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 peelingová mořská sůl 
Najemno rozemleté krystalky mořské soli obohacené o olejový výtažek z mořských řas Laminaria nabízí účinný prostředek k 
odstraňování ztvrdlé kůže. Krystalky mořské soli mobilizují metabolismus pokožky a pomáhají pročistit tělo.   
Účinné látky: 

• mořská sůl – obrušuje a hydratuje 

• laminaria digitata (hnědá řasa) – harmonizuje a hydratuje 
Použití: Smíchejte přibližně 50 g prášku z mořské soli s masážním olejem, nebo krémem a lehce vmasírujte do pokožky. 
Nakonec setřete vlhkým kompresem nebo jednoduše spláchněte pod tekoucí vodou.   

 

krémový zábal a masáž v jednom, s mořskými řasami.  
Velmi jemná krémová konzistence zanechává celé tělo sametově hebké a hladké. Atlantická zelená řasa posiluje látkovou 
výměnu, zjemňuje a vyhlazuje kůži. Rychlá a jednoduchá aplikace, dá se říci dva v jednom, zábal i masáž, je rychlou moderní 
alternativou SPA ošetření. 
Účinné látky: 

• codium tomentosum – atlantická řasa, zlepšuje látkovou výměnu, revitalizuje 

• condrus crispus – výtažek z červené řasy, bohatý na minerály a stopové prvky 

• bisabolol – zklidňuje, ulevuje podrážděné pleti 

• allantoin – zjemňuje, stimuluje a uklidňuje 
Použití: Celé tělo natřeme tenkou vrstvou krémové masky a po 20-30 minutách odstraníme, nebo zbytky masky 
vmasírujeme do kůže. Spotřeba: 
Tip: Krémovou masku můžeme použít i k masážím, vhodné především na masáž celulity 
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  peelingová mořská 

sůl, obsahuje zvlhčující extrakty z řas, řadu vitamínů a minerálů a má 
výborný brusný efekt. Krystalky mořské soli mobilizují metabolismus 
pokožky a pomáhají pročistit tělo.   
Tímto přípravkem lehkým kroužením obrušujeme postupně celé tělo.  
Poté setřeme vlhkým kompresem, nebo osprchujeme.  
Výsledkem je odstranění suchých kožních šupinek, hedvábně hladká pokožka těla.  
 

krémový zábal, masáž a závěrečný krém 

v jednom, s mořskými řasami, obsahuje extrakty červené řasa bohaté na bílkoviny, minerály a 
stopové prvky, atlantickou zelenou řasu, která zlepšuje látkovou výměnu a revitalizuje. Pomocí 
bisabololu a alantoinu zklidní.  
Krémem můžeme masírovat celé tělo, poté zabalit do fólie jako zábal a nechat zbytky krému vstřebat. 
Po sejmutí fólie vlhkýma rukama zapracujeme zbytky přípravku do kůže. 
Výsledkem je vitální kůže plná energie s jasně vymodelovanou  siluetou. 
 
  

OCEAN TREASURE  

mořské řasy 

POPIS OŠETŘENÍ   PRODUKTY 

ZJEMNĚNÍ  & OBROUŠENÍ 8671 P Marine Salt Body 
Rub      

  MODELOVÁNÍ MASÁŽ  

  ZÁBAL  

  nebo 

8788 P Body Massage Oil  

8680 P – Marine Melody 
Body Pack   

8880 P Thermo Body Pack 

ZÁVĚR  8997P Eau Fraiche  
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čokoládový peeling s kakaovými boby. 
Čokoládově zbarvená pasta intenzivně voní a je správnou „návnadou“ pro čokoládovou péči. Vydatná peelingová pasta 
obsahuje kakaové boby i se slupkami, které jsou bohaté na teobromin a polyfenol. Pomocí rozdrcené pemzy a lávy zůstává 
po peelingu jemná, sametově hebká pokožka.   
Účinné látky: 

• prášek a slupky z kakaovníku – harmonizují a obrušují 

• pemza drcená – jemně olupuje rohovinu   

• láva drcená – jemně olupuje rohovinu 
Použití: Rozetřete a vmasírujte potřebné množství přípravku do vlhké pokožky. Neustále si vlhčete ruce, aby pleť klouzala a 
aplikace nebyla náročná. Zbytky přípravku setřete vlhkým kompresem nebo jednoduše spláchněte pod sprchou. 

