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Věříme v pečující sílu přírody, které jsme všichni součástí. 
Značka Original ATOK bude proto vždy synonymem 
pro originální českou kosmetiku, připravovanou z těch 
nejkvalitnějších přírodních surovin.

Majitelkou a jednatelkou společnosti Cosmetics ATOK 
International je paní ANASTAZIE SKOPALOVÁ, odborná 
aromaterapeutka, členka České aromaterapeutické společnosti, 
zkušená kosmetička a masérka, lektorka vyučující aromaterapii 
a masáže v České republice i v zahraničí.

VÍC NEŽ KOSMETIKA
Jsme česká firma, která již od roku 1997 vyvíjí a vyrábí aromaterapeutickou kosmetiku. Preparáty tvoříme z nejčistších 
přírodních surovin z celého světa, s láskou, nadšením a vysokým podílem ruční práce. 
Aromaterapeutická originální kosmetika propojuje tradiční postupy starých bylinkářů s aromaterapií a nejnovějšími 
trendy v přírodní kosmetice. Představuje unikátní celostní koncept přirozené péče o tělo, doslova od hlavy až k patě. 
Nabízí širokou škálu novinek i kosmetických evergreenů pro profesionální i domácí použití, pro ženy, muže i děti. 
Kromě jedinečných účinků na tělo a pokožku nabízí velký bonus – díky vůním čistých éterických olejů působí 
blahodárně i na psychiku, přináší radost a uvolnění. A pokud se přidají také doteky, například při masáži, všechny 
zmíněné účinky se ještě násobí.   
Vedle preparátů v naší nabídce najdete bohatý výběr rostlinných a éterických olejů a dalších přírodních surovin, 
které Vám poskytnou prostor k objevování hravých stránek aromaterapie při tvorbě vlastních specialit. V případě, že  
to ještě neumíte, přijeďte do našeho Vzdělávacího centra v Sebuzíně, rádi Vás to v kurzech aromaterapie naučíme!
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MUDr. Irina Kaplanová
Tel.: 475 501 394, 724 371 089
doktor@originalatok.cz

V rámci objednaných služeb
v našem CENTRU KRÁSY  
Trmice, Fűgnerova 210 
Tel.: +420 602 397 122

Na mnoha dalších prodejních místech v ČR, SR 
a jiných zemích Evropy 
Pokud hledáte prodejní místo nejbližší vašemu bydlišti,  
neváhejte nás kontaktovat, tuto informaci vám vyhledáme.

Mezinárodní spolupráce
Po celou dobu naší existence spolupracujeme 
s aromaterapeuty v zahraničí a zakládáme pobočky 
v nejrůznějších evropských státech. Největší zahraniční 
zastoupení máme v těchto bývalých zemích Sovětského 
svazu, kde je kosmetika Original ATOK velmi  populární: 

KAZACHSTÁN  LITVA  RUSKO  UKRAJINA 

  

PORADNA ZDRAVÍ A KRÁSY
ODBORNÝ KONZULTANT

Kde kosmetiku Original ATOK koupíte?

Prostřednictvím našeho e-shopu
www.originalatok.cz

V našich firemních prodejnách:

Trmice (sídlo společnosti)
Václavské náměstí  870/6
PO–PÁ: 8.00–16.00
Tel.: +420 475 501 386
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Ústí nad Labem
Mírové náměstí 66/18
PO–PÁ: 9.00 – 13.00 
           13.30 – 17.00
Tel.: +420 602 276 319
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OMLAZUJÍCÍ KRÉM  
ZLATO-JANTAR   
Krém s bohatou texturou, smyslnou vůní 
a výraznými anti-age účinky
Účinky: redukuje jemné linky a vrásky, pokožce 
dodává mladistvý vzhled, svěžest a vitalitu, 
obnovuje její přirozený tonus, hydratuje, vyživuje 
Typ pokožky: zralá, stárnoucí, ochablá, 
unavená
Aroma: sladké, opojné
Aktivní látky: zlato a jantar, fyto-botox 
a kolagen, koenzym Q10, kyselina hyaluronová, 
éterické oleje jasmín, santal a cist
Balení: 50 ml 

B1176 / 50 ml /  1002 Kč

DVOUFÁZOVÁ PLEŤOVÁ VODA  
ZLATO-JANTAR

Unikátní receptura pro čištění, osvěžení 
a rozjasnění pokožky
Účinky: čistí, osvěžuje, zvláčňuje, hydratuje, 
revitalizuje, odstraňuje příznaky únavy, zlepšuje 
celkový vzhled pokožky
Typ pokožky: zralá, stárnoucí, ochablá, 
unavená
Aroma: velmi jemné, sladké, hřejivé
Aktivní látky: zlato a jantar, kyselina 
hyaluronová, kofein, extrakt z lípy, éterické oleje 
magnolie, jasmín, santal a cist
Balení: 100 ml

B1196 / 100 ml /  497 Kč 
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Dopřejte si  jedinečné účinky luxusních přírodních preparátů s ryzím 
24karátovým zlatem, baltským jantarem a patentovaným rostlinným 
botoxem. Nechte se okouzlit opojnými vůněmi vzácných éterických 
olejů jasmínu, magnólie a santalu. Zahrňte pokožku obličeje a dekoltu 
komfortem, dodejte jí jas, sametovou hebkost, svěžest a vitalitu! 

Ušlechtilost zlata, hřejivost jantaru 
ZLATO je v Gold collection obsaženo ve formě subtilních částeček, které mají 
schopnost lámat světlo a pokožce tak dodávat ušlechtilý jas. Mimo to se zlatu 
připisují výrazné protizánětlivé, osvěžující a prokrvující účinky a schopnost 
chránit pokožku před volnými radikály.  
JANTAR tvoří se zlatem „silnou dvojku“, výborně se doplňují. Jantar pokožku 
prohřívá, posiluje, omlazuje, projasňuje a regeneruje. V recepturách Gold 
collection je obsažen nejkvalitnější jantar z baltských oblastí.

gold collection
         ZLATO, JANTAR & vzácné éterické oleje

INTENZIVNÍ SÉRUM   
ZLATO-JANTAR  

Vysoce koncentrované sérum pro 
hloubkovou hydrataci a omlazení
Účinky: intenzivně podporuje obnovu a vitalitu 
kožních buněk, přispívá k tvorbě kolagenu 
a elastinu, aktivně redukuje jemné linky 
a mimické vrásky, hluboce hydratuje
Typ pokožky: zralá, stárnoucí, ochablá, 
unavená
Aroma: sladké, opojné, s plnými tóny jantaru
Aktivní látky: zlato a jantar, fyto-botox, 
colostrum, kyselina hyaluronová, éterické oleje 
magnolie, jasmín, santal a myrha
Balení: 30 ml

B2132 / 30 ml /  1302 Kč

{                   }Dárková sada Zlato-jantar – str. 115 

Dárková sada Zlato-jantar II – str. 115 

dále nabízíme



OMLAZUJÍCÍ PLEŤOVÁ MASKA   
ZLATO-JANTAR  

Intenzivní gelová maska pro viditelné 
omlazení a rozjasnění pleti
Účinky: intenzivně podporuje obnovu a vitalitu 
kožních buněk, redukuje jemné linky a mimické 
vrásky, pokožku zklidňuje, viditelně rozjasňuje 
a zlepšuje její vzhled 
Typ pokožky: unavená, ochablá, zralá, 
stárnoucí
Aroma: lehce nasládlé, pudrové
Aktivní látky: zlato a jantar, skvalan, vitamín E, 
extrakty ze sedmikrásky a světlíku, éterické oleje 
magnolie, jasmín, santal a vanilka
Balení: 50 ml

B2133 / 50 ml /  1418 Kč

REVITALIZUJÍCÍ OLEOGEL  
ZLATO-JANTAR  

Vysoce aktivní přírodní komplex pro obnovu, 
posílení a oživení pleti
Účinky: přispívá ke zpomalení procesu stárnutí, 
posiluje vlastní obranyschopnost pokožky, 
obnovuje texturu pleti, zpevňuje, viditelně oživuje
Typ pokožky: zralá, stárnoucí, ochablá, 
unavená
Aroma: lehce nasládlé, pudrové, s orientálním 
nádechem 
Aktivní látky: zlato a jantar, skvalan, rostlinný 
olej brusinkový a šípkový, vitamin E, éterické 
oleje jasmín, santal a slaměnka
Balení: 30 ml

B2129 / 30 ml /  1102 Kč
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PŘÍRODNÍ KVALITA, ČERSTVOST, ORIGINALITA

Preparáty Original ATOK jsou čistě přírodní, v některých případech doplněné pouze nezbytným 
minimem přídavných látek umožňujících například emulgaci u krémů nebo oddalujících oxidaci. 
Vyrábíme je ručně a šetrnými postupy zaručujícími maximální účinnost bioaktivních látek. Naše 
receptury jsou kreativní a originální, při jejich tvorbě využíváme suroviny s klinickými studiemi 
a patentované složky, pracujeme s energetickými koncepty, fitoterapií a litoterapií. Naše preparáty 
jsou „živé“, proto je nenajdete v běžné obchodní síti, k zákazníkům jdou vždy čerstvé přímo z výroby. 
Jejich čerstvost zaručuje i pružný distribuční systém – spolehlivý e-shop, firemní prodejny, bioprodejny 
a vyškolení profesionálové. Od roku 2004 vlastníme certifikát systému managementu kvality ISO 9001.
 
OHLEDUPLNOST K PŘÍRODĚ

Ctíme moudrost přírody a respektujeme její zákonitosti. Naše provozy ani výrobky nezatěžují životní 
prostředí, preferujeme šetrné technologické postupy, ekologicky odbouratelné suroviny, využíváme 
recyklovatelné obaly a třídíme odpady. Naše výrobky zásadně netestujeme na zvířatech. Drtivá většina 
našich preparátů je vhodná jako kosmetika pro vegany.
 
SPOKOJENÝ ZÁKAZNÍK – NAŠE RADOST!

Neustále zlepšujeme služby pro maximální zákaznický komfort. Nabízíme individuální poradenství, kde 
s našimi odborníky můžete probrat řešení každého problému. Přinášíme pravdivé informace o našem 
sortimentu, zajímavosti a novinky – 4x ročně vydáváme časopis Aroma Life nabitý informacemi o značce 
Original ATOK, aromaterapii a zdravém životním stylu, jsme s vámi v online spojení na facebooku 
Original ATOK, kam pravidelně vkládáme články, tipy, ankety a soutěže. Nabízíme vám také řadu 
atraktivních kurzů a pobytů v našem Vzdělávacím a relaxačním centru v Sebuzíně nebo blahodárné 
účinky čerstvě připravených preparátů při procedurách v našem Centru krásy v Trmicích.

Krása pro tělo, 
radost pro duši!
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OČNÍ LIFTINGOVÉ SÉRUM
SLAMĚNKA 
Unikátní gelové sérum s výrazným 
vypínacím, hydratačním a rozjasňujícím 
efektem

Účinky: vypíná, hydratuje, rozjasňuje, ulevuje 
a osvěžuje při únavě a otocích očního okolí, 
redukuje jemné linky a vrásky, dodává pleti 
vitalitu a mladistvý vzhled

Typ pokožky: všechny

Aroma: velmi jemné, bylinné

Aktivní látky: fyto-lifting komplex a kolagen, 
kyselina hyaluronová, prášek z mořských perel, 
éterický olej slaměnka

Balení: 15 ml

B1204 / 15 ml /  405 Kč 

BODYLIFTING MLÉKO 

VANILKA-MED

Luxusní tělové mléko s výrazným 
omlazujícím, vypínacím a zpevňujícím 
efektem

Účinky: má výrazné anti-age vlastnosti, účinně 
stimuluje tvorbu kolagenu a elastinu, vypíná, 
zpevňuje, pokožce navrací přirozený tonus 
a vitalitu 

Typ pokožky: všechny

Aroma: jemné, teplé, s nádechem vanilky 
a medu

Aktivní látky: fyto-lifting komplex, kyselina 
hyaluronová, medová esence, vzácné éterické 
oleje vanilka, slaměnka a myrha

Balení: 100 ml

B2131 / 100 ml /  532 Kč

FACELIFTING OLEOGEL 
VANILKA-MED

Intenzivní anti-age komplex s výrazným 
vypínacím účinkem pro obličej a dekolt

Účinky: vypíná, vyhlazuje, zlepšuje elasticitu 
a pevnost pleti 

Typ pokožky: všechny, zejména však zralá, 
ochablá a stárnoucí

Aroma: jemné, teplé, s nádechem vanilky 
a medu 

Aktivní látky: fyto-lifting komplex, rostlinný olej 
arganový, medová esence, vzácné éterické oleje 
vanilka, slaměnka a myrha

Balení: 30 ml

B2130 / 30 ml /  516 Kč
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Dopřejte si nejjemnější slaměnkovo-vanilkové kompozice, v nichž se 
synergicky propojují éterické a rostlinné oleje s vypínacími, vyhlazují-
cími a zpevňujícími účinky a přírodní extrakty s výjimečným anti-age 
působením. Rozjasněte svůj pohled a navraťte pokožce tonus, pruž-
nost a svěží vzhled! 

Nesmrtelná slaměnka & opojná vanilka
SLAMĚNKA je zlatem slunného Středomoří a symbolem věčného mládí. 
Ne náhodou se jí ve Francii říká immortelle – nesmrtelná. Z jejích něžných 
žlutých kvítků s typickou sladkohořkou sytou teplou vůní se získává vzácný 
éterický olej s mimořádnými účinky. Je jedním z nejvyhledávanějších olejů 
pro anti-age péči a současně ceněným aromaterapeutickým prostředkem 
k uvolnění psychického napětí. 

VANILKA patří mezi nejjemnější a nejdražší koření na světě. Její bohaté, 
měkké, sladce opojné aroma je dokonalým potěšením smyslů. Éterický 
olej vanilky je považovaný za účinné antidepresivum a je součástí mnoha 
luxusních parfémů. Spojení vanilky se slaměnkou přináší dokonalou esenci 
citlivosti, jemnosti a komfortu.

anti-age collection
                 STOP stárnutí pokožky

{                                         }Dárková sada Vanilka-med – str. 115
dále nabízíme
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exclusive collection
              Růže, synonymum LUXUSU OČNÍ KRÉM  

RŮŽE  

Krém účinně podporující pevnost, pružnost 
a mladistvý vzhled pokožky v okolí očí

Účinky: regeneruje, zjemňuje, zklidňuje, oživuje 
podkožní tkáň, zjemňuje vrásky kolem očí

Typ pokožky: všechny, zejména však suchá, 
citlivá a stárnoucí

Aroma: jemné květinové, ušlechtilé

Aktivní látky: bambucké máslo, včelí vosk, 
mandlový, jojobový a pupalkový olej, vitamin 
E, pantenol, glycerin, vzácný éterický olej růže 
damašská

Balení: 15 ml, 30 ml 

B1201 / 15 ml /  276 Kč 
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REVITALIZAČNÍ SÉRUM  
RŮŽE s komplexem aminokyselin 

Vysoce účinné bioaktivní sérum pro 
revitalizaci, rozjasnění a omlazení pokožky

Účinky: podporuje tvorbu kolagenu a elastinu, 
vypíná, vyhlazuje, zpevňuje, eliminuje vrásky 
a jemné linky, hydratuje, rozjasňuje, pokožce 
navrací mladistvý vzhled a jas

Typ pokožky: zejména zralá a se sklony 
k drobným nedokonalostem, předčasnému 
stárnutí a ochabování 

Aroma: jemné, květinové, ušlechtilé

Aktivní látky: komplex aminokyselin, kyselina 
hyaluronová, fyto-kolagen, prášek z mořských 
perel, extrakty z moruše a malachitu, beta-
glukan, vzácný éterický olej růže damašská

Balení: 30 ml

B2134 / 30 ml /  573 Kč

Dopřejte si skutečný komfort v péči o obličej a dekolt v podobě ex-
kluzivní růžové kolekce. Oddejte se jedinečným účinkům vzácného 
éterického oleje růže damašské, jeho okouzlující vůni a potěšte svoji 
pokožku i duši. Zvláště blahodárné účinky pocítíte, pokud máte su-
chou, zralou a citlivou pleť. 

