabolismus buněk a urychluje hojivé procesy. Přítomnost minerálů pomáhá optimalizovat životní
procesy buněk kůže. Tím se zlepšuje její funkce, pokožka je ideálně hydratována a uchovává si
*** Zamezte kontaktu s očima a rty.
mladistvý vzhled.

Přírodní voda z Mrtvého moře 500 ml
na tělo

Na tělo

Voda vyluhovaná z hloubky Mrtvého moře poskytuje jedinečnou koncentraci
minerálů pro profesionální a domácí použití na masáže těla. Revitalizační
a stimulační účinky vody z Mrtvého moře na biologické procesy v kůži mají
za následek její optimální hydrataci, sametovou hebkost, zvýšenou odolnost
proti kožním chorobám a snadnější návrat k normálu například u pokožky trpící
psoriázou nebo atopickým ekzémem.
Použití: Aplikujte vodu z Mrtvého moře na čistou pokožku. Jemně vmasírujte
krouživými pohyby a pak omyjte vlažnou vodou.
Kúra se provádí 1x týdně aplikací tělové vody na pokožku a jejím následným
opláchnutím teplou vodou a sprchovým gelem beauty mineral ® asi po 10 až 15
minutách. Ošetření pleti je vhodné završit aplikací beauty mineral ® tělovým
mlékem. Tělová voda je určena zejména ke kosmetické péči o pleť trpící psoriázou
a atopickým ekzémem. Zamezte kontaktu s očima a rty.
Bez parabenů a minerálních olejů.

		

Dead Sea Water
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Voda z Mrtvého moře

Přírodní voda z Mrtvého moře 500 ml
do vlasů

Voda vyluhovaná z hloubky Mrtvého moře poskytuje jedinečnou koncentraci
minerálů pro profesionální a domácí použití na vlasy. Její revitalizační a stimulační
účinky na biologické procesy v kůži mají za následek její optimální hydrataci,
zvýšenou odolnost proti kožním chorobám a snadnější návrat k normálu například
u pokožky trpící psoriázou nebo atopickým ekzémem.
Při působení na vlasové kořínky omezuje lámavost vlasů, podporuje jejich růst
a snižuje rovněž tvorbu lupů a nadměrnou tvorbu kožního tuku.
Použití: Ošetření vlasů se provádí jednou týdně nanesením vlasové vody ke
kořínkům vlhkých vlasů. Poté jemně masírujte pokožku hlavy. Maximálně po
deseti minutách vlasy umyjte teplou vodou a šamponem beauty mineral ®, což
zajistí dosažení optimálního výsledku. Zamezte kontaktu s očima a rty.
Bez parabenů a minerálních olejů.

Do vlasů

Dead Sea Water

Přírodní voda z Mrtvého moře 500 ml
na ošetření nohou

Na ošetření nohou

Voda vyluhovaná z hloubky Mrtvého moře poskytuje jedinečnou koncentraci
minerálů pro profesionální a domácí použití na nohy. Revitalizační a stimulační
účinky vody z Mrtvého moře na biologické procesy v kůži mají za následek
její optimální hydrataci a zvýšenou odolnost proti kožním chorobám. Působí
preventivně proti plísním, zabraňuje tvrdnutí a vysoušení kůže, dezinfikuje,
změkčuje a pomáhá léčit různá kožní onemocnění nohou.
Použití: Lázeň má trvat nejméně 20 minut. Připravte ji z minimálního potřebného
množství vody v malém umyvadle, namočte nohy a lázní je omývejte. Nakonec je
opláchněte vlažnou vodou. K dosažení maximálního účinku je důležité použít po
koupeli beauty mineral ® krém na nohy. Kúra se provádí 2x týdně.
Zamezte kontaktu s očima a rty.
Bez parabenů a minerálních olejů.
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Koupelová krystalová sůl z Mrtvého moře 250 g
Koupelová sůl z přírodních solí s vysoce koncentrovanými minerály
z Mrtvého moře pomáhá regenerovat a uvolňovat pokožku. Minerály
z Mrtvého moře, zejména sodík, draslík, brom a hořčík, jsou
k dispozici ve zvýšeném množství – podílejí se na revitalizaci buněk a
jsou jednoznačně prospěšné při péči o pleť. Tato 100% koupelová sůl
slouží k přípravě lázní s mnohostrannými účinky. Aplikace těchto lázní
příznivě ovlivňuje mnohá kožní a kloubní zánětlivá onemocnění.
V kosmetice využíváme hlavně účinky vedoucí k regeneraci kůže
a celého organismu. Pokožka je po správné aplikaci koupelí se solemi
z Mrtvého moře jemná a vláčná. Sůl zanechává na pokožce pocit
hebkosti a měkkosti, je vhodná pro relaxaci a uvolnění těla. Při koupeli
s koupelovou solí si odpočinete, budete osvěženi a pokožka bude
jemná.