 

krémový zábal a masáž v jednom s kakaem 
Krémově jemný přípravek, který se rozpouští na kůži, jako čokoláda na jazyku. Na kůži zanechává sametově jemný povrch, 
kůže je vláčná a hedvábná. Kakao má anti-aging efekt, vůně kakaa uvolňuje mysl a navozuje celkový pocit blaha a relaxace. 
Aplikace je rychlá a snadná. 
Účinné látky: 

• theobroma cacao – kakaový výtažek, chrání buňky před útokem volných radikálů, harmonizuje, má anti-aging 
účinek 

• bisabolol – zklidňuje, ulevuje podrážděné pleti 

• allantoin – zjemňuje, stimuluje a uklidňuje 
Použití: Celé tělo natřeme tenkou vrstvou krémové masky a po 20-30 minutách odstraníme, nebo zbytky masky 
vmasírujeme do kůže. 
Tip: Příjemná čokoládová masáž pro celé tělo. 
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  čokoládový 

peeling s kakaovými boby. Čokoládově zbarvená vydatná peelingová 
pasta intenzivně voní, obsahuje kakaové boby i se slupkami, které 
jsou bohaté na teobromin a polyfenol. Díky drcené pemze a lávě 
zůstává po peelingu pokožka jemná, sametově hebká.  
Tímto přípravkem lehkým kroužením obrušujeme postupně celé tělo.  
Poté setřeme vlhkým kompresem, nebo osprchujeme.  

 krémový zábal s kakaem, masáž a 

závěrečný krém v jednom se rozpouští na kůži, jako čokoláda na jazyku. Na kůži zanechává sametově 
jemný povrch, kůže je vláčná a hedvábná a viditelně zregenerovaná. Kakao má anti-aging efekt, vůně 
kakaa uvolňuje mysl a navozuje celkový pocit blaha a relaxace. Čokoláda a v ní obsažené polyfenoly 
jsou výborný zachycovač oxidačního stresu. Po použití je pokožka vitální, hladká, napnutá a 
harmonizovaná. Plná nové energie.  
Krémem můžeme masírovat celé tělo, poté zabalit do fólie jako zábal a nechat zbytky krému vstřebat. 
Po sejmutí fólie vlhkýma rukama zapracujeme zbytky přípravku do kůže. 
Čokoládová péče je vhodná především v zimním období a pro suchou, vyčerpanou pleť.  
  
 

SWEET TEMPTATION 

čokoláda 

POPIS OŠETŘENÍ   PRODUKTY 

 KOUPEL  

 

 ZJEMNĚNÍ  & OBROUŠENÍ 

8706 P Milky Bath 
Powder     

8676 P Delicious 
Seduction Scrub     

  MODELOVÁNÍ MASÁŽ  

  ZÁBAL  

  nebo 

8788 P Body Massage Oil  

8686 P Creamy 
Chocolate Body pack    

ZÁVĚR  8997P Eau Fraiche  
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peeling s lístky zeleného čaje 
Ideální peelingový přípravek pro křehkou a citlivou kůži. Gelokrémový produkt obsahuje jemně mleté lístky zeleného čaje, 
drcenou pemzu a lávu. Vynikající antioxidant, obsahuje i enzymy, které pomohou unavené pleti s odstraněním nadbytečné 
rohoviny. 
Účinné látky: 

• sušené zelené čajové lístky - vynikající antioxidant  

• pemza drcená – jemně olupuje rohovinu   

• láva drcená – jemně olupuje rohovinu 
Použití: Gelokrémem, brousíme povrch pokožky obvyklým způsobem. Po obroušení omyjeme, nebo osprchujeme. 
 