Ušlechtilá růže damašská 
Většina damašských růží se pěstuje v horách na jihu Bulharska, v Údolí růží. 
Jsou velmi vzácné, k získání 1 kg éterického oleje je zapotřebí až 5000 kg 
korunních plátků. Sbírají se v noci, kdy je jejich aroma nejvýraznější. I malá 
kapka růžového éterického oleje má intenzivní a dlouhotrvající účinky.  
Růžový olej působí báječně zejména na suchou, citlivou a stárnoucí pleť. 
Díky stahujícím a tonizačním účinkům také viditelně redukuje zarudnutí 
pokožky, například při rozšířených žilkách. Každé ošetření růžovým olejem 
navíc v pokožce na dlouhou dobu zanechává svoji půvabnou voňavou stopu.

PLEŤOVÁ VODA
PLEŤOVÉ TONIKUM  
RŮŽE  

Exkluzivní čisticí, zklidňující a revitalizační 
péče pro pokožku obličeje a dekoltu

Účinky: čistí, tonizuje, zklidňuje, zvláčňuje, 
revitalizuje, osvěžuje 

Typ pokožky: suchá, citlivá, zralá, unavená

Aroma: jemné květinové, ušlechtilé

Aktivní látky: vzácný éterický olej růže 
damašská, pantenol, tonikum obsahuje navíc 
7 % alkoholu

Balení: 200 ml 

Voda - B1122 / 200 ml /  258 Kč
Tonikum - B1121 / 200 ml /  264 Kč

{             }Dárková sada Exclusiv Růže – str. 114 

Dárková sada Exclusiv Růže II – str. 114 

Dárková sada Exclusiv Růže BPJ – str. 114

dále nabízíme



REGENERAČNÍ KRÉM  
RŮŽE / RŮŽE OF6 (nízká ochrana)

Exkluzivní krém pro revitalizaci, rozjasnění 
a omlazení pokožky obličeje a dekoltu

Účinky: regeneruje, zklidňuje, zjemňuje, 
podporuje hydrataci a elasticitu, revitalizuje, 
obnovuje svěžest a jas, varianta OF6 chrání 
před UVA a UVB zářením

Typ pokožky: zralá, unavená, suchá, citlivá  

Aroma: jemné, květinové, ušlechtilé

Aktivní látky: rostlinné oleje jojobový, mandlový, 
sójový, sezamový a z pšeničných klíčků, 
bambucké máslo, allantoin, vitamin E, pantenol, 
vzácný éterický olej růže damašská, varianta 
OF6 obsahuje navíc UV-filtry

Balení: 50 ml, 100 ml 

Růže – B1088 / 50 ml /  414 Kč
Růže OF6 –  B1104 / 50 ml /  439 Kč

REGENERAČNÍ
OBLIČEJOVÝ OLEJ  
RŮŽE BPJ 

Vysoce účinný olej pro revitalizaci, posílení, 
vypnutí a vyhlazení pokožky

Účinky: zklidňuje, vypíná, vyhlazuje, zmírňuje 
podráždění a záněty, významně podporuje 
regeneraci pokožky

Typ pokožky: suchá, citlivá, podrážděná, zralá

Aroma: jemné, květinové, ušlechtilé

Aktivní látky: rostlinné oleje brutnákový, 
pupalkový, jojobový (BPJ) a mandlový, vitamin E, 
vzácný éterický olej růže damašská

Balení: 30 ml 

B2015 / 30 ml /  632 Kč

Unikátní komplex aminokyselin 
V receptuře Revitalizačního séra Růže 
jsme poprvé použili speciální komplex 17 
aminokyselin, který ve všech klinických 
studiích dosahuje vynikajících výsledků. Již 
po prvním použití výrazně zvyšuje celkovou 
kondici a hydrataci pokožky a při pravidelné 
aplikaci tento stav spolehlivě udržuje. 
Komplex aminokyselin podporuje aktivitu 
kožních buněk a očistné procesy v pokožce. 
Díky aminokyselinám je pleť pevná, pružná 
a vláčná. Nejcennější na komplexu je 
však schopnost zajistit pokožce vysokou 
a dlouhodobou hydrataci, což jej řadí mezi 
jeden z nejúčinnějších anti-age prostředků.
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OCENĚNÍ ZA MIMOŘÁDNOU KVALITU 
V soutěži BEAUTY EXPO & PROKOS PRODUCTS AWARD (BEPPA), která každoročně probíhá v  rámci kosmetického 
veletrhu World of Beauty & SPA v Praze získalo již sedm našich preparátů ocenění za mimořádnou kvalitu. Velmi nás těší, 
že se  nám daří na trh přivádět nové preparáty splňující nejvyšší standard.

2012   DĚTSKÝ NOSNÍ OLEJ – str. 106

2013   INTIMNÍ BALZÁM PŘI HEMEROIDECH A OPRUZENINÁCH – str. 50

    INTIMNÍ BALZÁM PŘI MYKÓZE A SVĚDĚNÍ – str. 50

    FACELIFTING OLEOGEL VANILKA-MED – str. 11

2015   OMLAZUJÍCÍ KRÉM ZLATO-JANTAR – str. 7

    HYALURONOVÝ FLUID – str. 63

2016   REVITALIZAČNÍ SÉRUM RůžE – str. 13

   MICELÁRNÍ VODA KONOPÍ - HEŘMÁNEK DVOUFÁZOVÁ – str. 25

2017   ROZJASŇUJÍCÍ BB KRÉM BRONZE – str. 69

   OČNÍ LIFTINGOVÉ SÉRUM SLAMĚNKA – str. 11

2018   LECITINOVÝ KRÉM TONKA-BENZOIN – STR. 76

    VYPÍNACÍ OLEOGEL ACAI – ČERVENÉ VÍNO – STR. 93
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dětský koupelový olej 
heřmánek
Pro zklidnění a příjemný spánek, k péči 
o citlivou pokožku
Účinky: koupel zklidňuje a zjemňuje pokožku, 
celkově uvolňuje
Typ pokožky: všechny, zejména jemná, citlivá 
a se sklony k ekzémům a lupénce 
Aroma: jemné, bylinné, typicky heřmánkové
Aktivní látky: éterické oleje heřmánek modrý, 
heřmánek marocký a řebříček  
Balení: 100 ml, 200 ml

B1043 / 100 ml /  232 Kč

koupelový olej 
eukalypt-tymián
Při nachlazení a dýchacích potížích, 
po celodenní zátěži
Účinky: koupel povzbuzuje a posiluje, obsažené 
éterické oleje jsou známy antimikrobiálními 
a dezodoračními účinky
Typ pokožky: všechny, zejména problematická, 
mastná a se sklony k akné
Aroma: svěží, kafrové, kořeněné
Aktivní látky: éterické oleje eukalyptus, tymián, 
anýz, rozmarýn a hřebíček
Balení: 100 ml, 200 ml

B1003 / 100 ml /  254 Kč 

koupelové oleje
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Dopřejte si provoněnou koupel jako očistný a uvolňující rituál. Odevzdejte 
tělo i mysl blahodárným účinkům čistě přírodních olejů a vonných silic, 
nechte jimi hýčkat svoje tělo i mysl a oddejte se nerušenému snění.

Víc než pěna! 
Základ koupelových olejů tvoří rostlinné oleje 
mandlový, sójový a jojobový, vitamin E a specifické 
éterické oleje. Koupelové oleje proto pokožce 
poskytují velmi šetrnou péči. Netvoří pěnu, ale jemnou 
mléčnou emulzi, která pokožku ošetřuje citlivě, aniž 
by narušovala její ochranný plášť. Účinné aromatické 
látky při koupeli příznivě působí na tělo i na psychiku. 
Jsou vstřebávány pokožkou a zároveň vdechovány 
prostřednictvím par, čímž je dosahováno maximálního 
možného působení.

Nový rozměr RELAXACE

koupelový olej  
levandule
Ke zklidnění při napětí, nervozitě 
a problémech se spánkem
Účinky: koupel celkově zklidňuje, uvolňuje 
svalstvo, regeneruje
Typ pokožky: všechny, zejména citlivá, 
podrážděná a se sklony k ekzémům a lupénce
Aroma: jemné, svěží, bylinné
Aktivní látky: éterické oleje levandule, růžová 
palma a majoránka
Balení: 100 ml, 200 ml

B1002 / 100 ml /  252 Kč

Jak na to
Stačí přidat 1–2 lžíce (10–20 ml) koupelového oleje 
do proudu tekoucí vody a alespoň 20 minut si užívat 
příjemnou koupel.  
TIP: koupelové oleje jsou vhodné i do vířivých koupelí 
a při balneoterapii



koupelový olej  
meduňka 
Ke zklidnění a harmonizaci, k péči o citlivou 
pokožku
Účinky: koupel zklidňuje, harmonizuje 
a posiluje, zlepšuje koncentraci
Typ pokožky: všechny, zejména však citlivá, 
podrážděná a se sklony k ekzémům a lupénce 
Aroma: svěží, teplé, s citrusovým nádechem 
Aktivní látky: éterické oleje meduňka a citronela
Balení: 100 ml, 200 ml

B1001 / 100 ml /  221 Kč

koupelový olej  
mandarinka
K uvolnění, osvěžení a příjemné relaxaci, 
velmi oblíbený u dětí
Účinky: koupel osvěžuje a zároveň uvolňuje, 
harmonizuje a posiluje spánek
Typ pokožky: všechny, zejména však mastná 
a zánětlivá 
Aroma: teplé, ovocné 
Aktivní látky: éterické oleje mandarinka 
a pomeranč
Balení: 100 ml, 200 ml

B1000 / 100 ml /  187 Kč

koupelový olej 
na nohy
Blahodárně působí na unavené nohy, ulevuje 
při nachlazení a bolestech hlavy
Účinky: koupel jemně a šetrně čistí pokožku 
nohou, osvěžuje, prokrvuje, povzbuzuje, 
dezodoruje
Aroma: svěží, lesní, bylinné
Aktivní látky: rostlinný olej jojobový, éterické 
oleje rozmarýn, šalvěj, skořice, jalovec, tymián, 
kafr a hřebíček
Balení: 100 ml, 200 ml, 500 ml

B1006 / 100 ml /  240 Kč 

AROMATERApIE,
požitek z vůně a doteku
Aromaterapie je jemná holistická metoda, která cílevědomě využívá 
vůní rostlin k dosažení a uchování naší fyzické i psychické pohody.

Představuje velmi příjemnou terapii, při níž se spojuje požitek z vůně 
s ozdravnou silou doteku.

Umožňuje individuální přístup, širokou škálu prostředků i způsobů 
využití a v mnoha případech nabízí šetrnou alternativu ke klasickým 
léčebným postupům.

Aromaterapeutické preparáty působí mnohem komplexněji, než běžná 
kosmetika. Kromě blahodárných účinků na tělo a pokožku 
prostřednictvím vůní éterických olejů ovlivňují totiž naši i psychickou 
pohodu, dobrou náladu a navozují stav relaxace.

Základními prostředky aromaterapie jsou éterické oleje – subtilní vonné 
látky, které se získávají destilací nebo lisováním z malých žlázek 
nacházejících se uvnitř nebo na povrchu rostlin. Najdeme je v květech, 
plodech, listech, kůře, dřevu i kořenech.

Každý z éterických olejů je doslova malou biochemickou laboratoří, 
nelze je proto nikdy nahradit syntetickou napodobeninou. Umělá vůně 
navíc naprosto posouvá účinek na psychiku.
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sprchový olej  
citronová růže
Při únavě a vyčerpání, pro osvěžení 
a povzbuzení
Účinky: osvěžuje, povzbuzuje, napomáhá 
koncentrovat mysl, zvláčňuje pokožku, 
obsažené éterické oleje jsou známy 
antimikrobiálními a dezodoračními účinky
Typ pokožky: všechny, zejména však mastná 
a se sklonem k akné
Aroma: svěží, citrusové, s nádechem růže 
Aktivní látky: éterické oleje růžová palma, 
citron, pelargonie a šalvěj lékařská
Balení: 100 ml, 200 ml

B1054 / 100 ml /  194 Kč

sprchový olej 
flirt
K uvolnění, osvěžení a zpříjemnění intimních 
chvil
Účinky: osvěžuje, uvolňuje psychické napětí 
Typ pokožky: všechny
Aroma: sladké, po meruňkách
Aktivní látky: směs vonných olejů s ovocnými 
tóny
Balení: 100 ml, 200 ml, 500 ml

B1136 / 100 ml /  218 Kč

sprchový olej 
frisch 
Pro příjemné ochlazení a osvěžení v horkých 
letních dnech
Účinky: osvěžuje, navozuje pocit chladu, 
hydratuje, zvláčňuje
Typ pokožky: všechny 
Aroma: svěží, po mentolu 
Aktivní látky: éterický olej máta peprná
Balení: 100 ml, 200 ml

B1132 / 100 ml /  202 Kč
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sprchové oleje
Dopřejte si každodenní osvěžení a šetrnou očistu těla, která díky 
čistě přírodním aromatickým esencím změní obyčejné sprchování 
na povznášející smyslový zážitek. A ten může být díky bohaté  
nabídce vůní každý den jiný! 

Každý den jiný ZáŽITEK
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Očista i ošetření 
Sprchové oleje pokožku nejen důkladně očistí, zbaví 
potu a nečistot, ale díky jejich základu – rostlinným 
olejům mandlovému, sójovému a jojobovému 
a vitaminu E – ji poskytnou i cenné ošetření a výživu. 
Po sprchování pokožka zůstává jemná, pružná 
a vláčná.