Na tu ra l

Doporučené použití: Rozpusťte
ve vaně s teplou vodou 4 až
6 polévkových lžic koupelové soli,
nechte koupel působit 15 až 20
minut. Po koupeli se opláchněte
čistou vodou a relaxujte v klidu
a teple.
Bez parabenů a minerálních olejů.

Dead Sea Minerals

Koupelová sůl 500 ml
s aromatickými oleji

Základní složkou koupelové soli jsou přírodní minerály z Mrtvého moře jemně obohacené eukalyptovým
a jojobovým olejem. Sůl pokožku uvolní a dodá jí sametovou jemnost. Je vhodná pro relaxaci a uvolnění těla.
Účinnou složkou je eukalyptový olej, který se získává z listů destilací párou.
Eukalyptový olej se používá pro své antimikrobiální vlastnosti
a hojivé účinky. Obdobně jojobový olej podporuje hojení pokožky,
vyznačuje se antimikrobiálními účinky a tím pomáhá k prevenci vzniku
některých bakteriálních a houbových chorob na pokožce. Chemické složení
jojobového oleje se podobá přirozenému mazu kůže, takže se snadno
vstřebává a zřídka způsobuje alergické reakce, a to i u citlivých jedinců.
Doporučené použití: Rozpusťte ve vaně s teplou vodou 4 až 6 polévkových
lžic koupelové soli, nechte koupel působit 15 až 20 minut. Po koupeli se
opláchněte čistou vodou a relaxujte v klidu a teple.
Bez parabenů a minerálních olejů.

Dead Sea Minerals Eucalyptus Oil

Jojoba Oil
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Sůl z Mrtvého moře
Parfémované koupelové soli 250 g
Koupelová sůl z přírodních solí s vysoce koncentrovanými minerály z Mrtvého moře. Koupelová
sůl pomáhá regenerovat a uvolňovat pokožku. Zanechává na pokožce pocit hebkosti
a měkkosti, kůže je po koupeli jemná. Obsahuje velké množství prvků, například sodík,
draslík, hořčík, vápník, brom, chlor, jod a další. Sůl dodává pokožce uvolnění a sametovou
jemnost, spolu s příjemnou vůní na bázi aromatických olejů je vhodná pro relaxaci a uvolnění
těla. Při koupeli s koupelovou solí si odpočinete, budete osvěženi a pokožka bude jemná.
Doporučené použití: Rozpusťte ve vaně s teplou vodou 4 až 6 polévkových lžic koupelové soli, nechte
koupel působit 15 až 20 minut. Po koupeli se opláchněte čistou vodou a relaxujte v klidu a teple.
Bez parabenů a minerálních olejů.

Rose

Lázeň z koupelové soli s růžovým
olejem vyvolává pocit lůžka plného
růžových květů. Zároveň pomáhá
uvolňovat unavené svaly, relaxuje
a čistí, vyživuje a regeneruje.

L a ven der

Ja sm ine
Koupelová sůl s jasmínovým olejem má povzbuzující a stimulační
účinky. Příznivě působí při odstraňování
psychické únavy a má velmi příjemné
aroma.

Koupelová sůl s levandulovým olejem má jedinečný uvolňující účinek,
mírní svalové napětí a dodává energii.