 

krémový zábal a masáž v jednom se zeleným čajem.  
Velmi lehká jemná a účinná maska a masážní přípravek v jednom. Obzvláště vhodné pro suchou a namáhanou kůži. 
Intenzivně bojuje proti škodlivým účinkům volných radikálů. Kůže je po použití masky vyhlazená, jemná s lehkým aroma čaje 
a s ozdravujícím pocitem. 
Rychlá a jednoduchá aplikace, dá se říci dva v jednom, zábal i masáž, je rychlou moderní alternativou SPA ošetření. 
Účinné látky: 

• camellia sinesis -  extrakt zeleného čaje, posiluje, má antioxidační účinky 

• kofein – aktivuje látkovou výměnu 

• bisabolol – zklidňuje, ulevuje podrážděné pleti 

• allantoin – zjemňuje, stimuluje a uklidňuje 
Použití: Celé tělo natřeme tenkou vrstvou krémové masky a po 20-30 minutách odstraníme, nebo zbytky masky 
vmasírujeme do kůže. 

Tip: Krémovou masku můžete použít i k osvěžujícím tělovým masážím. 
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peeling s lístky zeleného čaje. V našem neustále 
uspěchaném a stresujícím programu je důležité zastavit 
se a načerpat novou energii. Jednou z cest je ponořit se 
do očistného rituálu. Jemně mleté lístky zeleného čaje 
jsou vynikající antioxidant, obsahují i enzymy, které posilují unavenou pleť. Pemza a láva pomohou s 
odstraněním nadbytečné rohoviny. Tímto přípravkem lehkým kroužením obrušujeme postupně celé 
tělo.  Poté setřeme vlhkým kompresem, nebo osprchujeme.  Výsledkem je hladká prozářená pleť. 
 

krémový zábal, masáž a závěrečný krém v jednom se 

zeleným čajem. Bylina již 5000 let známá v Japonsku a Číně.  Extrakt má mimořádně vysoký obsah 
polyfenolů a kofeinu, proto je zvláště účinný proti předčasnému stárnutí kůže. Díky aktivním látkám 
obsaženým v čaji načerpáte novou energii, dostaví se pocit relaxace a naprostého vyvážení.  
Krémem můžeme masírovat celé tělo, (relaxační masáž vás zbaví stresu), poté zabalit do fólie jako 
zábal a nechat zbytky krému vstřebat. Po sejmutí fólie vlhkýma rukama zapracujeme zbytky přípravku 
do kůže.  
 

   

PURE HARMONY  

zelený čaj    

POPIS OŠETŘENÍ   PRODUKTY 

 KOUPEL  

  

ZJEMNĚNÍ  & OBROUŠENÍ 

8888 Refreshing Shower 
Gel     

8677P Well - Being Body 
Scrub      

  MODELOVÁNÍ MASÁŽ  

  ZÁBAL  

8681 P Calming Body 
Pack     

ZÁVĚR  8997P Eau Fraiche  
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VINO ENJOYMENT 
hroznové víno   
 

Anti-aging síla červeného vína 

 

8674 P Luxury Reviving Scrub peelingová pasta s hroznovými extrakty 
Vysušená a rozmělněná jádra a slupky tmavých hroznů, ale také lotosových květů vytváří obzvláště vydatnou peelingovou 
pastu. Mořská sůl přidaná do této pasty zintensivní brusný a mineralizující účinek. Už po prvním užití na vlhké pleti se 
pokožka zjemní. Přitom nelze zapomínat na efekt proti stárnutí pokožky. Díky obsahu OPC (procyanidinu) je pleť účinně 
chráněná proti volným radikálům. 
Účinné látky: 

• extrakt z listů vinné révy – zjemňuje a regeneruje, je zdrojem antioxidantů 

• pemza drcená – jemně olupuje rohovinu   

• láva drcená – jemně olupuje rohovinu 
Použití: Rozetřete a vmasírujte potřebné množství přípravku do vlhké pokožky. Neustále si vlhčete ruce, aby pleť klouzala a 
aplikace nebyla náročná. Zbytky přípravku setřete vlhkým kompresem nebo jednoduše spláchněte sprchou. 