Je to jednoduché! 
Do navlhčené pokožky vetřete několik kapek 
sprchovacího oleje (vyšší dávkování není třeba, mycí 
schopnosti preparátu se tím nezvýší). Vytvořenou 
mléčnou emulzi nechte krátce působit a poté opláchněte.
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sprchový olej 
meduňka
Pro citlivou a podrážděnou pokožku, 
ke zklidnění a harmonizaci
Účinky: zklidňuje, harmonizuje a posiluje, 
zlepšuje koncentraci
Typ pokožky: všechny, zejména však citlivá, 
podrážděná a se sklony k ekzémům a lupénce 
Aroma: svěží, teplé, s citrusovým nádechem 
Aktivní látky: éterické oleje meduňka a citronela
Balení: 100 ml, 200 ml, 500 ml

B1159 / 100 ml /  233 Kč

sprchový olej  
grapefruit
Skvělý pro ranní sprchování, pro sportovce 
a při sklonech k celulitidě
Účinky: osvěžuje a zlepšuje náladu, zjemňuje 
pokožku a zvyšuje její tonus 
Typ pokožky: všechny, zejména však mastná 
a ochablá 
Aroma: svěží, nasládlé, lehce citrusové 
Aktivní látky: éterický olej grapefruit
Balení: 100 ml, 200 ml, 500 ml

B1131 / 100 ml /  203 Kč

sprchový olej  
levandule 
K regeneraci a zklidnění citlivé pokožky, 
k péči po opalování
Účinky: regeneruje, zklidňuje a zjemňuje 
pokožku, uvolňuje svalstvo, zmírňuje nervové 
napětí
Typ pokožky: všechny, zejména však citlivá, 
podrážděná a s projevy ekzémů a lupénky
Aroma: jemné, svěží, bylinné
Aktivní látky: éterické oleje levandule, růžová 
palma a majoránka
Balení: 100 ml, 200 ml, 500 ml

B1135 / 100 ml /  194 Kč
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sprchový peeling   
acai – aloe vera
Enzymaticko-mechanický tělový peeling 
s jemnými až středně hrubými brusnými 
částicemi
Účinky: odstraňuje odumřelé povrchové kožní 
buňky, čistí, vyhlazuje, rozjasňuje, prokrvuje 
a tonizuje
Typ pokožky: všechny, vyjma ekzematické 
a velmi citlivé
Aroma: jemné květinovo-citrusové
Aktivní látky: fyto-enzym, fyto-brusné částice, 
extrakty s ovocnými AHA kyselinami, aloe vera, 
kofein, éterické oleje myrta a grapefruit
Balení: 100 ml, 200 ml

B2095 / 100 ml /  241 Kč

Každý den jiný ZáŽITEK

sprchový olej  
neutral
Jemná a šetrná péče i pro extrémně citlivou 
pokožku, základ pro přípravu vlastních 
receptur
Účinky: zvláčňuje, zjemňuje, šetrně čistí 
Typ pokožky: všechny, zejména však extrémně 
citlivá a se sklony k alergiím
Aroma: jemné, neutrální 
Aktivní látky: rostlinné oleje mandlový, sójový 
a jojobový, vitamin E
Balení: 100 ml, 200 ml

B1156 / 100 ml /  180 Kč

sprchový olej 
karotenoidy 
Ke zklidnění a regeneraci pokožky 
i po opalování
Účinky: jemně čistí, regeneruje pokožku 
po opalování a pobytu v soláriu 
Typ pokožky: všechny
Aroma: svěží, bylinné
Aktivní látky: éterické oleje levandule 
a majoránka, beta-karoten
Balení: 100 ml, 200 ml

B1163 / 100 ml /  202 Kč
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odličovací olej 
make-up
Jemný olej pro šetrnou očistu, vhodný  
i pro extrémně citlivou pokožku 
Účinky: čistí, zjemňuje, zklidňuje, zvyšuje 
pružnost a hydrataci pokožky
Typ pokožky: všechny, zejména extrémně citlivá 
a se sklony k alergiím
Aroma: neutrální
Aktivní látky: rostlinné oleje z pšeničných 
klíčků, mandlový a sójový, lecitin, beta-karoten, 
vitamin E
Balení: 100 ml, 200 ml

B1046 / 100 ml /  219 Kč
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čisticí a odličovací péče
Dopřejte si jemnou očistu a odlíčení obličeje a dekoltu, které  
respektuje přirozený ochranný plášť pokožky. Čisticí preparáty  
Original ATOK neobsahují alkohol, působí velmi šetrně a jsou vhodné 
i pro velmi citlivou pleť, která špatně snáší běžné kosmetické přípravky.

micelární voda 
konopí – heřmánek  
dvoufázová
Inovativní preparát pro přírodní čištění pleti 
s jemnými rostlinnými saponiny
Účinky: účinně a šetrně odličuje, hloubkově 
čistí, hydratuje, zjemňuje, mírně stahuje póry 
a zklidňuje
Typ pokožky: všechny (včetně okolí očí), 
zejména citlivá
Aroma: jemné, bylinné, svěží
Aktivní látky: fyto-saponiny, komplex Oliglycan, 
kyselina hyaluronová, konopí, komonice 
a éterický olej heřmánek
Balení: 200 ml 

B1187 / 200 ml /  277 Kč

Jemná a zároveň důkladná OČISTA

Inovace v čištění pleti
MICELÁRNÍ  VODA s obsahem jemných rostlinných 
saponinů z mydlice lékařské a escinu z plodů kaštanu 
je unikátní novinkou, která přináší vysoce účinnou 
formu čištění pleti. Obsažené micely, částice vytvářející 
koloidní shluk molekul, na nečistoty v pokožce působí 
doslova jako magnet. Vytahují je z pórů a „uzamykají“  
ve svém středu. Poradí si i s voděodolnými make-upy. 
Po dočištění tamponem a pleťovou vodou zanechávají 
pokožku dokonale čistou.
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Jemné a silné zároveň
Čisticí a odličovací preparáty sestávají z nejjemnějších 
rostlinných olejů, jako je mandlový, z pšeničných klíčků 
nebo sójový, šetrně působících rostlinných saponinů, 
beta-karotenu, vitaminu E, specifických éterických 
olejů a dalších složek. Při velmi jemném působení se 
vyznačují zároveň velkou silou a dobře si poradí i se 
speciálními make-upy i voděodolnými řasenkami.

odličovací mléko 
oves-konopí
Mléko s výrazně zklidňujícími a zjemňujícími 
účinky pro komfortní odlíčení pleti
Účinky: jemně čistí, odstraňuje make-up, 
regeneruje, zjemňuje, zklidňuje, zvláčňuje 
a vyživuje
Typ pokožky: všechny, včetně citlivé
Aroma: jemné, opojné, pudrově hedvábné, 
s citrusovým nádechem
Aktivní látky: rostlinné oleje konopný, z jader 
hroznového vína, extrakt z mydlice lékařské 
a ovsa, éterické oleje benzoin, majoránka, 
koriandr, komonice a cypřiš 
Balení:  150 ml 

B1118 / ml /   269 Kč
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čisticí olej  
ylang-ylang  
na normální pleť
Olej podporující pružnost a vitalitu, vhodný 
i pro zralou a unavenou pleť 
Účinky: čistí, zjemňuje, zklidňuje, zvyšuje 
pružnost a hydrataci pokožky
Typ pokožky: všechny, zejména zralá 
a unavená
Aroma: nasládlé, květinové
Aktivní látky: rostlinné oleje z pšeničných 
klíčků; lecitin, vitamin E, éterické oleje ylang-
ylang a růžové dřevo
Balení: 100 ml, 200 ml 

B1009 / 100 ml /  242 Kč

čisticí olej 
neutral 
na citlivou pleť
Neutrální olej pro šetrnou očistu, vhodný 
i pro pokožku citlivou a se sklony k alergiím  
Účinky: čistí, zjemňuje, zklidňuje, zvyšuje 
pružnost a hydrataci pokožky
Typ pokožky: všechny, zejména extrémně citlivá 
a se sklony k alergiím
Aroma: neutrální
Aktivní látky: rostlinné oleje mandlový, 
z pšeničných klíčků a sójový, lecitin, beta-
karoten, vitamin E
Balení: 100 ml, 200 ml

B1042 / 100 ml /  218 Kč 

čisticí olej  
santal  
na mastnou pleť
Olej upravující činnost mazových žláz, 
vhodný pro mastnou a problematickou pleť
Účinky: čistí, zjemňuje, zklidňuje, zvyšuje 
pružnost a hydrataci pokožky, optimalizuje 
činnost mazových žláz
Typ pokožky: mastná, problematická
Aroma: exotické, dřevité
Aktivní látky: rostlinné oleje mandlový, 
z pšeničných klíčků a sójový, lecitin, vitamin E, 
éterický olej santal
Balení: 100 ml

B1010 / 100 ml /  239 Kč

čisticí olej  
růžové dřevo  
na suchou pleť
Zklidňující olej pro šetrnou očistu suché 
a citlivé pokožky 
Účinky: čistí, zjemňuje, zklidňuje, zvyšuje 
pružnost a hydrataci pokožky
Typ pokožky: suchá, citlivá, se sklony 
k zánětům
Aroma: květinové, s nádechem dřeva
Aktivní látky: rostlinné oleje mandlový, 
z pšeničných klíčků a sójový, lecitin, vitamin E, 
éterický olej růžové dřevo
Balení: 100 ml, 200 ml 

B1011 / 100 ml /  242 Kč

olej  
na holení (pro muže i ženy)

Šetrná přírodní alternativa přípravků 
na holení vhodná i pro citlivou 
a podrážděnou pokožku
Účinky: dezodoruje, zvláčňuje, zjemňuje, 
zvyšuje pružnost a hydrataci pokožky
Typ pokožky: všechny, zejména však citlivá 
a problematická
Aroma: teplé, dřevité, lehce květinové
Aktivní látky: rostlinné oleje mandlový 
a z pšeničných klíčků, vitamin E, éterické oleje 
petitgrain, amyris a ylang-ylang
Balení: 100 ml, 200 ml

B2010 / 100 ml /   223 Kč 

detoxikační čistící gel 
s aktivním uhlím
je to účinný magnet na nečistoty, toxiny 
a nadměrný kožní maz.
Účinky: hloubkově čistí a detoxikuje, stahuje 
póry a reguluje produkci kožního mazu, působí 
protizánětlivě a eliminuje výskyt bakterií, 
zabraňuje ucpávání pórů, preventivně působí 
proti vzniku komedonů
Typ pokožky: pro všechny typy pleti zejména 
aknózní a  problematickou
Aroma: lehká bylinková
Aktivní látky: aktivní černé uhlí, cukerný tenzid, 
extrakt z mydlice lékařské, jojobový olej, éterické 
oleje – levandule extra, tea tree, rozmarýn, 
pomeranč
Balení: 150 ml

B2009 / 150 ml /  271 Kč 
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mycí olej   
na mastné vlasy 
Přírodní alternativa klasických šamponů 
u rčená pro jemné, namáhané a snadno se 
mastící vlasy
Účinky: šetrně myje vlasy a pokožku hlavy, 
harmonizuje činnost mazových žláz, regeneruje, 
reaktivuje činnost vlasových kořínků, posiluje 
vlasy
Typ vlasů: mastné, narušené, poškozené
Aroma: kořeněné, s nádechem dřeva
Aktivní látky: rostlinné oleje mandlový, sójový 
a jojobový, vitamin E, éterické oleje cedrové 
dřevo, rozmarýn a tymián
Balení: 100 ml, 200 ml

B1008 / 100 ml /  226 Kč 
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Dopřejte si nejjemnější a nejšetrnější vlasovou péči. Vlasy s důvěrou svěřte 
přírodním preparátům Original ATOK, které nabízejí účinnou alternativu 
k běžným vlasovým přípravkům. Užijte si komfort, který může nabídnout 
jen příroda!

Specialisté na zdravé a krásné vlasy
Komonice, rozmarýn, arnika, jalovec, puškvorec, 
kopřiva, lopuch a mnoho dalších bylin a éterických 
olejů, specialistů na zdravé a krásné vlasy, se 
ukrývá ve vlasových preparátech Original ATOK. 
Vyzkoušejte jejich jemnost a staletími ověřenou 
přírodní sílu.

péče o vlasy mycí olej   
na suché vlasy
Přírodní alternativa klasických šamponů 
určená pro suché, narušené a poškozené 
vlasy
Účinky: šetrně myje vlasy a pokožku hlavy, 
regeneruje, posiluje vlasy a předchází jejich 
lámavosti
Typ vlasů: suché, narušené, poškozené
Aroma: květinové, s nádechem dřeva
Aktivní látky: rostlinné oleje mandlový, sójový 
a jojobový, vitamin E, éterické oleje kananga 
a růžové dřevo
Balení: 100 ml, 200 ml

B1007 / 100 ml /  226 Kč

ELIXÍRY z nitra rostlin

zábal na vlasy   
haar quantum 
Vysoce účinný zábal pro poškozené, 
narušené a nadměrně se mastící vlasy 
Účinky: prokrvuje, harmonizuje činnost 
mazových žláz, regeneruje, reaktivuje činnost 
vlasových kořínků
Typ vlasů: všechny, zejména narušené 
a poškozené, se sklony k nadměrnému maštění 
a vypadávání 
Aroma: svěží, bylinné
Aktivní látky: rostlinné oleje ricinový a jojobový, 
extrakty z kopřivy, lopuchu a arniky, éterické 
oleje rozmarýn, jalovec a puškvorec
Balení: 50 ml, 100 ml

B1085 / 50 ml /  457 Kč
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zábal na vlasy   
lupulan 
Vlasový zábal určený k regeneraci 
a zklidnění vlasové pokožky při výskytu lupů
Účinky: regeneruje, zklidňuje a zvláčňuje 
pokožku, mírní svědivost a zarudnutí 
Aroma: jemné, sladké, mandlové
Aktivní látky: rostlinný olej sójový, vitamin E, 
pantenol, allantoin, éterický olej mandle hořká 
a směs vonných olejů 
Balení: 100 ml

B1082 / 100 ml /  174 Kč 

tonikum na vlasy  
komonice
Bylinné tonikum pro jemnou fixaci a snadnou 
úpravu suchých i vlhkých vlasů
Účinky: jemně fixuje vlasy a zlepšuje jejich 
celkový vzhled, regeneruje, prokrvuje vlasovou 
pokožku
Typ vlasů: všechny
Aroma: svěží, bylinné
Aktivní látky: extrakt z komonice, pantenol, 
éterický olej rozmarýn
Balení: 100 ml, 500 ml 

B1086 / 100 ml /  132 Kč

obnovující olejové  
sérum na vlasy
Čistě přírodní obnovující a posilující olejové 
vlasové sérum dodává vlasům hloubkovou 
hydrataci, spolehlivou ochranu a potřebnou 
výživu 
Účinky: uhlazuje a obnovuje strukturu vlasu, 
zpevňuje, zvyšuje pružnost, obnovuje lesk 
a hebkost
Typ vlasů: všechny
Aroma: jemné květinovo-bylinné
Aktivní látky: rostlinné oleje arganový, 
sezamový, olivový, ricinový, jojobový a kokosový, 
éterické oleje levandule, pelargonie, heřmánek 
žlutý, ylang-ylang a petržel, squalan, vitamin E
Balení: 30 ml 

B1174 / 30 ml / 232 Kč

5 TIpŮ, JAK VYuŽÍVAT AROMATERApII
Představa, že aromaterapie je jen o aromalampách a difuzérech, případně o aromatických koupelích či masá-
žích, je poměrně častá. Ve skutečnosti jsou možnosti aromaterapie mnohem bohatší. Patří mezi ně třeba už 
vdechování vonných látek přímo v přírodě. Například v Rusku existují plicní sanatoria v borových lesích nebo 
centra, kde se pacienti s psychickými potížemi léčí v aromazahradách. Od této asi nejryzejší formy aromate-
rapie probíhající v samotné přírodě je pak odvozeno nespočet dalších způsobů využití vonných látek doma, 
ve školách, v kosmetických a masážních salonech, lázních, wellness studích a mnoha dalších prostředích.