Dead Sea Minerals

A pple

Koupelová sůl s jablečným výtažkem je neocenitelná
složka pro koupele po namáhavé práci nebo sportovní aktivitě. Koupel prohřívá pleť, zvyšuje krevní cirkulaci a má
výtečné relaxační účinky.
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Eucalyp

tus

Koupelová sůl s eukalyptovým olejem zanechává na
pokožce pocit svěžesti a hebkosti, aktivuje látkovou výměnu, stimuluje regeneraci kůže a uvolňuje dýchací cesty. Eukalyptový olej se používá pro své antimikrobiální vlastnosti
a hojivé účinky jako složka kosmetických přípravků a do mýdel.
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Mýdla z Mrtvého moře
Minerální mýdlo s glycerinem 120 g
Minerální mýdlo s glycerinem je bohaté na přírodní minerály z Mrtvého moře. Minerály z Mrtvého moře,
zejména sodík, draslík, brom a hořčík, jsou k dispozici ve výrazném množství (přibližně 6 %), podílejí se na
revitalizaci buněk a jsou prospěšné při péči o pleť. Aloe vera má vysoké hydratační vlastnosti, napomáhá
k odstranění odumřelých kožních buněk, zlepšuje prokrvení pokožky, působí regeneračně. Pomáhá také
urychlovat proces hojení zejména popálenin způsobených zářením, dále přispívá k uklidnění poraněné kůže,
ke zmírnění svědění a kožních otoků. Glycerin hydratuje pokožku a chrání ji před vysoušením a podrážděním.
Mýdlo je vhodné pro suchou a normální pokožku. Pomáhá obnovovat přirozenou rovnováhu pokožky.
Použití: Vhodné pro pravidelné použití na tělo, ruce i obličej.
Bez parabenů a minerálních olejů.

Dead Sea Minerals Dead Sea Black Mud Olive Oil Glycerin Aloe Vera

Mýdlo s minerálním bahnem 120 g
Jemné toaletní mýdlo připravené z nejkvalitnějších přírodních surovin a obohacené o účinné složky
zvyšující mnohonásobně jeho užitnou hodnotu. Je zvlášť vhodné pro mastné typy pleti, případně i se
slabší formou akné a lupénky, u kterých omezuje nadměrnou činnost mazových žlázek. Zvýšená krevní
cirkulace pleť současně osvěžuje a regeneruje. Mýdlo s bahnem z Mrtvého moře je bohaté na přírodní
minerály, soli a bahno z Mrtvého moře. Extrakt z rostliny Hamamelis (vilín) má osvěžující účinky na pleť.
Přirozeně podporuje přírodní hladinu vlhkosti, zklidňuje podrážděnou pleť – má stahující, chladivé
a antiseptické účinky, přispívá k vytvoření pevnější a hladší pokožky. Mýdlo obnovuje přirozenou hodnotu
pH pokožky. Důkladně myje pokožku. Je vhodné pro všechny typy pleti. Mýdlo není parfemováno.
Použití: Používejte pravidelně. Vhodné pro tělo, ruce i obličej.
Bez parabenů a minerálních olejů.

Dead Sea Minerals Dead Sea Black Mud

Witch Hazel Oil

Sirné tělové mýdlo 120 g
Tělové mýdlo obohacené o minerály z Mrtvého moře a síru, o bahno z Mrtvého moře, olivový olej,
extrakt Aloe vera, které pomáhají zajistit a vyvážit přirozenou vlhkost kůže. Je vhodné pro mastnou pleť,
zejména pro osoby trpící kožními onemocněními, jako např. lupénkou. Mýdlo vysušuje přebytek mastnoty
na pokožce, přispívá k dezinfekci pleti a k odstraňování odumřelých buněk. Minerály z Mrtvého moře,
zejména sodík, draslík, brom a hořčík, jsou k dispozici ve výrazném množství – podílejí se na revitalizaci
buněk a jsou prospěšné při péči o pleť.
Použití: Pro pravidelné mytí těla a rukou, zvlášť vhodné pro mastnou pleť. Nedoporučuje se k ošetření
obličeje. Je vhodné k pravidelné péči o ostatní části těla,
zvlášť u aknózní pleti a při akutní dermatitidě.
Bez parabenů a minerálních olejů.

