
 

 
 
 

 
 

 
saunový medový krém s čokoládou  s obsahem máty  
Mátový olej překvapí v teple sauny pokožku svým chladivým účinkem. Čokoláda hýčká pokožku obsaženými 
flavonoidy, med pokožku zjemní a zvláční. Použití: V teple saunové lázně lehce vmasírovat do pokožky a 
nechat působit. Po opláchnutí je pokožka sametově hebká. 
Složení: voda, med, kaolín, cetearyl glucoside, prášek z kakaovníku pravého, lničkový olej, glycerin, 
dehydroacetic acid, rozmarýn, xanthan gum, citrus aurantium, mátový olej, vitamín E, limonen, linalool. pH 
4,5 podobné lidské pokožce.   
 
saunový medový krém omlazující  s extraktem bílé rašeliny 
Extrakt bílé rašeliny obsahuje pro pokožku životně důležité a regeneraci zajišťující biologicky činné složky, 
např. fytosteroly. Med a řebříček doplňují proces péče o pokožku. Použití: V teple saunové lázně lehce 
vmasírovat do pokožky a nechat působit. Poté opláchnout. 
Složení: voda, med, cetearyl glucoside, řebříček obecný, glycerin, carrageenan, dehydroacetic acid, extrakt 
bílé rašeliny, rozmarýn, xanthan gum, citrus sinensis, citrus paradisi, limonen, linalool. pH 4,5 podobné lidské 
pokožce.   
 
saunový medový krém s borovicovou smolou 
Čistí a hojí pokožku. Smola, tavolník a med pomáhají svalstvu v regeneraci po tréninku. Použití: v teple 
saunové lázně naneste a rozetřete krém rovnoměrně po celém potem zvlhlém těle a nechte absorbovat. 
Zbytek později opláchněte vodou (ne mýdlem). Používání smoly patří díky její vůni a hojivým účinkům k 
prastaré tradiční léčbě. 
Složení: voda, med, glycerin, tužebník jilmový, olej z řepky olejky, carrageenan, xanthan gum, smola z 
borovice lesní, dehydroacetic acid, cetearyl glucoside. pH 4,5 podobné lidské pokožce.   
 
saunový medový krém s peelingovým ú činkem 
Uvolňuje a pročišťuje. Vyživuje a ošetřuje pokožku přirozeným způsobem a zachovává její vláčnost. Med a 
propolisový extrakt pomáhají při ošetření podrážděné pokožky a mají čistící a antiseptické účinky. Použití: V 
teple saunové lázně lehce vmasírovat do pokožky a nechat působit. Účinek může být zvýšen lehkou masáží 
tak, že díky obsaženým jemně mletým semínkům morušek je docíleno mírného peelingového efektu. Po 
opláchnutí je pokožka sametově hebká. Krém může být použit také k ošetření ztuhlého svalstva a ztvrdlé 
pokožky. 
Složení: voda, med, glycerin, semena ostružiníku moruška, lničkový olej, carrageenan, dehydroacetic acid, 
xanthan gum, propolisový extrakt, cetearyl glucoside, levandulový olej, linalool. pH 4,5 podobné lidské 
pokožce.   
 
saunový medový krém s rašelinou 
Mírní bolest a posiluje. Pomáhá při bolestech svalstva a otocích. Mírní podráždění pokožky. Použití: během 
saunování lehce vmasírovat do pokožky a nechat vstřebat. Mimo saunu vynikající k ošetření obličeje. Ideální 
také pro péči o chodidla. 
Složení: voda, med, rašelina, glycerin, olej z kořene anděliky lékařské, carrageenan, xanthan gum, 
dehydroacetic acid, cetearyl glucoside. pH 4,5 podobné lidské pokožce.   
 
saunový medový krém vyhlazovací  s extraktem z pupenů břízy 
Jemně pročišťuje a zachovává vláčnost. Pokryje Vás kvetoucími vřesovišti Finska. Přírodní cukr obsažený v 
medu obdaruje pokožku výživnými látkami (např. vitamín B, C, stopovými prvky) a vláčností. Jitrocelový olej 
mírní svědění pokožky a zesiluje ošetřující účinek medu. Používáním medového saunového krému se Vaše 
pokožka stane sametově hebkou. Použití: slabě nanést na pokožku a v teple saunové lázně nechat vstřebat. 
Po použití opláchnout čistou vodou. Vhodné pro péči o vlasy, obličej, dlaně a jako přísada do koupele. 
Uvolňuje svalstvo po zátěži. 
Složení: voda, med, glycerin, jitrocelový olej, carrageenan, xanthan gum, dehydroacetic acid, cetearyl 
glucoside, extrakt z pupenů břízy. pH 4,5 podobné lidské pokožce.   
 
 
Uchovávejte při pokojové teplotě. Krémy neobsahují minerální oleje, parabeny, syntetická barviva 
a vůně, ale výhradně obnovitelné a biologicky odbouratelné materiály. 