3. FYTODESIGN zahrnuje aranžování čerstvých nebo su-
šených vonných rostlin v  interiéru. Provoněním místností 
spojeným s  estetickými vizuálními vjemy se vytváří příjemná 
atmosféra, která blahodárně působí na  psychickou pohodu 
a zdraví. Fytodesign se velmi dobře uplatní zejména v moder-
ních kancelářích a interiérech, v nichž je člověk dlouhé hodiny 
obklopen sklem, betonem a syntetickými materiály. Zahrnuje 
nejrůznější rostlinné dekorace, ale třeba i  známé pot pourri, 
sušené směsi vonných bylin.

4. MASÁŽE A  KOUPELE jsou asi nejoblíbenějšími způsoby využívání 
aromaterapie. Zejména aromamasáže, které v sobě spojují vonné a do-
tykové vjemy, čímž se blahodárný účinek na tělo i psychiku násobí. Kou-
pele nabízejí cenný potenciál zase v chladném období roku, kdy pomáhají 
předcházet podzimním depresím a melancholii, prohřívají tělo a při výběru 
těch správných éterických olejů také dokáží významně podporovat jeho 
obranyschopnost. 

5. AROMAKOSMETIKA ve své čisté podobě představuje nejpřirozenější způsob 
péče o pokožku, vlasy, nehty, zuby, ústní dutinu, intimní partie… zkrátka o každý 
centimetr čtvereční těla. Éterické oleje se zde uplatňují jako bioaktivní účinné látky, 
které se rozpouštějí v základech, tzv. nosičích – kvalitních rostlinných olejích, más-
lech a bylinných macerátech. Rostlinné oleje jsou látky velmi podobné kožním tu-
kům a snadno procházejí kožními póry, proto jsou ideálními „dopravními prostředky“ 
pro dopravení éterických olejů až do hlubokých vrstev pokožky.

2. AROMABIŽUTERIE je také oblíbenou 
možností vdechování vůní. Můžeme použít 
jakoukoli bižuterii z porézního materiálu, na-
příklad keramické nebo dřevěné medailony, 
brože, přívěsky, náramky či náušnice. Měly 
by být zhotovené z neglazované hlíny nebo 
dřeva bez laku a jiných chemických nátěrů. 
Na  povrch bižuterie nakapeme 1–2 kap-
ky vybraného éterického oleje nebo směsi 
a podle potřeby vůni doplňujeme.

1. AROMATIZACE VZDUCHU zahrnuje vy-
užívání různých aromalamp a difuzérů, což 
je asi nejznámější způsob. Patří sem také 
vlhký úklid, kdy do nádoby s vodou na vy-
tírání místo saponátu přidáte několik kapek 
éterického oleje. Velmi oblíbené je vykuřo-
vání suchých rostlin, buď přímo, kdy jsou 
rostliny svázané ve snopcích, nebo v tzv. vy-
kuřovacích píckách. Vůně lze také přidávat 
do  elektrických zvlhčovačů vzduchů a  ml-
hových lamp nebo je v místnosti aplikovat 
ručně jako vodní roztoky z  rozprašovačů. 
Můžete aromatizovat ložní prádlo, závěsy, 
polštáře, oblečení, ale třeba i  knihy, papír, 
karton nebo sůl. 
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oční krém  
neutral 
Jemný krém vhodný zejména 
pro pokožku extrémně citlivou 
a se sklony k alergiím
Účinky: zvláčňuje, zjemňuje, 
pomáhá redukovat jemné vrásky 
kolem očí
Typ pokožky: všechny, zejména 
však extrémně citlivá nebo se 
skony k alergiím
Aroma: neutrální
Aktivní látky: rostlinné oleje 
mandlový, jojobový a pupalkový, 
bambucké máslo, vitamin E, 
pantenol
Balení: 15 ml, 30 ml

B1200 / 15 ml /   218 Kč 
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péče o očí a oční okolí
Dopřejte si péči o pokožku v okolí očí s výrazně zklidňujícími 
a pěsticími účinky. Oddejte se konejšivému působení krémů 
s obsahem světlíku lékařského a nejjemnějších rostlinných 
olejů. Pravidelnou péčí o oční okolí projasníte svůj pohled 
a oddálíte stárnutí a tvorbu vrásek v těchto citlivých partiích.

Nejjemnější pOHLAZENÍ
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oční krém  
světlík
Regenerační oční krém 
s blahodárným působením při 
únavě a otocích očí
Účinky: regeneruje, odstraňuje 
otoky, pomáhá redukovat jemné 
vrásky kolem očí, oživuje podkožní 
tkáň
Typ pokožky: všechny
Aroma: jemné, bylinné 
Aktivní látky: rostlinné oleje 
jojobový, brutnákový a pupalkový, 
extrakty světlíkový a arnikový, 
beta-glukan, lecitin
Balení: 30 ml

B1202 / 30 ml /   307 Kč

oční krém 
růže
Krém účinně podporující pevnost, pružnost a mladistvý 
vzhled pokožky v okolí očí
Účinky: regeneruje, zjemňuje, zklidňuje, oživuje podkožní 
tkáň, zjemňuje vrásky kolem očí
Typ pokožky: všechny, zejména však suchá,  
citlivá a stárnoucí
Aroma: jemné květinové, ušlechtilé
Aktivní látky: bambucké máslo, včelí vosk, 
mandlový, jojobový a pupalkový olej,  
vitamin E, pantenol, glycerin, vzácný  
éterický olej růže damašská
Balení: 15 ml, 30 ml 

B1201 / 15 ml /  276 Kč 

oční liftingové sérum 
slaměnka  
Unikátní gelové sérum 
s výrazným vypínacím, 
hydratačním a rozjasňujícím 
efektem
Účinky: vypíná, hydratuje, 
rozjasňuje, ulevuje a osvěžuje při  
únavě a otocích očního okolí, 
redukuje jemné linky a vrásky, 
dodává pleti vitalitu a mladistvý 
vzhled
Typ pokožky: všechny
Aroma: velmi jemné, bylinné
Aktivní látky: fyto-lifting komplex 
a kolagen, kyselina hyaluronová, 
prášek z mořských perel, éterický 
olej slaměnka
Balení: 15 ml

B1204 / 15 ml /  405 Kč 

intenzivní olejové sérum  
na řasy
Tento synergický olejový 
komplex při pravidelném 
používání podporuje přirozený 
růst řas, činí je odolnějšími, 
pevnějšími a hustšími
Účinky: zpevňuje a vyživuje řasy, 
podporuje jejich růst, eliminuje 
vypadávání, zlepšuje jejich 
celkovou kvalitu, přispívá k posílení 
vlasových folikul
Aroma: neutrální 
Aktivní látky: rostlinné oleje: 
ricinový, arganový a kokosový, 
vitamin E
Balení: 7,5 ml

B1203 / 7,5 ml /   179 Kč



Dopřejte si zklidnění podrážděné pokožky v okolí a ústí nosu, její 
regeneraci, zvláčnění a ochranu před vysoušením s čistě přírodními 
nosními oleji Original ATOK. Obsahují éterické oleje známé výraznými 
antimikrobiálními účinky a schopností bránit usazování a rozmnožování 
choroboplodných zárodků. 

nosní olej
Čistě přírodní zklidňující olej k péči o nosní 
okolí a ústí nosu
Účinky: zvláčňuje, zklidňuje, regeneruje, chrání 
před vysoušením
Aroma: jemné, bylinné, mátové
Aktivní látky: rostlinný olej mandlový, extrakt 
z třezalky, éterické oleje eukalyptus, máta peprná, 
citron a majoránka
Balení: 10 ml, 20 ml 

B1044 / 10 ml /  168 Kč 

dětský  
nosní olej 
Čistě přírodní olej k péči o nosní okolí a ústí 
nosu, neobsahuje mentol, který by u dětí 
mohl vyvolávat krátkodobě nepříjemné 
pocity, vhodný též při senné rýmě 
Účinky: zvláčňuje, zklidňuje, regeneruje, chrání 
před vysoušením
Aroma: jemné, bylinné, typicky heřmánkové
Aktivní látky: rostlinný olej mandlový, extrakt 
z třezalky, vitamin E, éterické oleje heřmánek 
a levandule
Balení: 10 ml, 20 ml 

B2027 / 10 ml /  168 Kč

nosní oleje Účinná pomoc při NACHLAZENÍ
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Original ATOK má nejúčinnější formu 
KYSELINY HYALuRONOVÉ
Na  etiketě každého kosmetického výrobku v  položce Ingredients 
najdete kompletní souhrn použitých surovin. U kosmetiky s obsahem 
kyseliny hyaluronové se zde můžete setkat s dvěma typy ingredienci: 
Hyaluronic Acid (kyselina hyaluronová) a Sodium Hyaluronate (sodná 
sůl kyseliny hyaluronové), které se liší vlastnostmi, účinky i cenou. 
Rozdíl mezi nimi činí především molekulová hmotnost. Ta charakterizuje 
jejich účinky na  kůži i  mechanizmus působení, tedy určuje i  jejich 
schopnost pronikání do pokožky. Jinými slovy – čím nižší molekulová 
hmotnost, tím snadněji látka do pokožky proniká.
Hyaluronic Acid má molekulovou hmotnost ultra nízkou (cca 0,003–
0,150 MDa), zatímco Sodium Hyaluronate má široké spektrum 
molekulové hmotnosti, od  nízké přes střední až do  vysoké (0,150–
2,500 MDa).

HYALURONIC ACID díky ultranízké molekulové hmotnosti snadno 
proniká i do hlubších kožních vrstev, působí zevnitř a dlouhodobě. 
Tím udržuje optimální vlhkost, hloubkově hydratuje, podporuje tvorbu 
elastinu a kolagenu, stimuluje dělení buněk a působí protizánětlivě. 
Pokožku udržuje pružnou a hladkou. Díky snadnému průniku 
do jejích hlubších vrstev, tzv. dermis, a vysoké biovyužitelnosti se 
Hayluronic Acid řadí mezi vůbec nejlepší anti-aging suroviny dnešní 
doby.

SODIUM HYALURONATE najdete u kosmetiky v položce 
Ingredients nejčastěji. Tato látka má 
široké rozmezí molekulární hmotnosti 
od velmi nízké po vysokou. Obecně 
lze říci, že její nízkomolekulární varianty 
zajišťují hydrataci, avšak neprostupují tak 
lehce do pokožky a mají nižší účinnost 
než Hyaluronic Acid. Středněmolekulární 
varianty tvoří na pokožce velmi jemný 

hydratační film, který zajišťuje pozvolné působení aktivních látek, 
zabraňuje dehydrataci, slouží jako výplň vrásek, a tím přispívá 
k vyhlazení pleti. Vysokomolekulární varianty působí okamžitým 
vnějším efektem, na pleti tvoří ochranný viskózně-elastický film, který 
účinně brání ztrátě vody a přispívá k celkovému vypnutí pleti.
Problém je však v tom, že v Ingredients výrobku není uvedeno, kterou 
z variant Sodium Hyaluronate výrobce použil, tedy ani nelze zjistit, jaké 
specifické účinky od preparátu očekávat.

V  preparátech Original ATOK používáme současně obě formy 
kyseliny hyaluronové – Hyaluronic Acid i  Sodium Hyaluronate. 
Rozšiřuje se tím mechanizmus působení na  pokožku i  účinky. 
Spojením obou složek vícenásobných molekulových hmotností se 
vytváří unikátní hyaluronový anti-aging komplex, fungující ve všech 
spektrech účinnosti. Zajišťuje jak hloubkovou hydrataci pokožky, tak 
její maximální povrchové vypnutí a vyhlazení s efektem neinvazivní 
výplně vrásek.

Hyaluronic Acid i  Sodium Hyaluronate, které používáme, jsou 
připravovány biotechnologickým procesem s registrovaným patentem 
KR2005–55478, jsou opatřeny klinickou studií a  mají certifikaci 
ECOCERT. Jedná se tedy o ty nejkvalitnější suroviny v té nejúčinnější 
kombinaci.
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Dopřejte si jedinečné účinky zubního a ústního oleje 
(přirozených alternativ zubní pasty a ústní vody) a rostlinných 
balzámů na rty. Oceníte jejich jemné, šetrné a přesto důkladné 
působení, schopnost udržovat zdravé zuby, dásně a rty, stejně 
jako jejich příjemnou bylinnou vůni. 

pro zdravý a krásný ÚSMěV

ústní olej  
stomarom
Přirozená, jemná a šetrná alternativa ústních 
vod
Účinky: čistí ústní dutinu, dezodoruje dech, 
působí proti tvorbě plaku a zubního kamene
Aroma: svěží, bylinné, kafrové
Aktivní látky: rostlinný olej slunečnicový, 
éterické oleje tea tree, šalvěj, máta, citron, 
hřebíček a tymián
Balení: 200 ml, 500 ml 

B1079 / 200 ml /  284 Kč

zubní olej
Přirozená, jemná a šetrná alternativa zubních 
past
Účinky: čistí ústní dutinu, dezodoruje dech, 
osvědčuje se při potížích s dásněmi 
a paradentóze
Aroma: svěží, bylinné, kafrové
Aktivní látky: rostlinné oleje sójový a mandlový, 
éterické oleje máta, hřebíček, rozmarýn, tymián 
a šalvěj
Balení: 50 ml, 100 ml, 200 ml

B1012 / 50 ml /   148 Kč

zubní olej  
šalvěj
Přirozená alternativa zubních past, vhodný 
i při léčbě homeopatiky (neobsahuje mentol)
Účinky: čistí ústní dutinu, dezodoruje dech, 
osvědčuje se při potížích s dásněmi 
a paradentóze
Aroma: svěží, bylinné, lehce natrpklé
Aktivní látky: rostlinné oleje sójový a mandlový, 
éterický olej šalvěj, lecitin, vitamin E
Balení: 50 ml, 100 ml, 200 ml

B2104 / 50 ml /  153 Kč 
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hydratační lesk na rty
Hydratační lesk na rty olejové textury pro 
přirozené tónování rtů
Účinky: hydratuje, zvláčňuje, vyživuje
Typ pokožky: všechny
Aroma: jemné, ovocné
Aktivní látky: rostlinné oleje ricinový,  
kokosový, arganový, squalan, vitamin E,  
extrakty ze sedmikrásky, éterické oleje  
růžové dřevo, levandule, majoránkaj
Balení: 7,5  ml

B1164 / 7,5 ml /   241 Kč

dentální hygiena a péče o rty



balzám na rty 
lippason
Jemný regenerační balzám na rty 
s ochranným faktorem
Účinky: regeneruje, zvyšuje pružnost pokožky 
rtů a chrání ji před klimatickými vlivy
Aroma: jemné, neutrální
Aktivní látky: rostlinný olej jojobový, včelí vosk, 
UV-filtr, vitamin E
Balení: 5 ml, 15 ml 

B1081 / 5 ml /  114 Kč

balzám při oparech 
herpason
Balzám s éterickým olejem tea tree (který má 
antibakteriální účinky)  vyvinutý k péči o rty 
při oparech 
Účinky: při výskytu oparů regeneruje, zvláčňuje 
a zvyšuje pružnost pokožky rtů
Aroma: trpké, kořeněné, kafrové
Aktivní látky: rostlinný olej jojobový, éterický olej 
tea tree, včelí vosk
Balení: 5 ml, 15 ml 

B1080 / 5 ml /  114 Kč

bělící zubní gel  
s aktivním uhlím
Bělící zubní gel s obsahem aktivního uhlí 
a bentonitového jílu
Účinky: šetrně bělí a leští povrch zubů, 
odstraňuje zubní plak a redukuje nežádoucí 
zabarvení zubů, udržuje ústní mikroflóru 
v rovnováze, osvěžuje dech, neobsahuje 
škodlivé abrazivní složky
Aroma: svěží, mátové
Aktivní látky: aktivní černé uhlí, bentonitový jíl, 
éterický olej máta kadeřavá
Balení: 50 ml

B1083 / 50 ml /  193 Kč

pROČ NA NAšICH pREpARáTECH 
NENAJDETE SYMBOL 
OTEVŘENÉHO KELÍMKu
Na mnoha kosmetických výrobcích se setkáte  s vyobrazením otevřeného kelímku. Nazývá se PAO 
a je zkratkou anglických slov PERIOD AFTER OPENING. Na vyobrazení kelímku nebo v jeho blízkosti 
je uveden číselný údaj v měsících nebo rocích. Ten značí dobu, po kterou je po otevření přípravek 
bezpečný pro použití.