   
8684 P Vitalizing Body Pack krémový zábal a masáž v jednom s extraktem z hroznů. 
Velmi jemná a lehce roztíratelná maska, má snadnou a rychlou aplikaci. Zanechává kůži hedvábně jemnou, zklidněnou a 
posílenou. Odplaví pocit únavy a těžkých nohou, zrychlí látkovou výměnu.  
Účinné látky: 

• vitis vinea – výtažek z červených hroznů, bohatý na flavonoidy,  
                      s adstringentním a stabilizačním účinkem na cévy 

• bisabolol – zklidňuje, ulevuje podrážděné pleti 

• allantoin – zjemňuje, stimuluje a uklidňuje 
Použití: Celé tělo natřeme tenkou vrstvou krémové masky a po 20-30 minutách odstraníme,  
nebo zbytky masky vmasírujeme do kůže. 
Tip: Při pravidelném masírování funguje proti zhoršování namáhaných cév.  
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VINNÉ POTĚŠENÍ     
 
 
Peeling: 8674 P Luxury Reviving Scrub 
peelingová pasta s hroznovým extraktem. 
V přípravku je využito rekondiční, regenerační a 
anti-aging vlastnosti hroznového vína. Vysušené a 
rozmělněné listy hroznů, pemza a láva vytváří 
obzvláště vydatnou peelingovou pastu. Obsažené 
taniny a antokyany zpevnění a posílí stěny krevních 
kapilár. Tímto přípravkem lehkým kroužením obrušujeme postupně celé tělo a poté setřete mokrým 
kompresem, nebo osprchujte.    
 

Zábal: 8684 P Vitalizing Body Pack krémový zábal, masáž a závěrečný krém v jednom 

s extraktem z hroznů. Stimulační masáž tímto přípravkem povzbudí metabolické procesy v těle. 
Cílené masážní tahy svádí boj proti předčasnému stárnutí. Zábal přinese intenzivní vlhkosti a viditelné 
vyhlazení pokožka těla. Vhodné zejména pro suchou pleť. Krémem můžeme masírovat celé tělo, poté 
zabalit do fólie jako zábal a nechat zbytky krému vstřebat. Po sejmutí fólie vlhkýma rukama 
zapracujeme zbytky přípravku do kůže. 
 

VINO ENJOYMENT 
hroznové víno      

POPIS OŠETŘENÍ   PRODUKTY 

 KOUPEL  

  

ZJEMNĚNÍ  & OBROUŠENÍ 

8706 P Milky Bath 
Powder     

8674 P Luxury Reviving 
Scrub  

  MODELOVÁNÍ MASÁŽ  

  ZÁBAL  

 8684 P Vitalizing Body 
Pack     

ZÁVĚR  8997P Eau Fraiche  
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tělový peeling s brusinkami  
Pro pěstění těla brusinkami k navození wellness rituálu s ovocnou atmosférou je vhodné začít tímto ovocným peelingem. 
Peeling velmi účinně a přitom šetrně odstraňuje oschlou povrchovou vrstvu a zároveň působí jako antioxidant a má i 
antimikrobiální účinky.   
Účinné látky: 

• brusinkový olej – aktivuje látkovou výměnu, je kvalitní antimikrobní přípravek, antioxidant a díky mastným 
kyselinám i zjemňuje a zkvalitňuje pleť 