Dead Sea Minerals Sulfur Dead Sea Black Mud Olive Oil

Aloe Vera
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INGREDIENTS – SLOŽENÍ
Allantoin – Extrakt z rostliny kostivalu lékařského

je přírodní součástí celé řady kosmetických přípravků. Allantoin má hydratační a keratolytické účinky, což znamená,
že způsobuje změkčení keratinu v pokožce. Pomáhá k rychlejšímu hojení pokožky, efektivnějšímu vázání vlhkosti,
proto jsou výrobky obsahující allantoin vhodné pro suchou pleť, navíc mají protidráždivé účinky a podporují hojení.

Aloe vera

Aloe vera – obsahuje důležité minerály jako vápník, chrom, měď, železo, hořčík, mangan, draslík, fosfor, sodík a zinek.
Aloe vera má vysoké hydratační vlastnosti, napomáhá k odstranění odumřelých kožních buněk, zlepšuje prokrvení
pokožky, působí regeneračně. Aloe vera pomáhá urychlovat proces hojení zejména popálenin způsobených zářením,
dále přispívá k uklidnění poraněné kůže, ke zmírnění svědění a kožních otoků.

Apricot Grains – Meruňková jádra

Za studena lisovaný olej z meruňkových jader se snadno absorbuje do kůže a změkčuje ji.
Meruňková jádra mají vysoký obsah vitaminů A, C a E, které jsou prospěšné pro suchou, podrážděnou nebo zralou pleť.
Vitamin E neutralizuje volné radikály, které způsobují poškození buněčné tkáně, pomáhá hojení ran a je prospěšný
pro oběhový systém. Meruňková jádra se v drcené formě zpracovávají do obličejových masek, kde pomáhají zlepšit
krevní oběh a odstraňovat odumřelé kožní buňky.

Avocado Oil – Avokádový olej

Olej z avokáda obsahuje vitaminy A, D a E, které přispívají ke zklidnění pleti, příznivě působí na suchou a stárnoucí
pokožku. Tento jedlý olej je vhodný přírodní prostředek v péči o pleť, protože snadno proniká kůží a pomáhá udržovat
pokožku dobře hydratovanou. Olej z avokáda pomáhá rychleji hojit popáleniny kůže nebo rány. Přispívá k tvorbě
kolagenu pojivové tkáně, udržuje kůži vlhkou a hladkou a má příznivý vliv při léčbě menších kožních onemocnění.

Beeswax – Včelí vosk

je jednou z nejčastěji používaných kosmetických přísad. Pomáhá při udržení optimální vlhkosti pokožky a proti
ucpávání pórů. Vytváří příjemně hedvábnou strukturu kosmetických přípravků. Jsou mu přisuzovány antialergické
a antibaktericidní vlastnosti, působí na změkčení kůže, přidává se do balzámů na rty.

Borage – Brutnák lékařský

Olej ze semen brutnáku lékařského – obsahuje draslík a vápník, v kombinaci s minerálními kyselinami. Tyto složky jsou
prospěšné pro citlivou pokožku a pro léčení alergických reakcí, mají uklidňující a utišující vliv.
Kyselina gama-linolová se mění na prostaglandin, který pomáhá léčit záněty kůže. Olej z brutnáku lékařského může
pomoci při léčení problémů se suchou a popraskanou kůží, ekzémů a lupénky.

Calendula Oil – Měsíček – olej z květu

Olej se z květu měsíčku získává destilací vodní párou. Pro své uklidňující účinky je vhodný pro použití na velmi citlivou
pleť. Příznivě působí na suchou nebo popraskanou pokožku. Jemnost oleje umožňuje, aby se dobře vtíral do pokožky
a pomáhal tak při léčbě popálenin, kožních vyrážek, zánětů a poranění.