Ve skutečnosti to znamená, že preparát označený tímto symbolem může být i několik let starý. Aby 
byla zachována vysoká trvanlivost těchto produktů, může tento výrobek obsahovat vyšší množství 
konzervačních látek, než kosmetika s kratší záruční dobou (méně než 30 měsíců). Obecně platí, že 
čím je výrobek starší, tím nižší může být i účinnost obsažených aktivních látek. 

Proč se u nás nesetkáte se symbolem otevřeného kelímku? Naše preparáty obsahují pouze nezbytné 
minimální množství konzervantů, a proto je jejich trvanlivost „pouze“ v rozmezí 6 až 18 měsíců. 
Preparáty Original ATOK tak dostáváte vždy čerstvé, maximálně účinné a v té nejvyšší kvalitě.

Doba minimální trvanlivosti takto 
označených produktů je více než 

30 měsíců od data výroby.

Číselný údaj, v měsících, 
značí dobu použitelnosti 
od otevření přípravku.
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heřmánkový krém  
na ruce lady
Krém s čistým heřmánkovým olejem pro 
zklidnění a zjemnění pokožky 
Účinky: zklidňuje, regeneruje, zvláčňuje 
a zjemňuje
Typ pokožky: všechny, zejména však suchá 
a namáhaná
Aroma: jemné, bylinné, s nádechem heřmánku
Aktivní látky: rostlinné oleje mandlový a sójový, 
allantoin, éterické oleje heřmánek modrý a citron
Balení: 50 ml, 100 ml, 250 ml

B2023 / 50 ml  /  212 Kč
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péče o ruce
Dopřejte si skvělé účinky preparátů Original ATOK vyvinutých 
k přirozené péči o pokožku rukou a nehty. Hýčkejte své ruce 
jemnou a šetrnou péčí rostlinných a éterických olejů, bylin a dalších 
regeneračních, výživných a zklidňujících složek. Při pravidelném 
ošetřování se vám ruce odvděčí jemností, vláčností a sametovou 
hebkostí.

REGENERACE, jemnost a hebkost

olej na nehty  
elastol
Pro zdravý vzhled nehtů, jejich pevnost, 
pružnost a přirozený lesk
Účinky: působí proti negativním změnám nehtů 
jako je štěpení, lámavost a třepení, napomáhá 
zvýšení elasticity nehtové tkáně, regeneruje
Aroma: svěží, citrusové
Aktivní látky: rostlinné oleje sójový 
a z pšeničných klíčků, extrakt z třezalky, éterický 
olej citron
Balení: 10 ml, 20 ml

B1087 / 10 ml /  158 Kč

mycí olej  
na ruce
Pro každodenní šetrné mytí rukou, vhodný 
i pro extrémně namáhanou pokožku
Účinky: důkladně a přitom šetrně čistí, 
zvláčňuje, zjemňuje, osvěžuje, působí 
antimikrobiálně 
Typ pokožky: všechny, zejména však suchá 
a namáhaná (například pokožka automechaniků, 
svářečů, tiskařů a podobných profesí, která je 
vystavená extrémnímu zatížení a častému mytí) 
Aroma: jemné, pomerančové
Aktivní látky: rostlinné oleje mandlový a sójový, 
glycerin, vitamin E, éterický olej pomeranč
Balení: 500 ml, 1000 ml – doplňovací balení 

B1160 / 500 ml /  322 Kč
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Ruku v ruce s přírodou
Běžně používané čisticí přípravky na bázi chemických 
tenzidů důkladně odmašťují nejen nádobí a povrchy 
v domácnosti, ale bohužel i pokožku rukou. Tyto silné 
vypírací látky narušují její ochranný tukový plášť a činí ji 
tak extrémně citlivou a náchylnou k různým poškozením 
a ekzémům. Jak tomu zamezit? Řešení je snadné. Při práci 
se saponáty používejte ochranné rukavice, upřednostňujte 
přírodní čisticí prostředky a především – pokožce rukou 
věnujte pravidelnou kvalitní a citlivou péči. Právě přírodní 
preparáty Original ATOK pokožku rukou dokáží udržovat 
ve skvělé kondici a pečovat o ni jemně a bez narušování 
jejího ochranného pláště, naopak ho chrání a posilují.



třezalkový krém na ruce  
marre
Pro regeneraci a zklidnění pokožky rukou, 
vhodný i při sklonech k ekzémům
Účinky: regeneruje, zklidňuje, zvláčňuje  
a zjemňuje 
Typ pokožky: všechny, zejména však 
problematická, podrážděná a se sklony 
k ekzémům 
Aroma: bylinné, s citrusovým nádechem
Aktivní látky: bambucké máslo, rostlinný olej 
sójový, extrakt z třezalky, éterické oleje levandule 
a citron
Balení: 50 ml, 100 ml, 250 ml

B1125 / 50 ml /  205 Kč

dýňový krém na ruce 
verra 
Krém s vysokým podílem minerálů pro 
suchou a namáhanou pokožku
Účinky: vyživuje, regeneruje, zklidňuje, 
zvláčňuje, zjemňuje
Typ pokožky: všechny, zejména však 
namáhaná, vysušená a popraskaná
Aroma: svěží, citrusové
Aktivní látky: rostlinné oleje dýňový a konopný, 
lecitin, éterické oleje smrkové jehličí a citronová 
tráva
Balení: 50 ml, 100 ml, 250 ml

B1126 / 50 ml /  174 Kč

JOJOBOVÝ OLEJ
Z chemickeho hlediska se jedná vlastně o tekutý vosk. Pochází 
ze semen pouštního keře rostoucího zejména v Mexiku a USA. 
Jeho semena tvarem podobná žaludům obsahují kolem 50 % 
tekutého oleje, který se z nich získává lisováním nebo extrakcí 
oxidem uhličitým. Tento olej je světle žlutý, bez vůně a jeho velmi 
cennou vlastností je, že nežlukne. Jeho stabilita je dána vysokým 
obsahem přírodních antioxidantů, zejména tokoferolů.

Díky relativně malým molekulám jojobový olej snadno proniká 
pokožkou, používá se proto jako osvědčený nosič účinných látek. 
V kosmetice se jojobový olej přidává do krémů, pleťových mlék 
a dalších přípravků, u kterých je požadována dobrá roztíratelnost. 
Také při masážích zajišťuje výbornou skluznost a je lehce 
vstřebatelný, pokožku přitom zanechává hedvábně matnou. 
Má výborné hydratační vlastnosti; jeho pravidelným používáním 
se citlivá, suchá a podrážděná pokožka stává opět odolnou, 
pružnou a méně náchylnou k tvorbě vrásek. 

MANDLOVÝ OLEJ
Už v dávných dobách ho ženy v indických královských  
rodinách využívaly jako hlavní kosmetický přípravek. 
Obohacovaly jej drahými esenciálními oleji a vytvářely 
z něj přípravky k péči o vlasy, do koupele a k masážím. 
Dodnes se tento olej úspěšně používá také k pěstění 
vlasů, kterým dodává vynikající výživu, pružnost a lesk. 
Výborně se osvědčuje i k ošetřování pokožky, zejména 
hrubé a popraskané, ekzémů, akné a pro jeho jemnost 
a nedráždivost svědčí i suché, citlivé a podrážděné pleti. 
Je účinnou složkou přípravků proti spáleninám od slunce 
a oblíbenou součástí dětské kosmetiky. 

Mandlový olej se lisuje za studena z rozemletých – někdy 
předem vyloupaných – mandlových jader. Sedimentací 
a filtrací vyčištěný olej je světle žluté barvy, téměř neznatelné 
vůně a jemně oříškové chuti. Tento  olej patří mezi středně 
husté oleje s velmi dobrou vstřebatelností, proto je ideální 
i do masážních přípravků. Další předností pro použití 
do masážních preparátů je jeho jemné, téměř neznatelné 
aroma a slabé zabarvení. Dobře se tak může kombinovat 
s ostatními rostlinnými i éterickými oleji.

Zajímavosti o surovinách

43
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krém  
na unavené a oteklé nohy
Ulevuje po celodenní zátěži nohou, jemně 
osvěžuje a chladí, omezuje potivost 
Účinky: osvěžuje, chladí, zklidňuje, dezodoruje 
pokožku nohou a zabraňuje jejímu nadměrnému 
pocení
Aroma: osvěžující, mátovo-kafrové
Aktivní látky: rostlinný olej sójový, éterické oleje 
máta, jalovec, šalvěj lékařská, levandule 
a ravintsara
Balení: 50 ml, 100 ml

B2062 / 50 ml /  259 Kč

změkčující krém  
na ztvrdlé paty
Usnadňuje odstranění zrohovatělé pokožky chodidel a pat, působí 
velmi jemně a šetrně
Účinky: změkčuje, zjemňuje, zvláčňuje
Aroma: neutrální
Aktivní látky: rostlinný olej sójový,  
glycerin, včelí vosk, pantenol, allantoin
Balení: 50 ml, 100 ml, 250 ml

B1084 / 50 ml /  123 Kč

koupelový olej  
na nohy
Blahodárně působí na unavené nohy, ulevuje 
při nachlazení a bolestech hlavy
Účinky: koupel jemně a šetrně čistí pokožku 
nohou, osvěžuje, prokrvuje, povzbuzuje, 
dezodoruje
Aroma: svěží, lesní, bylinné
Aktivní látky: rostlinný olej jojobový, éterické 
oleje rozmarýn, šalvěj, skořice, jalovec, tymián, 
kafr a hřebíček
Balení: 100 ml, 200 ml

B1006 / 100 ml /  240 Kč 

45

péče o nohy
Dopřejte si dokonalý pocit pohodlí, který je výsledkem dobře a pravidelně 
ošetřovaných nohou. Vyzkoušejte přírodní krémy, oleje a další speciální 
preparáty Original ATOK k ošetření nohou. Objevte příjemný a přirozený 
způsob, jak udržovat nohy zdravé a krásné. Zaslouží si to!

STOP mykózám
Mykózy nohou a nehtů jsou dnes bohužel běžným jevem. Boj 
s nimi bude úspěšnější, pokud s ním začnete od prvních projevů 
a budete v něm trpělivě pokračovat ještě alespoň jeden měsíc 
po viditelném vymizení plísní, abyste se zbavili i spor, jejich 
zárodečných stádií. N Stop, H Stop, Deofuss, Thymosan – naše 
„silná čtyřka“ – vám v tom bude plně nápomocna.

užijte si pocit KOMFORTu

při mykóze nehtů  
n stop
Lihový preparát určený k péči o nehtové 
ploténky se sklony k tvorbě plísní
Účinky: antimikrobiální, regenerační, obsažené 
éterické oleje jsou známé schopností omezovat 
tvorbu plísní
Aroma: výrazné, trpké, kořeněné
Aktivní látky: éterické oleje tymián, hřebíček, 
tea tree, túje, smrk a borovice, alkohol
Balení: 20 ml, 50 ml 

B2065 / 20 ml /  231 Kč
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deodorant na nohy  
deofuss
Přírodní deodorant na nohy s výrazné 
antimikrobiálními a dezinfekčními účinky
Účinky: osvěžuje, dezodoruje, zabraňuje 
nadměrnému pocení nohou
Aroma: svěží, lesní, kafrové
Aktivní látky: éterické oleje levandule, tea tree, 
šalvěj, cypřiš, jalovec a máta, alkohol
Balení: 130 ml, 500 ml 

B2001 / 130 ml /  211 Kč

dezinfekční sprej 
thymosan
Vysoce účinný lihový preparát k dezinfekci 
obuvi, ponožek a textilií při mykózách 
a nadměrném pocení nohou
Účinky: dezinfikuje, působí proti plísním, 
zabraňuje šíření spor
Aroma: kořeněné, lékárenské
Aktivní látky: éterický olej hřebíček, thymol, 
alkohol
Balení: 130 ml, 500 ml, 1000 ml 

B2000 / 130 ml /  93 Kč

při mykóze pokožky  
h stop
Olejový preparát určený k péči o pokožku 
nohou a meziprstí se sklony k tvorbě plísní
Účinky: regeneruje, zvláčňuje, obsažené 
éterické oleje jsou známé schopností omezovat 
tvorbu plísní a bránit vysoušení a rozpraskání 
pokožky
Aroma: výrazné, trpké, kořeněné
Aktivní látky: rostlinné oleje mandlový, sójový 
a jojobový, vitamin E, éterické oleje tymián, 
hřebíček, tea tree, túje, smrk a borovice
Balení: 20 ml, 50 ml, 100 ml 

B2066 / 20 ml /  141 Kč 

1.  K ošetření namáhané pokožky bříška a prsou během tě-
hotenství se výborně osvědčuje Masážní  olej Muttisol Extra,  
s kterým naši zákazníci mají velmi dobré zkušenosti. Viditelně 
zjemňuje pokožku a zlepšuje její elasticitu, čímž pomáhá před-
cházet vzniku strií.  

2.  Pro denní intimní hygienu od počátku těhotenství až do šesti-
nedělí pak vřele doporučujeme Mycí olej pro ženy Intima a Speci-
ální balzám Intisan. Balzám Intisan lze využít mimo jiné i k masáži 
hráze. Pokud tuto masáž začnete provádět včas a  pravidelně, 
sliznice se stane pružnější, což při porodu často pomůže předejít 
nástřihu hráze. Pokud se však z jakéhokoli důvodu nástřihu nevy-
hnete, oceníte Intisan i při následném ošetření stehů, kdy podstat-
ně zkracuje dobu hojení a omezuje riziko vzniku zánětů. 

3.  Při samotném porodu může být velmi nápomocný Masážní 
olej na  unavená záda. Značně ulevuje nejen při intenzívních 
křížových bolestech, ale též v rozbíhající se první době porod-
ní, kdy rodička ještě tolik nevnímá stahy, ale spíše se cítí velmi 
nepohodlně a vlivem obav z očekávaných událostí je nervózní 
a podrážděná. V tomto případě se osvědčuje jemná masáž šíje 
a ramen tímto olejem. 

4.  Při porodu jsou také výborné zkušenosti s  Pleťovou vodou 
Citron, a to na povzbuzení rodičky v první a druhé době porodní. 
Působí antisepticky, tonizuje a osvěžuje. V rozprašovači nebo for-
mou chladivého obkladu výborně poslouží především k osvěžení 
obličeje, zadní části krku a dekoltu. V šestinedělí se zase dobře 
osvědčuje při návalech pocení vlivem hormonálních změn.