• pemza drcená – jemně olupuje rohovinu   

• láva drcená – jemně olupuje rohovinu 
Užití: Vlhkýma rukama roztíráme po povrchu těla lehkou masáží odpovídající množství přípravku. 
Po obroušení setřeme vlhkým vlahým kompresem.  
 

krémový zábal a masáž s brusinkovým extraktem 
Jemně krémová konzistence s příjemnou ovocně-květinovou vůní působí na tělo jako osvěžující ovocný sorbet. Síla 
obsaženého rostlinného vitamínu E- tokorienolu a esenciálních kyselin, zjemní, vyhladí a zpevní strukturu kůže. Použití zesílí 
v kůži i anti-age efekt. 
Účinné látky: 

• cranberry seed oil – brusinkový extrakt, s adstringentním, vyhlazujícím a zpevňujícím účinkem,  
bohatý na mastné kyseliny a vitamín E, chrání před oxidačním stresem 

• bisabolol – zklidňuje, ulevuje podrážděné pleti 

• allantoin – zjemňuje, stimuluje a uklidňuje 
Použití: Celé tělo natřeme tenkou vrstvou krémové masky a po 20-30 minutách odstraníme,  
nebo zbytky masky vmasírujeme do kůže. 
Tip: Ideální přípravek k regeneračním a posilujícím masážím. 
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tělový peeling s brusinkami. Brusinky patří mezi 
superpotraviny, jsou to skutečné vitamínové bomby! 
Obsahují mnoho cenných bioaktivních látek na ochranu 
buněk, jako fosfor, draslík a vitamín E. Jsou výborným 
pomocníkem v boji proti předčasnému stárnutí. Peeling 
velmi účinně a přitom šetrně odstraňuje oschlou 
povrchovou vrstvu a zároveň působí jako antioxidant. 
Přípravkem lehkým kroužením obrušujeme postupně celé tělo a poté setřete mokrým kompresem, 
nebo osprchujte.    

krémový zábal, masáž a závěrečný krém 

s brusinkovým extraktem. Bioaktivní látky z červených bobulí aktivují metabolické procesy v těle. 
Krémový zábal, plný vitamínů vyhlazuje povrch kůže a působí proti oxidačnímu stresu. Výsledkem je 
mladistvě hladká pokožka. Po masáži a zábalu načerpáte novou energii. Krémem můžeme masírovat 
celé tělo, poté zabalit do fólie jako zábal a nechat zbytky krému vstřebat. Po sejmutí fólie vlhkýma 
rukama zapracujeme zbytky přípravku do kůže. 
 

  

YOUTH PERFECTION 
brusinky 

POPIS OŠETŘENÍ   PRODUKTY 

 KOUPEL  

 ZJEMNĚNÍ  & OBROUŠENÍ 

8888 Refreshing Shower       

8678 P Younger You 
Body Scrub    

  MODELOVÁNÍ MASÁŽ  

  ZÁBAL  

8687 P Rejuvenating 
Body       

ZÁVĚR  8997P Eau Fraiche  
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tělový peeling s rašelinou   
Denně se z kůže odlučují odumřelé části buněk. Ne vždy se však dokáže tělo této rohoviny zbavovat kvalitně samo. Pomáhají 
nám v tomto různé peelingové přípravky. Tento peeling obsahuje harmonizující extrakty z rašeliny a jemné brusné částečky 
z lávy. Ideální krémo-gelová brusná pasta k rituálu eifel.  
Účinné látky: 

• torf extrakt – rašelinný extrakt, bohatý na kyselinu huminovou, pročišťuje a oživuje pleť, vyhlazuje povrch  

• pemza drcená – jemně olupuje rohovinu    

Použití: Nanést na navlhčený povrch kůže a důkladně vmasírovat. Poté zbytky přípravku osprchovat, nebo otřít kompresem. 
Tip: Ideální přípravek pro pedikúru 

 