Chamomile – Heřmánek

Heřmánek obsahuje aktivní flavonoidy a esenciální olejové sloučeniny, které jsou zvlášť vhodné v péči o citlivou
pokožku. Heřmánkový olej se používá při léčbě kožních problémů, jako jsou vyrážky, akné, ekzémy, lupénka, přecitlivělá
pokožka a alergické stavy. Další hlavní účinná látka v heřmánku je alfa-bisabolol, která podporuje jako přírodní látka
s protizánětlivým účinkem regeneraci tkání. Heřmánek má mírné antioxidační a antimikrobiální vlastnosti.

Eucalyptus Oil – Eukalyptový olej

se získává z listů destilací párou. Eukalyptový olej se používá pro své antimikrobiální vlastnosti a hojivé účinky jako
složka přípravků v péči o chrup a do mýdel.

Primrose Oil – Pupalkový olej

známý také jako vitamin FF, hydratuje pokožku, pomáhá obnovit vlhkost a svěžest pokožky a zabránit tvorbě vrásek.
Olej je bohatý na základní mastné kyseliny – gama-linolenovou a gama-linolovou, které bylinkáři doporučují pro
udržení mládí a předcházení nemocem.

Glycerin

se nejčastěji používá v péči o pleť pro zvlhčující vlastnosti s dlouhotrvajícím hydratačním účinkem na pleť.
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Grape Seed Oil – Olej z hroznových semínek

složka kosmetických přípravků používaných pro podporu regenerace poškozených a namáhaných tkání a pro zlepšení
hydratace pokožky.
Hroznový olej se velmi snadno vstřebává, je efektivní jako přídavek do hydratačních krémů i pro okolí očí.

Jojoba Oil – Jojobový olej

podporuje hojení pokožky, vyznačuje se antimikrobiálními účinky a tím pomáhá k prevenci vzniku některých
bakteriálních a houbových chorob na pokožce. Chemické složení jojobového oleje se podobá přirozenému mazu
kůže, takže se snadno vstřebává a zřídka způsobuje alergické reakce, a to i u citlivých jedinců.

Olive Oil – Olivový olej

je už od starověku považován za nejlepší ze všech olejů; používá se pro výživu a ošetření pokožky po tisíce let – změkčuje
kůži a udržuje její přirozenou vlhkost. Olivový olej je také bohatý na antioxidanty a vitamin E, nejúčinnější obranu
proti volným radikálům, které způsobují oxidaci buněk a předčasné stárnutí pleti.

Pomegranate – Extrakt z granátového jablka

má antioxidační, antibakteriální a protizánětlivé účinky. Je to skvělý doplněk v péči o pleť v boji s volnými radikály,
čímž pomáhá zmírňovat známky stárnutí. Příznivě ovlivňuje hydrataci pokožky při místním použití.

Shea Nut – Bambucké máslo

obsahuje vitaminy A a E, prvky, které významně napomáhají k omlazení pokožky. Bambucké máslo podporuje hojení
kůže a zpomaluje účinky jejího stárnutí.
Bambucké máslo se získává z bambuckých ořechů, z vnitřní buničité vlákniny složitým procesem, jehož výsledkem
je krémová až žlutá drť. Obsažené máslo je vhodné při výrobě šamponů, mýdel, anti-aging krémů a pleťových vod.
Pomáhá při omlazení pokožky, příznivě působí na její hydrataci, pomáhá v péči o vlasy a při ochraně před UV zářením.

Sweet Almond Oil – Mandlový olej

se extrahuje ze sušených jader sladkých mandlí. Pro své výživné vlastnosti se využívá jako základní olej v péči o pleť,
zejména do zkrášlujících a omlazujících přípravků.

Vitamin A

označován jako „vitamin kůže“, jeden ze tří vitaminů schopných snadno se vstřebávat a působit jako účinný antioxidant.
Této schopnosti – podporovat tvorbu nových buněk – se využívá pro výrobu anti-aging přípravků.