4 TIpY pRO TěHOTENSTVÍ 
A pOROD
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intimní péče
Dopřejte si přirozenou intimní péči s mycími oleji, 
balzámy, tělovými mléky a dalšími šetrně působícími 
preparáty této řady. Svěřte svoji pokožku a sliznice 
vnějších pohlavních orgánů jemným rostlinným 
a éterickým olejům, macerátům a bylinám v pečlivě 
sestavených recepturách Original ATOK.

Proč používat intimní mycí oleje?
Šetrně pečují o sliznici vnějších pohlavních orgánů, nedráždí 
ji a nevysušují, naopak účinně podporují její přirozenou 
symbiotickou mikroflóru. Obsahují éterické oleje známé 
antimikrobiálními a protiplísňovými účinky, schopností 
posilovat odolnost sliznice, mírnit palčivost a svědění. Jejich 
pravidelné používání pomáhá předejít vzniku mykotických 
obtíží a omezuje jejich nepříjemné projevy. 

mycí olej pro ženy  
intima
Šetrně působící preparát k intimní hygieně 
žen, vhodný i jako jemný sprchový olej 
na celé tělo
Účinky: čistí, regeneruje, zjemňuje, zvláčňuje, 
dezodoruje
Aroma: jemné, bylinné
Aktivní látky: éterické oleje levandule, tymián, 
mateřídouška, hřebíček, tea tree, borovice 
a smrk, vitamin E
Balení: 150 ml, 500 ml

B1040 / 150 ml /  244 Kč

mycí olej pro muže   
intimus
Šetrně působící preparát k intimní hygieně 
mužů, vhodný i jako jemný sprchový olej 
na celé tělo
Účinky: čistí, regeneruje, zjemňuje, zvláčňuje, 
dezodoruje
Aktivní látky: éterické oleje levandule, tymián, 
bergamot, tea tree, borovice, smrk, hřebíček 
a petitgrain, vitamin E
Aroma: bylinné, kořeněné
Balení: 150 ml, 500 ml

B1041 / 150 ml /   244 Kč

směs éterických olejů   
albisan (při intimních problémech)

Speciální směs k intenzivní péči o intimní 
místa při mykózách
Účinky: chrání symbiotickou mikroflóru sliznice 
a pokožky, obsažené éterické oleje jsou známy 
výraznými antiseptickými a antimykotickými 
účinky, přispívá ke zklidnění intimních míst při 
mykózách
Aroma: bylinné, specificky kořeněné  
Aktivní látky: éterické oleje levandule a tea tree
Balení: 10 ml, 20 ml, 50 ml

A5068 / 10 ml /   239 Kč

Svěřte se do rukou pŘÍRODY

mycí oleje   
intim set (Intima + Intimus)

Dvojice intimních mycích olejů pro 
muže a ženy za zvýhodněnou cenu 
Balení: 2 x 150 ml, 2 x 500 ml 

B3040 / 2 x 150 ml /   437 Kč{          }
dále nabízíme
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Dětský mycí olej Intimka– str. 106
Dárková sada Intima – str. 113
Dárková sada Intimus – str. 113
Dárková sada Galant-Intimus – str. 113
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speciální olej  
při potížích s hemeroidy
Stahující a zklidňující olej nabízející účinnou 
pomoc při potížích s hemeroidy
Účinky: přispívá k účinnému zklidnění 
postižených míst, stahuje, zvláčňuje, regeneruje
Aroma: bylinné
Aktivní látky: rostlinný olej mandlový a sójový, 
extrakt z třezalky, éterické oleje cypřiš a šalvěj, 
vitamin E
Balení: 50 ml

B1113 / 50 ml /   240 Kč

olej  
na holení (pro muže i ženy)

Šetrná přírodní alternativa přípravků 
na holení vhodná i pro citlivou 
a podrážděnou pokožku
Účinky: dezodoruje, zvláčňuje, zjemňuje, 
zvyšuje pružnost a hydrataci pokožky
Typ pokožky: všechny, zejména však citlivá 
a problematická
Aroma: teplé, dřevité, lehce květinové
Aktivní látky: rostlinné oleje mandlový 
a z pšeničných klíčků, vitamin E, éterické oleje 
petitgrain, amyris a ylang-ylang
Balení: 100 ml, 200 ml

B2010 / 100 ml /   223 Kč 

zklidňující olej   
po depilaci 
Olej ke zklidnění a regeneraci pokožky 
po jakémkoli druhu depilace
Účinky: regeneruje, zklidňuje, dezodoruje, mírně 
chladí a osvěžuje, udržuje přirozenou vlhkost 
pokožky
Typ pokožky: všechny, včetně citlivé, 
podrážděné a se sklony k ekzémům
Aroma: jemné, bylinné, s nádechem máty
Aktivní látky: rostlinné oleje pupalkový, 
brutnákový a jojobový, éterické oleje tea tree, 
heřmánek a máta, vitamin E
Balení: 100 ml, 200 ml

B1112 / 100 ml /  264 Kč

Intimní balzám  
při hemeroidech  
a opruzeninách
Stahující balzám zmírňující potíže provázející 
hemeroidy, opruzeniny a trhlinky konečníku
Účinky: přispívá k regeneraci problematických 
míst, výrazně stahuje, navrací pokožce optimální 
rovnováhu
Aroma: bylinné
Aktivní látky: extrakty z kaštanu a trnky, rutin, 
éterické oleje cypřiš, šalvěj, tymián, mrkvová 
semena a myrha
Balení: 50 ml, 100 ml

B1208 / 50 ml /   215 Kč 

intimní balzám  
při mykóze a svědění 
Balzám účinně zklidňující palčivost, svědění 
a další nepříjemné průvodní projevy mykóz
Účinky: přispívá k účinnému zklidnění intimních 
míst, zvláčňuje, regeneruje
Aroma: bylinné
Aktivní látky: rostlinný olej rakytníkový, extrakt 
z třezalky, vitamin E, éterické oleje levandule 
a tea tree
Balení: 50 ml, 100 ml

B1209 / 50 ml /   206 Kč

51

speciální balzám   
intisan (na intimní místa)

Čistě přírodní intimní balzám s výrazným 
antimikrobiálním a regeneračním účinkem 
Účinky: : regeneruje, zjemňuje, zvláčňuje, 
podporuje obnovu kožních buněk
Aroma: bylinné, s nádechem heřmánku
Aktivní látky: rostlinný olej jojobový, éterické 
oleje levandule, tea tree, tymián červený, 
mrkvová semena a heřmánek
Balení: 30 ml, 50 ml, 100 ml 

B1110 / 30 ml /   222 Kč
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Svěřte se do rukou pŘÍRODY
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pleťové vody, tonika
     a hydratační spreje

Dopřejte si čištění, tonizaci a osvěžení pokožky pleťovými vodami 
a toniky Original ATOK. Obsahují kompozice éterických olejů 
a bylinných extraktů cíleně vytvořené pro nejrůznější typy i stavy 
pokožky. Pleťové vody jsou zcela bez alkoholu, pleťová tonika 
mají velmi nízký (7%) obsah alkoholu, což je množství, které 
zvyšuje čisticí a tonizační účinky, aniž by vysušovalo pokožku.

pleťová voda 
acai – červené víno 
Osvěžující a lehce stahující pleťová voda 
vhodná pro všechny typy pleti
Účinky: čistí, harmonizuje činnost mazových 
žláz, lehce stahuje, osvěžuje
Typ pokožky: všechny
Aroma: jemné, květinovo-citrusové
Aktivní látky: extrakty z červeného vína a acai, 
éterické oleje citron, pomeranč, santal, pačuli 
a ylang-ylang
Balení: 200 ml, 500 ml

B1193 / 200 ml /  189 Kč 

pleťová voda 
citron
Tonizační pleťová voda vhodná pro pleť 
mastnou, s rozšířenými póry a popraskanými 
žilkami
Účinky: čistí, tonizuje, osvěžuje, lehce stahuje
Typ pokožky: mastná, unavená, s rozšířenými 
póry, s popraskanými žilkami
Aroma: svěží, citrusové
Aktivní látky: éterický olej citron, pantenol
Balení: 200 ml, 500 ml

B1061 / 200 ml /  127 Kč

pleťová voda / tonikum  
hřebíček
Tonizace, prokrvení a očista pro zánětlivou 
a aknózní pleť
Účinky: čistí, tonizuje, prokrvuje, povzbuzuje
Typ pokožky: zánětlivá, se sklony k akné
Aroma: nasládlé, kořeněné, po hřebíčku
Aktivní látky: éterický olej hřebíček, pantenol, 
tonikum obsahuje navíc 7 % alkoholu 
Balení: 200 ml, 500 ml, 1000 ml 

Voda  B1050 / 200 ml /  127 Kč
Tonikum  B1056 / 200 ml /  137 Kč

pro dokonalou SVěŽEST
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Dvoufázová pleťová voda Zlato-jantar – str. 7
Dárkové sady Zlato-jantar  – str. 115
Dárkové sady exkluziv Růže – str. 114
Sada Citrus – str. 112  
Sada Hřebíček – str. 112
Sada Levandule – str. 112

dále nabízíme

Tipy pro horké letní dny
Pro zvýšení osvěžujícího efektu můžete v letním období pleťové 
vody a tonika uchovávat i v chladničce. Také je lze přelít 
do lahvičky s rozprašovačem (lahvičky najdete rovněž v naší 
nabídce) a používat k osvěžení pokožky obličeje i celého těla.
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pleťová voda  
jasmín
Harmonizační pleťová voda s půvabnou vůní 
vhodná pro všechny typy pleti
Účinky: čistí, tonizuje, zklidňuje, optimalizuje 
činnost mazových žláz, působí antimikrobiálně
Typ pokožky: všechny, zejména suchá, citlivá, 
zralá a mastná
Aroma: teplé, květinové, omamné
Aktivní látky: vzácný éterický olej jasmín, 
pantenol
Balení: 200 ml

B1190 / 200 ml /   189 Kč

pleťová voda  
nerol
Zklidňující pleťová voda vhodná pro pleť 
suchou, citlivou a s popraskanými žilkami
Účinky: čistí, tonizuje, zklidňuje, snižuje napětí 
jemných cévek, zmírňuje projevy podrážděné 
pleti, působí antimikrobiálně 
Typ pokožky: všechny, zejména suchá, citlivá, 
podrážděná a s popraskanými žilkami
Aroma: lehké, jemně květinové, s citrusovým 
nádechem
Aktivní látky: éterické oleje nerol a pomeranč, 
pantenol
Balení: 200 ml

B1191 / 200 ml /  234 Kč

pleťová voda  
mořské řasy
Pleťová voda posilující odolnost 
a pružnost vhodná pro mastnou, smíšenou 
a namáhanou pleť 
Účinky: jemně čistí, tonizuje, zpevňuje, vyhlazuje, 
posiluje odolnost a pružnost pokožky, redukuje 
otoky 
Typ pokožky: všechny, zejména mastná, smíšená, 
namáhaná, s popraskanými žilkami a sklony k otokům 
Aroma: jemné, sladce citrusové, s podtónem 
čerstvě posečené louky
Aktivní látky: extrakt z mořské řasy, rutin, kofein, 
escin, éterické oleje komonice, jalovec, cypřiš a citron
Balení: 200 ml, 500 ml

B1194 / 200 ml /  198 Kč

pleťová voda  
rozmarýn
Povzbuzující a prokrvující pleťová voda 
vhodná pro mastnou, unavenou a stárnoucí 
pleť
Účinky: čistí, tonizuje, prokrvuje, povzbuzuje
Typ pokožky: mastná, unavená, stárnoucí
Aroma: výrazné, kafrové, lehce kořeněné
Aktivní látky: éterický olej rozmarýn, pantenol
Balení: 200 ml, 500 ml

B1053 / 200 ml /  127 Kč

55

pleťová voda / tonikum  
levandule
Očista a výrazné zklidnění pro citlivou, 
suchou a podrážděnou pleť
Účinky: čistí, tonizuje, výrazně zklidňuje, 
regeneruje
Typ pokožky: citlivá, suchá, podrážděná
Aroma: bylinné, levandulové
Aktivní látky: éterický olej levandule, pantenol, 
tonikum obsahuje navíc 7 % alkoholu
Balení: 200 ml, 500 ml, 1000 ml 

Voda  B1051 / 200 ml /   139 Kč
Tonikum  B1057 / 200 ml /   143 Kč

pleťová voda / tonikum  
jalovec
Očista a osvěžení pro pleť mastnou, aknózní, 
s popraskanými žilkami a sklony k otokům
Účinky: čistí, tonizuje, snižuje napětí jemných 
cévek, zmírňuje otoky
Typ pokožky: mastná, aknózní, problematická, 
s popraskanými žilkami, se sklony k otokům 
Aroma: svěží, lesní, balzámové
Aktivní látky: éterický olej jalovec, pantenol, 
tonikum obsahuje navíc 7 % alkoholu 
Balení: 200 ml, 500 ml, 1000 ml 

Voda  B1055 / 200 ml /  137 Kč 
Tonikum  B1060/ 200 ml /   140 Kč
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zklidňující pleťová voda  
karotenoidy 
Pleťová voda s anti-age účinky vhodná pro 
zralou, suchou, ochablou a unavenou pleť 
Účinky: čistí, tonizuje, zklidňuje, hydratuje, 
podporuje zdravý vzhled a pružnost pleti 
Pokožka: zralá, stárnoucí, unavená, ochablá, 
suchá
Aroma: osvěžující, ovocné, s dřevitým 
nádechem
Aktivní látky: extrakt z goji, kyselina 
hyaluronová, aloe vera, éterické oleje levandule, 
majoránka a růžové dřevo
Balení: 200 ml, 500 ml

B1195 / 200 ml /  184 Kč

pleťová voda  
ylang-ylang
Tonizující pleťová voda vhodná pro suchou, 
zralou, stárnoucí a unavenou pokožku 
Účinky: čistí, tonizuje, zklidňuje zarudlá místa, 
harmonizuje činnost mazových žláz
Typ pokožky: suchá, zralá, stárnoucí, unavená
Aroma: omamné, sladké, květinové
Aktivní látky: éterický olej ylang-ylang, pantenol
Balení: 200 ml, 500 ml

B1052 / 200 ml /  139 Kč

pleťové tonikum  
eleuterokok-propolis
Tonikum s výraznými antimikrobiálními 
účinky vhodné pro mastnou, zánětlivou 
a aknózní pleť
Účinky: čistí, tonizuje, regeneruje, zklidňuje, 
mírně prokrvuje a povzbuzuje, stahuje póry
Typ pokožky: mastná, zánětlivá, aknózní
Aroma: jemné, bylinno-kořeněné 
Aktivní látky: extrakty z eleuterokoku 
a propolisu, éterické oleje mateřídouška, 
hřebíček, pelargonie a levandule, alkohol
Balení: 200 ml, 500 ml

B1090 / 200 ml /  146 Kč

57

pleťová voda / tonikum  
tea tree
Očista a výrazné antimikrobiální 
a protizánětlivé působení pro citlivou 
a aknózní pleť
Účinky: čistí, tonizuje, zklidňuje, regeneruje, 
zmírňuje svědění
Typ pokožky: citlivá, problematická, zánětlivá, 
se sklony k akné
Aroma: bylinné, specificky kořeněné
Aktivní látky: éterický olej tea tree, pantenol, 
tonikum obsahuje navíc 7 % alkoholu
Balení: 200 ml, 500 ml

Voda  B1077 / 200 ml /  134 Kč
Tonikum  B1078 / 200 ml /  137 Kč

pleťové tonikum  
galant
Tonikum vhodné pro citlivou a podrážděnou 
pleť, je určené pro muže, ale vhodné i pro 
ženy 
Účinky: čistí, tonizuje, regeneruje, zklidňuje, 
povzbuzuje
Typ pokožky: citlivá, podrážděná, zánětlivá
Aroma: svěží, mátové
Aktivní látky: extrakty ze zeleného čaje 
a měsíčku, pantenol, éterické oleje máta 
peprná, eukalyptus a santal, alkohol
Balení: 200 ml 

B1119 / 200 ml /  237 Kč
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pleťová voda
pleťové tonikum  
růže
Exkluzivní čisticí, zklidňující a revitalizační 
péče pro pokožku obličeje a dekoltu
Účinky: čistí, tonizuje, zklidňuje, zvláčňuje, 
revitalizuje, osvěžuje 
Typ pokožky: suchá, citlivá, zralá, unavená
Aroma: jemné květinové, ušlechtilé
Aktivní látky: vzácný éterický olej růže 
damašská, pantenol, tonikum obsahuje navíc 
7 % alkoholu
Balení: 200 ml 

Voda - B1122 / 200 ml /  258 Kč
Tonikum - B1121 / 200 ml /  264 Kč
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„ZELENÝ EMuLGáTOR“  
LECITIN

Lecitin (fosfolipid) patří mezi základní stavební kameny buněčných mem-
brán všech živých organizmů. V našem těle se nejvíce lecitinu nachází 
v játrech, nervových tkáních, plicích, srdci a kosterní svalovině. Určité 
množství lecitinu si tělo dokáže vytvářet samo, ale zbytek je třeba mu 
dodávat z potravin. Mezi nejbohatší zdroje lecitinu patří vaječný žloutek, 
z něhož byl také poprvé izolován. Dalšími zdroji jsou sójové boby, olej-
natá semena, ořechy, kvasnice a obilné klíčky. Právě z těchto surovin 
se získává přírodní lecitin pro kosmetické účely. Pro své širokospektrální 
účinky je oblíbenou součástí většiny kosmetických receptur. 