 

krémový zábal a masáž v jednom s rašelinou a bylinami. 
Jemná krémová maska, s jednoduchou a rychlou aplikací. Přináší tělu rychlou hydrataci, zkvalitní látkovou výměnu, vyhladí a 
zjemní kůži. Krémové masky, kterými lze masírovat se stávají moderně základními kameny v tělové péči. Tento produkt je 
nabitý energií, tělo jej velmi dobře přijímá a má velmi jednoduchou aplikaci. 
Účinné látky: 

• torf extrakt – rašelinný extrakt, bohatý na kyselinu huminovou, pročišťuje a oživuje pleť, vyhlazuje povrch  

• buchen extrakt – bukový extrakt, stimuluje buněčnou látkovou výměnu 

• olej z borůvkových semen – bohatý na mastné kyseliny a antioxidanty, vyhlazuje a zjemňuje 

• bisabolol – zklidňuje, ulevuje podrážděné pleti 

• allantoin – zjemňuje, stimuluje a uklidňuje 
Použití: Celé tělo natřeme tenkou vrstvou krémové masky a po 20-30 minutách odstraníme,  
nebo zbytky masky vmasírujeme do kůže. 
Tip: Vhodné i jako masážní přípravek pro velmi vyčerpané a unavené tělo, s velmi příjemnou vůní. 
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tělový peeling 

s rašelinou. Je obzvláště bohatý na huminové kyseliny, má na kůži 
projasňující a osvěžující efekt. Povrch kůže vyhladí, zregeneruje a 
viditelně zjemní. Přípravkem lehkým kroužením obrušujeme 
postupně celé tělo a poté setřete mokrým kompresem, nebo 
osprchujte.    
  
 

krémový zábal, masáž a závěrečný krém v jednom 

s rašelinou a bylinami. V německých lesích se nachází červený buk a jeho výtažek je ideální pro 
stimulaci buněčného metabolismu. Cenný extrakt rašeliny je obzvláště bohatý na huminové kyseliny 
a má mimořádný pročišťující a povzbuzující účinek na kůži. Borůvkový olej bohatý na nasycené 
mastné kyseliny zpevní a regeneruje. Velmi vhodnou kombinací je detoxikační masáž. Krémem 
můžeme masírovat celé tělo, poté zabalit do fólie jako zábal a nechat zbytky krému vstřebat. Po 
sejmutí fólie vlhkýma rukama zapracujeme zbytky přípravku do kůže. 
  
 

NATURE EXPERIENCE 

slatina   

POPIS OŠETŘENÍ   PRODUKTY 

 KOUPEL  

 ZJEMNĚNÍ  & OBROUŠENÍ 

8888 Refreshing Shower       

8679 P Green Freshness 
Scrub     

  MODELOVÁNÍ MASÁŽ  

  ZÁBAL  

8689 P Balancing Body 
Pack         

ZÁVĚR  8997P Eau Fraiche  
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mycí gel 
Lehký mycí tělový gel s vůní citrónové trávy. 
Účinné látky: 
• mořské řasy extrakt – intenzivně zvlhčují 
• mořská sůl – udržuje vláčnost a hydratuje 
Použití: Jako sprchový gel.  Po koupeli dobře opláchněte pokožku vodou. 
 

koupel s mléčnými proteiny 
Jemný prášek, který se během krátké chvíle rozpouští ve vodě a okouzlí Vás neuvěřitelnou vůní. Dosáhnete tak luxusního 
požitku při koupeli, pečuje a má uklidňující účinek. 
Účinné látky: 

• milk protein – intenzivně zvlhčuje 

• kolagen – udržuje vláčnost a hydratuje 
Použití: Na jednu celkovou koupel použijte 20 g prášku a rozpusťte jej ve vodě o příjemné teplotě. Doba koupele by neměla 
přesáhnout 15-20 minut. Po koupeli opláchněte pokožku vodou, nepoužívejte mýdlo nebo koupelové mýdlové přísady.  
 