Vitamin C

je důležitá složka pro výrobu krémů zmírňujících projevy stárnutí pokožky.
Stejně jako vaše tělo potřebuje zdravou, vyváženou stravu, také vaše pleť potřebuje širokou škálu ingrediencí, aby
vypadala co nejlépe.

Vitamin E

je přírodní látka pro obnovu buněk, má i antioxidační efekt. Minerální oleje ve své čisté formě prospěšně působí při
hloubkovém ošetření pleti obličeje; jsou skvělou přísadou přípravků k ošetření okolí očí a pleťových masek.
Používají se jako důležitá složka přípravků pro ošetření drobných poranění pokožky (řezné rány, odřeniny, popáleniny).

B5

Vitamin B5

Vitamin B5 – příznivě působí při kožních problémech a při léčbě akné, snižuje nadměrnou produkci kožního mazu,
příznivě ovlivňuje kvalitu nehtů, napomáhá růstu, pigmentaci a regeneraci vlasů, zahušťuje vlasy, brání předčasnému
vypadávání vlasů a jejich šedivění. Stimuluje obnovu kožních buněk, podporuje hojení ran, jizev a popálenin
a zabraňuje zánětům a podráždění kůže, předchází tvorbě vrásek.

Wheat Germ – Pšeničné klíčky

Pšeničné klíčky jsou součástí pšeničné obilky. Zárodek je jen velmi malá část jádra s vysokým obsahem bílkovin, které
jsou nutné pro lidské tělo k obnově buněk a tkání. Klíčky jsou i význačným zdrojem draslíku a železa, dále obsahují
riboflavin, vápník, zinek, hořčík a vitaminy A, B1 a B3. Vitaminy B1 a B3 jsou velmi důležité pro udržení energetické
hladiny a pozitivně ovlivňují činnost svalů a vnitřních orgánů, přispívají k regeneraci vlasů a pleti.
Dalším důležitým vitaminem je nález vitaminu E v pšeničných klíčcích. Vitamin E je důležitý antioxidant, který pomáhá
při prevenci procesů stárnutí těla, a tím předcházení onemocnění srdce. Dále příznivě ovlivňuje krvetvorbu a posiluje
imunitní systém.
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Seaweed – Mořské řasy

jsou zdrojem minerálů a vitaminů – zejména vitaminu A, B1, B2, B6, C, niacinu, jodu, železa, zinku, vápníku, sodíku,
draslíku, hořčíku a ve stopovém množství vitaminu B12. Mořské řasy pomáhají obnovovat vlhkost pokožky a vlasů,
revitalizovat kůži, detoxikovat pleť, zlepšovat cirkulaci krve a lymfy.

ATP

Adenosintrifosfát (ATP) je považován za biologický zdroj energie. V kosmetických prostředcích příznivě působí na
unavenou pleť, významně podporuje tvorbu nových buněk. Při rozkladu ATP dochází k uvolnění značného množství
energie, které spolu s dalšími účinnými složkami napomáhá k regeneraci a zlepšení vzhledu pleti, účinně snižuje
její oxidaci, a tím pomáhá předcházet tvorbě vrásek. Podporuje také vstřebávání vlhkosti a poskytuje tak zralé pleti
pružnost. Je přítomen v cytoplazmě, významně ovlivňuje fyziologické mechanismy související s ukládáním energie.

Green Tea – Zelený čaj

obsahuje směs silných antioxidantů zvaných katechiny, které pomáhají neutralizovat škodlivé látky. Výtažky ze
zeleného čaje pleť uklidňují, uvolňují, hydratují, v neposlední řadě mají i protizánětlivé vlastnosti, v některých
případech pomáhají dokonce neutralizovat škody způsobené slunečním zářením. Kromě toho podporují regeneraci
pokožky, a to i hojení ran.

Lavender – Levandulový olej

Levandulový olej se často používá jako první pomoc při popáleninách. Jeho uklidňující účinky pomáhají při celkovém
uvolnění, v boji proti stresu a podporují spánek. Levandulový květ se často používá v lázních, má napomoci očistě
těla i ducha.