Obsahuje fosfolipidy, které pomáhají pokožce dýchat, regulovat buněč-
nou výměnu, podporují její pružnost a pevnost. Při mytí pokožky lecitin 
brání jejímu vysušování, pomáhá regulovat její pH a chrání ji před škod-
livými vlivy zvenčí. Lecitin napomáhá spojovat olej s vodou a vytvářet 
emulzi. Díky němu se účinné látky lépe vstřebávají do pokožky. Opti-
malizuje také činnost mazových žláz a znatelně se podílí na zpomalení 
stárnutí pokožky. 

  Spojuje olej s vodou – tvoří emulzi

  Účinně hydratuje pokožku 

  Optimalizuje funkce tukových žláz

  Zpomaluje stárnutí kožních buněk

HYDRATAČNÍ A OSVĚŽUJÍCÍ SPREJE

Jsou skvělým doplňkem k opalovacím 
olejům, ale dají se používat i samostat-
ně. Nabízejí rychlou a  účinnou hyd-
rataci, osvěžení a  ochlazení pokožky 
obličeje i  těla. Ať už chladivý mátový 
či zklidňující levandulový, oba oceníte 
v horkých letních dnech, po opalová-
ní, v interiérech s klimatizací, po spor-
tování nebo při cestování. Součástí 
obou sprejů je kyselina hyaluronová, 
lidskému tělu vlastní substance, která 
má příznivý vliv na pružnost tkání a vy-
niká regeneračními účinky. Dále spre-
je obsahují specifické extrakty z  bylin 
a okurky, éterické oleje, 100% gel aloe 
vera, pantenol a glycerin. 

hydratační a osvěžující sprej 
máta – chladivý 
Sprej pro rychlou formu hydratace, osvěžení 
a ochlazení pokožky se svěží vůní máty 
Účinky: hydratuje, osvěžuje, zklidňuje
Aroma: mátové
Aktivní látky: kyselina hylauronová, aloe vera, 
extrakt z okurky, éterický olej máta, levandule 
a mrkvová semena
Balení: 100 ml

B1210 / 100 ml /  192 Kč

hydratační a osvěžující sprej 
levandule – zklidňující 
Sprej pro rychlou formu hydratace, osvěžení 
a zklidnění pokožky s vůní levandule
Účinky: hydratuje, osvěžuje, zklidňuje
Aroma: levandulové
Aktivní látky: kyselina hyaluronová, aloe vera, 
extrakt z měsíčku a šruchy, éterické oleje 
levandule, mrkvová semena a majoránka
Balení: 100 ml

B1211 / 100 ml /  192 Kč
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tělové mléko 
levandule
Zklidňující mléko vhodné 
pro podrážděnou a citlivou 
pokožku, osvědčené též k péči 
po opalování
Účinky: jemně čistí, regeneruje, 
zjemňuje, zklidňuje a zvláčňuje
Typ pokožky: všechny, zejména 
však podrážděná a citlivá
Aroma: jemné, bylinné, typicky 
levandulové 
Aktivní látky: rostlinné oleje 
mandlový, jojobový a olivový, 
extrakty z kaštanu, arniky 
a měsíčku, éterický olej levandule
Balení: 200 ml, 500 ml

B1116 / 200 ml / 271 Kč

tělové mléko  
neutral
Jemné mléko bez obsahu 
éterických olejů vhodné i pro 
extrémně citlivou pokožku 
Účinky: jemně čistí, regeneruje, 
zjemňuje, zklidňuje a zvláčňuje
Typ pokožky: všechny, zejména 
však citlivá a se sklony k ekzémům 
a alergiím  
Aroma: jemné, neutrální
Aktivní látky: rostlinné oleje 
mandlový, jojobový a olivový, 
extrakty z kaštanu, arniky 
a měsíčku, vitamin E, allantoin
Balení: 200 ml, 500 ml

B1115 / 200 ml /  220 Kč 

tělové mléko 
pomeranč
Jemné osvěžující mléko s citrusy 
vhodné zejména pro normální 
a mastnou pleť
Účinky: jemně čistí, regeneruje, 
zvláčňuje, zjemňuje a osvěžuje
Typ pokožky: normální, mastná
Aroma: jemné, citrusové
Aktivní látky: rostlinné oleje 
mandlový a jojobový, extrakty 
z kaštanu, éterický olej pomeranč, 
citron a jehličí borovice
Balení: 200 ml, 500 ml

B1117 / 200 ml /  241 Kč
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Neodolatelná HEBKOST

tělová mléka
Dopřejte si  jemné pohlazení pokožky tělovými mléky Original 
ATOK. Relaxační Levandule, osvěžující Pomeranč, jemný 
Neutral nebo zklidňující Karotenidy? Stačí si jen vybrat, jakým 
způsobem vaši pokožku učiníte neodolatelně hebkou. 

Péče, zjemnění a osvěžení
Tělová mléka jsou vhodné 
ke každodenní péči o celé tělo. Jsou 
velmi účinnými prostředky k ošetření, 
zjemnění a osvěžení pokožky, lehce se 
roztírají, dobře vstřebávají a po aplikaci 
nezanechávají mastný film. Základ všech 
mlék tvoří vyvážený komplex rostlinných 
olejů a vitaminu E, který pokožku 
regeneruje, zjemňuje a udržuje její 
přirozenou vlhkost.

{                  }Bodylifting mléko Vanilka-med – str. 8
Odličovací mléko Oves-konopí – str. 25

dále nabízíme

tělové mléko 
karotenoidy
Mléko s výrazně zklidňujícími 
a regeneračními účinky určené k péči 
o pokožku zejména po opalování 
Účinky: působí antioxidačně, regeneruje, 
zklidňuje a zmírňuje dopad UVA a UVB záření
Typ pokožky: všechny
Aroma: jemné, nasládlé
Aktivní látky: rostlinný olej rakytníkový, 
astaxantin, pantenol, éterické olej levandule, 
mrkvová semena a majoránka
Balení: 200 ml, 500 ml

B1185 / 200 ml /  326 Kč
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tělové mléko 
oves-konopí
Velmi jemné tělové mléko se 
skvělou vstřebatelností dodává 
pokožce maximální výživu, 
zklidnění a regeneraci
Účinky: regeneruje, zjemňuje, 
zvláčňuje, zklidňuje
Typ pokožky: všechny včetně 
dětské, citlivé a podrážděné
Aroma: jemné, pudrově hedvábné, 
s citrusovým nádechem čistoty 
Aktivní látky: ovesný olej, konopný 
olej, mandlový olej, éterické oleje 
– benzoin, majoránka, koriandr, 
komonice, cypřiš, citron
Balení: 200 ml

B1120 / 200 ml / 289 Kč
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regenerační obličejový olej  
avokádo
Zjemňující olej pro suchou, citlivou, zralou, 
hrubou a unavenou pleť
Účinky: regeneruje, zjemňuje, zvyšuje pružnost 
a hydrataci pokožky, chrání před nepříznivými 
vlivy prostředí
Typ pokožky: citlivá, suchá, zralá, unavená, 
hrubá
Aroma: květinové, s dřevitým nádechem
Aktivní látky: rostlinné oleje avokádový, 
jojobový a pupalkový, lecitin, vitamin E, éterický 
olej růžové dřevo
Balení: 30 ml, 50 ml

B1029 / 30 ml /  265 Kč

regenerační obličejový olej  
aloe vera
Obličejový olej pro účinné zklidnění, 
zjemnění a hydrataci pokožky 
Účinky: regeneruje, zklidňuje, zjemňuje, zvyšuje 
pružnost a hydrataci pokožky
Typ pokožky: normální, suchá, citlivá, smíšená
Aroma: jemné, s exotickým nádechem
Aktivní látky: rostlinné oleje brutnákový, 
pupalkový a jojobový, extrakt z aloe vera, lecitin, 
éterický olej santal
Balení: 30 ml, 50 ml

B1028 / 30 ml /  235 Kč

63

obličejové oleje a fluidy
Dopřejte si komfortní péči obličeje a dekoltu se špičkovými oleji 
a fluidem s obsahem kyseliny hyaluronové, které představují 
novou generaci vysoce účinných přírodních preparátů. Pokožku 
účinně vyživují, dlouhodobě hydratují, udržují ji vláčnou 
a pružnou. Unavené pleti navracejí mladistvý vzhled.

hyaluronový fluid
Lehký gelový fluid s výrazně hydratačními 
účinky vhodný pro všechny typy pleti
Účinky: hydratuje, stimuluje obnovu buněk, 
zvláčňuje, rozjasňuje
Typ pokožky: všechny
Aroma: květinové, s nádechem levandule
Aktivní látky: kyselina hyaluronová, perlový 
prášek, extrakty z granátového jablka a listů 
vinné révy, éterický olej levandule
Balení: 30 ml, 50 ml

B2136 / 30 ml /  299 Kč 

Nejcennější ESENCE rostlin

{         }
Intenzivní sérum Zlato-jantar – str. 7
Revitalizující oleogel Zlato-jantar – str. 8
Facelifting oleogel Vanilka-med – str. 11
Revitalizační sérum Růže – str. 13
Regenerační olej Růže BPJ – str. 14

dále nabízíme
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Čistě přírodní a 100% využitelné
Regenerační oleje jsou bezvodé a pokožkou tedy 
stoprocentně využitelné preparáty. Na rozdíl od krémů 
je není třeba doplňovat emulgátory ani konzervačními 
látkami. Obsažené éterické oleje samy o sobě vykazují 
výrazné antimikrobiální a konzervační účinky.
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regenerační obličejový olej  
mořské řasy – argan
Výrazně vyživující, zpevňující a vypínací olej 
vhodný zejména pro ochablou a namáhanou 
pleť
Účinky: regeneruje, vyživuje, vypíná, zpevňuje, 
hydratuje, podporuje elasticitu, zjemňuje jizvy, 
zpomaluje přirozené stárnutí pleti
Typ pokožky: mastná, smíšená, zralá, 
stárnoucí, ochablá, namáhaná
Aroma: jemně nakyslé
Aktivní látky: rostlinné oleje arganový 
a makadamiový, extrakty z mořských řas, 
břečťanu a tužebníku, vitamin E
Balení: 30 ml, 50 ml  

B2017 / 30 ml /   255 Kč

regenerační obličejový olej  
levandule-mrkev 
Olej s regeneračními a zklidňujícími účinky 
vhodný pro citlivou, suchou a ochablou pleť 
Účinky: regeneruje, zklidňuje, zjemňuje, 
zvláčňuje, působí proti ochabování a stárnutí 
pleti
Typ pokožky: citlivá, suchá, ochablá, stárnoucí
Aroma: jemné, bylinné, sladkohořké
Aktivní látky: rostlinné oleje jojobový 
a sezamový, lecitin, vitamin E, éterické oleje 
levandule a mrkvová semena
Balení: 30 ml, 50 ml 

B1013 / 30 ml /  266 Kč
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regenerační obličejový olej  
heřmánek BPJ
Exkluzivní olej vhodný zejména pro suchou, 
podrážděnou a citlivou pleť
Účinky: zklidňuje, zvláčňuje, vyhlazuje, působí 
protizánětlivě, významně podporuje výživu 
a regeneraci pokožky
Typ pokožky: suchá, podrážděná, citlivá
Aroma: bylinné, typicky heřmánkové
Aktivní látky: rostlinné oleje – brutnákový, 
pupalkový, jojobový (komplex BPJ) a mandlový, 
éterický olej heřmánek modrý, vitamin E
Balení: 30 ml 

B2012 / 30 ml /  577 Kč

regenerační obličejový olej  
dianta / dianta OF6
Vysoce účinná péče vhodná zejména pro 
pokožku s popraskanými žilkami
Účinky: regeneruje, snižuje napětí jemných 
cévek, zjemňuje, lehce stahuje, optimalizuje 
činnost mazových žláz, varianta OF6 zajišťuje 
ochranu před UVA a UVB-zářením
Typ pokožky: s rozšířenými žilkami, citlivá, se 
sklony k zánětům
Aroma: jemné, s citrusovým nádechem
Aktivní látky: rostlinné oleje jojobový 
a mandlový, lecitin, éterické oleje heřmánek, 
citron, jalovec a cypřiš, varianta OF6 obsahuje 
UV-filtr
Balení: 30 ml, 50 ml

Dianta  B1015 / 30 ml /  290 Kč
Dianta OF6 B1095 / 30 ml /  321 Kč
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Nejcennější ESENCE rostlin

regenerační obličejový olej  
karotenoidy
Olej s výrazně antioxidačními účinky vhodný 
pro zralou, ochablou a suchou pleť 
Účinky: regeneruje, zvláčňuje, zjemňuje, 
zklidňuje, zvyšuje kožní elasticitu, působí 
antioxidačně a protizánětlivě 
Typ pokožky: zralá, stárnoucí, unavená, 
ochablá, suchá
Aroma: jemné, neutrální
Aktivní látky: rostlinné oleje brusinkový, šípkový, 
makadamiový a z hroznových jader, extrakt 
z rajského jablka, vitamin E
Balení: 30 ml, 50 ml  