tělový masážní olej 
Velmi jemný a lehce roztíratelný masážní olej. 
Účinné látky: 

• makadamový olej -  vyhlazuje pleť, nastavuje ideální hydrolipidní film 
Použití: K celkovým, nebo částečným tělovým masážím 
 

osvěžujících sprej   
Pěstící příjemně vonící, harmonizační a aktivně hydratující sprej,  
ideální doprovodná péče po kosmetice a koupelích.  
Osvěží tělo a oživí ducha, vonná kompozice má originální protistresové ladění 
Účinné látky: 

• bergamot, mandarinka, broskev, jasmín, fialky, konvalinky, vanilka, pačuli   

 glycerin – váže vlhkost a hydratuje

 alkohol – lehká povrchová dezinfekce

 linolový olej – mastná kyselina, součást buněčných membrán
Použití: Jemně nastříkejte na tělo. Ideální po depilacích, nebo lehce vetřít  
do dekoltu po ukončení kosmetické, nebo tělové péče. Má výborný relaxační účinek. 
 

zahřívací tělová maska s mořskou řasou 
Podporuje péči o tělo pomocí výtažků z řas. Po rozmíchání se přípravek znatelně zahřeje.  
Díky tomuto působení tepla má obzvláště uvolňující charakter. Rozehřátá pleť vstřebává velmi příznivě aktivní látky. 
Účinné látky: 

• řasa - laminaria digitata – regeneruje, bojuje s celulitou 

• mořská sůl - hydratuje   

• magnesium oxide- prohřívá, zrychluje mikrocirkulaci 

• řasa spirulina – energií nabitá řasa 
Použití: Pro částečnou péči těla rozmíchejte cca 250 g prášku s 300 ml vody a vytvořte jemnou pastu (na ošetření celého 
těla použijte větší množství). Zabalte tělo do fólie, přikryjte teplou dekou a nechte 20 – 30 minut odpočinout. Nakonec 
opláchněte. 
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Máchovo nám č. 2 
669 02 Z n o j m o 
IČO  146 47 656 
DIC  346-521221068 
---------------------------------------- 
CHRISTOPH TRADE s.r.o. 
Přímětice 360 
669 04 Znojmo-Přímětice 
IČO 269 49 091 
DIČ CZ 269 49 091 
----------------------------------------- 
 
 
 
 
 
Na základě zákona č. 22/1997 Sb. § 13, odst. 5, který nabyl účinnosti dnem 1. 9. 1997 a NV č. 
173/1997 Sb. vydává výše uvedená firma toto 
 

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ A UJIŠTĚNÍ 
které doplňují závazný posudek Hlavního hygienika ČR o způsobilosti výrobků firmy JANSSEN 
cosmeceutical care Aachen NSR, pod značkou HEM – 3621-25. 3. 99-11814    
 a HEM – 3621-23. 12. 99-48011. 

Výrobky dodávané na trh,   o d p o v í d a j í   výrobkům, na něž byl vypracován posudek 

Státním zdravotním ústavem a vydáno následné kladné rozhodnutí Hlavním hygienikem ČR. 
 
 
 
 
 
 
               Emil CHRISTOPH 
                    Jednatel firmy 
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Poznámky:   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. díl obsahuje:  Janssen cosmeceutical, body, sun, PLATINUM kosmetiku, kabinetní 
speciality a sluneční ochranu 

2. díl obsahuje: Inspira: med, inspira: absolue, inspira speciál 
3. díl obsahuje: Wellness a SPA 

úprava a překlad z německého originálu – školící kosmetička  

Bohumila Christophová 
 – soudní znalec kosmetika vizážistika školitelka Janssen cosmetics, inspira: cosmetics a CIBTAC .  
tel. 777 26 16 26  
info@janssen-beauty.cz 
www.janssen-beauty .cz 

mailto:info@janssen-beauty.cz