Rosemary – Rozmarýn

Rozmarýnový esenciální olej je destilovaný z květů a listů, obsahuje řadu chemických látek, které přispívají ke zpevnění
kůže; pomáhají odstraňovat přebytečnou mastnotu z pleti a vlasů, používá se jako přísada do anti-aging přípravků.
Dezinfekční a antibiotické vlastnosti rozmarýnu příznivě ovlivňují léčbu akné, dermatitidy a ekzémů. V lékařství se
používá při léčbě otoků.

Witch Hazel Extract – Hamamelis (vilín)

Extrakt z rostliny Hamamelis, má osvěžující účinky na pleť. Podporuje přírodní hladinu vlhkosti, zklidňuje podrážděnou
pleť – má stahující, chladivé a antiseptické účinky, přispívá k vytvoření pevnější a hladší pokožky a také k jejímu prokrvení.

Rosehips – Šípek

Plody šípku jsou tradičně ceněny pro vysoký obsah vitaminu C. Olej vylisovaný z jadérek šípku je výchozí surovinou pro výrobu
přípravků k regeneraci pokožky; přípravky z růže šípkové jsou vhodné pro suchou a poškozenou pleť, jsou účinné proti
jizvám a striím, zesvětlují tmavé skvrny způsobené předčasným stárnutím, regenerují pokožku po opalování. Přípravky se
šípkovým olejem velice dobře prostupují kožní vrstvou, proto je pokožka optimálně vyživovaná, hydratovaná a udržuje
si svoji pružnost. Olej pomáhá zpomalovat proces stárnutí a tvorbu vrásek, pleť je viditelně jemnější a regenerovaná.

Sulfur – Síra

Kosmetické přípravky s obsahem síry pomáhají vysušovat pokožku a tím snižovat výskyt zánětlivých pupínků
a jiných vad. Přispívají ke snížení mastnoty a ucpávání kožních pórů. Sirné zábaly mají antibakteriální
a antiseptické účinky, pomáhají při léčbě lupénky, ekzémů, lupů, dlouhodobých kožních onemocnění
charakterizovaných skvrnami na kůži.
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APLIKAČNÍ SCHÉMA KOSMETICKÝCH PŘÍPRAVKŮ
Druh péče

Typ pleti

		
Senzitivní a suchá pleť
			

Normální, smíšená
a mastná pleť

Všechny typy pleti

Běžná denní péče

*
*
*
*

Tělové mléko
Bambucké tělové máslo
Výživný noční krém
Oční krém

* Oční gel

Regenerační denní krém
Pleťová voda
Čisticí pleťové mléko
Krém na ruce
Krém na nohy

Speciální péče

*
*
*
*

Liftingové sérum
Oční sérum
Krém proti vráskám
Minerální bahno
s Aloe vera

Peelingová maska
Minerální bahno
z Mrtvého moře

Pleťová maska
z Mrtvého moře
Hydratační krém po holení
pro muže
Kondicionér
Voda z Mrtvého moře
na tělo, na vlasy, na nohy
Tělový peeling

Mýdlo s bahnem
z Mrtvého moře
Sirné tělové mýdlo

Šampon pro všechny
typy vlasů
Sprchový gel
Sprchový gel pro muže
Šampon pro muže
Koupelová sůl
Parfémované koupelové soli
Koupelová sůl
s aromatickými oleji

Koupelové
a mycí přípravky

* Šampon s bahnem
z Mrtvého moře
* Minerální mýdlo
s glycerinem

Aplikační schéma je orientační pomůckou pro volbu a aplikaci jednotlivých
přípravků. Rozhodující je však individuální reakce Vaší pokožky, podle níž
můžete aplikační schéma přizpůsobit.

* obzvlášť vhodné pro daný typ pleti

Vyrobeno a baleno v Izraeli
Naše výrobky jsou k dostání v lékárnách, prodejnách zdravé výživy a vybraných kosmetických salonech.
Výhradní dovozce pro Českou a Slovenskou republiku

BLUE LINE – S. K. Neumanna 35, 182 00 Praha 8
tel.: 284 687 695, fax: 284 687 694, mobil: 732 780 007
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