B2016 / 30 ml /   246 Kč

regenerační obličejový olej  
neutral
Jemný neutrální olej vhodný i pro extrémně 
citlivou a alergickou pleť, základ pro přípravu 
vlastních receptur
Účinky: regeneruje, zjemňuje, zklidňuje, 
zvláčňuje, udržuje přirozenou vlhkost a pružnost 
pokožky, působí antioxidačně
Typ pokožky: všechny, zejména však suchá, 
citlivá a se sklony k alergiím
Aroma: jemné, neutrální
Aktivní látky: rostlinné oleje – mandlový, 
jojobový, sezamový a z pšeničných klíčků, 
lecitin, vitamin E
Balení: 30 ml

B1091 / 30 ml /   226 Kč



squalane 
Velmi lehký 100% čistý 
suchý olej s mimořádnou 
vstřebatelností vhodný pro 
všechny typy pleti 
Účinky: hydratuje, zvláčňuje, 
změkčuje, rozjasňuje
Typ pokožky: všechny
Aroma: neutrální, bez vůně
Aktivní látky: squalane
Balení: 30 ml

B1039 / 30 ml /   278 Kč

regenerační obličejový olej  

ylang-ylang 
Olej s jemně tonizačními účinky 
vhodný zejména pro suchou 
a ochablou pokožku
Účinky: regeneruje, zjemňuje, 
zklidňuje, udržuje přirozenou 
vlhkost a elasticitu pokožky, 
harmonizuje činnost mazových 
žláz, zpomaluje proces stárnutí
Typ pokožky: suchá, zralá, 
ochablá, stárnoucí
Aroma: teplé, nasládlé, květinové
Aktivní látky: rostlinné oleje 
jojobový a sezamový, lecitin, 
vitamin E, éterický olej ylang-ylang 
a mrkvová semena 
Balení: 30 ml, 50 ml  

B1014 / 30 ml /   295 Kč

regenerační obličejový olej  
supraderm
Zklidňující a zjemňující olej 
vhodný zejména pro pleť 
mastnou a se sklony k zánětům 
Účinky: regeneruje, zklidňuje, 
zpevňuje, hydratuje, tonizuje, 
zvyšuje pružnost pokožky, působí 
antimikrobiálně
Typ pokožky: mastná, smíšená, 
se sklony k zánětům
Aroma: jemné, citrusové
Aktivní látky: rostlinné oleje 
jojobový a brutnákový, třezalkový 
macerát, lecitin, éterické oleje 
pelargonie a citron
Balení: 30 ml, 50 ml  

B1069 / 30 ml /   249 Kč

6767

MASÁžE: 602 397 122
KADEŘNICTVÍ: 728 337 579
PEDIKÚRA A MANIKÚRA: 776 575 907
Fügnerova 210, Trmice

• široká nabídka masáží a zábalů

• kadeřnictví a vlasové poradenství 

• pedikúra a manikúra

Navštivte nás a užijte si péče našich profesionálů, účinky čerstvé 
aromaterapeutické kosmetiky Original ATOK a relaxaci v příjemném 
prostředí. K dispozici je vám dětský koutek a rovněž parkování přímo 
v areálu objektu. 

regenerační obličejový olej  
oves-konopí
výživný, regenerační olej 
s výraznými zklidňujícími 
vlastnosti 
Účinky: regeneruje, zklidňuje, 
zjemňuje, zvyšuje hydrataci 
pokožky
Typ pokožky: všechny, včetně 
citlivé a zralé
Aroma: jemné, pudrově hedvábné, 
s citrusovým nádechem čistoty
Aktivní látky: konopný olej, 
ovesný olej, amarantový olej, 
mandlový olej, vitamin E, éterické 
oleje – benzoin, majoránka, 
koriandr, komonice, cypřiš
Balení: 30 ml

B2135 / 30 ml /   313 Kč
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perlový krém denní  
anti-pigment 
Krém s ochranným faktorem pro 
eliminaci pigmentových skvrn 
a rozjasnění pokožky 
Účinky: eliminuje pigmentové 
skvrny, sjednocuje barevný tón 
pleti, rozjasňuje ji a zlepšuje její 
tonus a hydrataci 
Typ pokožky: se sklonem k tvorbě 
pigmentových skvrn
Aroma: jemné, zemité, 
s květinovým nádechem
Aktivní látky: prášek z perel, fyto-
komplex anti-pigment, UV-filtr, 
kyselina hyaluronová, vzácné 
éterické oleje slaměnka a mimóza
Balení: 30 ml

B1168 / 30 ml /  285 Kč

perlový krém noční  
anti-pigment
Krém s mléčným proteinem pro 
eliminaci pigmentových skvrn 
a regeneraci pokožky během 
noci 
Účinky: eliminuje pigmentové 
skvrny, sjednocuje barevný tón 
pleti, rozjasňuje ji a zlepšuje její 
tonus a hydrataci 
Typ pokožky: se sklonem k tvorbě 
pigmentových skvrn
Aroma: jemné, zemité, 
s květinovým nádechem
Aktivní látky: prášek z perel, fyto-
komplex anti-pigment, mléčný 
protein, kyselina hyaluronová, 
éterický olej ylang-ylang
Balení: 30 ml 

B1175 / 30 ml /  278 Kč  

krémy
Dopřejte si účinnou regeneraci, zjemnění, zvláčnění a výživu pokožky 
s krémy Original ATOK. Jejich základem jsou jemné certifikované 
rostlinné oleje a másla, lecitin, pantenol, allantoin a vitaminy. Éterické 
oleje a bylinné extrakty každému z krémů dodávají specifické účinky. 

pro přirozenou ROVNOVáHu

přírodní rozjasňující  
BB krém – medium 
Čistě přírodní rozjasňující 
a tónovací krém v neutrálním 
středním až světlejším odstínu
Účinky: rozjasňuje, sjednocuje, 
tónuje, hydratuje, regeneruje, 
napomáhá zmírnit projevy stárnutí
Typ pokožky: všechny
Aroma: jemné, svěží, čisté
Aktivní látky: perlový a křišťálový 
prášek, přírodní minerální 
pigmenty, koenzym Q10, kyselina 
hyaluronová, rostlinné a éterické 
oleje
Balení: 30 ml

B1199 / 30 ml /  289 Kč

{          }Omlazující krém Zlato-jantar – str. 7
Regenerační krém Růže / Růže OF6 – str. 14 
Dětský krém Heřmánek – str. 105
Dětský krém Levandule – str. 106

dále nabízíme
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přírodní rozjasňující  
BB krém – bronze 
Čistě přírodní rozjasňující 
a tónovací krém ve středním až 
tmavším odstínu
Účinky: rozjasňuje, sjednocuje, 
tónuje, hydratuje, regeneruje, 
napomáhá zmírnit projevy stárnutí
Typ pokožky: všechny
Aroma: jemné, svěží, čisté
Aktivní látky: karotenoidy, perlový 
a křišťálový prášek, přírodní 
minerální pigmenty, koenzym Q10, 
kyselina hyaluronová, rostlinné 
a éterické oleje
Balení: 30 ml

B1198 / 30 ml /  313 Kč

Nejmodernější UV-filtry  
Velká část regeneračních krémů Original ATOK je obohacena 
UV-faktory chránícími pokožku před nežádoucím slunečním 
zářením. Jedná se o nejmodernější patentované širokospektrální 
UVA/UVB filtry Tinosorb S a Tinosorb M, vyvinuté na základě 
nejnovějších poznatků v oblasti sluneční ochrany.
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regenerační krém  
citron-mrkev
Mírně stahující obličejový krém, vhodný pro 
pleť mastnou, aknózní a s rozšířenými póry
Účinky: zjemňuje, omezuje zánětlivost, udržuje 
přirozenou vlhkost a elasticitu pokožky, tonizuje, 
mírně stahuje
Typ pokožky: všechny, zejména však mastná, 
aknózní a s rozšířenými póry
Aroma: jemné, citrusové
Aktivní látky: rostlinné oleje jojobový 
a pupalkový, allantoin, vitamin E, éterické oleje 
citron a mrkvová semena
Balení: 50 ml, 100 ml

B1019 / 50 ml /  247 Kč

71

regenerační krém  
attopic  
Krém na obličej i tělo vhodný pro pokožku 
podrážděnou v důsledku atopického ekzému
Účinky: regeneruje, zklidňuje, zjemňuje, 
zvláčňuje, mírní podráždění a svědění, 
podporuje látkovou výměnu
Typ pokožky: citlivá, zarudlá, svědivá, se sklony 
k ekzémům, celkově podrážděná v důsledku 
atopického ekzému, aknózní
Aroma: jemné, bylinné
Aktivní látky: rostlinný olej sójový, extrakt 
z třezalky, bambucké máslo, éterické oleje 
jalovec, heřmánek, levandule a citron
Balení: 50 ml, 100 ml, 250 ml

B1048 / 50 ml /  262 Kč

regenerační krém  
eterica / eterica OF6
Osvěžující krém s vůní po meruňkách 
oblíbený zejména u mladé generace
Účinky: regeneruje, zvláčňuje, zjemňuje, 
osvěžuje, udržuje přirozenou vlhkost pokožky, 
varianta OF6 zajišťuje ochranu před UVA  
a UVB-zářením
Typ pokožky: všechny
Aroma: jemné, sladké, ovocné, s tónem 
meruňky
Aktivní látky: rostlinné oleje sezamový 
a z meruňkových pecek, extrakt z třezalky, vonný 
olej, allantoin, vitamin E, varianta OF6 obsahuje 
UV-filtr
Balení: Eterica – 50 ml, 100 ml  
Eterica OF6 – 50 ml
Eterica ‒ B1032 / 50 ml /  206 Kč
Eterica OF6‒ B1068 / 50 ml /  238 Kč

regenerační krém  
dianta / dianta OF6
Vysoce účinná péče vhodná zejména pro 
pleť, s rozšířenými žilkami a sklony k zánětům
Účinky: snižuje napětí jemných cévek v obličeji, 
zjemňuje, zvláčňuje, zlepšuje elasticitu, lehce 
stahuje, varianta OF6 zajišťuje ochranu před 
UVA a UVB-zářením
Typ pokožky: citlivá, s rozšířenými žilkami, se 
sklony k zánětům
Aroma: jemné, kafrové, s nádechem citrusů
Aktivní látky: rostlinné oleje mandlový a sójový, 
rutin, éterické oleje jalovec, cypřiš a citron, 
varianta OF6 obsahuje UV-filtr
Balení: Dianta – 50 ml, 100 ml  
Dianta OF6 – 50 ml, 100 ml

Dianta ‒ B2024 / 50 ml /  315 Kč
Dianta OF6 ‒ B1100 / 50 ml /  339 Kč

regenerační krém  
galant
Krém pro muže vhodný i pro citlivou pleť 
a ke zklidnění drobných poranění po holení
Účinky: regeneruje, zklidňuje, působí 
antimikrobiálně, tonizuje, lehce stahuje, 
podporuje elasticitu pokožky 
Typ pokožky: všechny, zejména však citlivá 
a zánětlivá
Aroma: jemné, svěží, citrusové
Aktivní látky: rostlinné oleje jojobový 
a z pšeničných klíčků, allantoin, éterické oleje 
citron, šalvěj a mrkvová semena 
Balení: 50 ml, 100 ml

B1099 / 50 ml /  251 Kč 

vyživující krém  
acai – červené víno
Výrazně antioxidační krém dodávající pleti 
cenné vitaminy a minerály
Účinky: vyživuje, regeneruje, zvyšuje elasticitu 
a stabilizuje vlhkost pokožky, mírní projevy jejího 
stárnutí 
Typ pokožky: všechny
Aroma: jemné, květinovo-citrusové
Aktivní látky: olej z jader hroznového vína, 
extrakty z acai a červeného vína, éterické oleje 
slaměnka, růžové dřevo a grapefruit
Balení: 50 ml, 100 ml

B1167 / 50 ml /  272 Kč
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regenerační krém  
mateří kašička
Revitalizační krém účinně působící proti 
tvorbě vrásek a stárnutí pleti
Účinky: regeneruje, zklidňuje, obnovuje 
elasticitu pleti, zpomaluje tvorbu vrásek 
Typ pokožky: všechny, zejména však citlivá, 
problematická, zralá, stárnoucí a s rozšířenými 
žilkami
Aroma: příjemně nasládlé
Aktivní látky: rostlinné oleje mandlový 
a sezamový, mateří kašička, pantenol, vitamin E, 
éterický olej nerol
Balení: 50 ml, 100 ml

B1017 / 50 ml /  314 Kč
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regenerační krém  
jasmín
Revitalizační krém poskytující pokožce 
obličeje a dekoltu tu nejluxusnější péči
Účinky: regeneruje, revitalizuje, optimalizuje 
činnost mazových žláz, udržuje pleť jemnou 
a pružnou
Typ pokožky: všechny, zejména však suchá, 
citlivá, zralá a mastná
Aroma: teplé, květinové, omamné
Aktivní látky: rostlinné oleje jojobový 
a z pšeničných klíčků, allantoin, vitamin E, 
vzácný éterický olej jasmín, éterický olej 
pomeranč
Balení: 50 ml

B1128 / 50 ml /  363 Kč

regenerační krém  
levandule / levandule OF6 
Výrazně zklidňující krém vhodný zejména 
k péči o citlivou a podrážděnou pokožku
Účinky: regeneruje, zklidňuje, mírní svědění, 
udržuje přirozenou elasticitu a vlhkost pokožky, 
varianta OF6 zajišťuje ochranu před UVA a UVB-
zářením
Typ pokožky: všechny, zejména však citlivá, 
podrážděná a problematická
Aroma: jemné, bylinné, typicky levandulové
Aktivní látky: rostlinné oleje jojobový a sezamový, 
éterické oleje levandule, mrkvová semena 
a majoránka, varianta OF6 obsahuje UV-filtr
Balení: Levandule – 50 ml, 100 ml  
/ Levandule OF6 – 50 ml, 100 ml

Levandule ‒ B1018 / 50 ml /  247 Kč
Levandule OF6 ‒ B1064 / 50 ml /  271 Kč

regenerační krém  
granátové jablko
Obličejový krém výrazně podporující svěžest 
a vitalitu zralé a ochablé pokožky 
Účinky: regeneruje, zjemňuje, podporuje 
hydrataci, vyživuje, zvyšuje elasticitu pokožky, 
zpomaluje tvorbu vrásek
Typ pokožky: dehydratovaná, smíšená, 
ochablá, zralá, stárnoucí
Aroma: jemné, neutrální
Aktivní látky: rostlinné oleje sezamový 
a makadamový, bambucké máslo, extrakt 
z granátového jablka, glycerin
Balení: 50 ml, 100 ml

B1097 / 50 ml /  329 Kč
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regenerační krém  
mateřídouška
Obličejový krém s výraznou schopností 
omezovat zánětlivost pokožky 
Účinky: regeneruje, zvláčňuje, zlepšuje elasticitu 
a prokrvení pleti, lehce stahuje, působí 
antimikrobiálně
Typ pokožky: problematická, aknózní, 
s drobnými oděrkami
Aroma: bylinné, jemně kořeněné
Aktivní látky: rostlinné oleje mandlový a sójový, 
lecitin, extrakt z kaštanu, éterické oleje 
mateřídouška, jalovec a cypřiš
Balení: 50 ml, 100 ml

B1020 / 50 ml /  253 Kč

regenerační krém  
nerol
Zklidňující a osvěžující krém poskytující 
pokožce tu nejluxusnější péči
Účinky: zklidňuje, osvěžuje, podporuje pružnost 
pokožky a udržuje ji jemnou a svěží
Typ pokožky: všechny, zejména však suchá, 
citlivá, podrážděná a s popraskanými žilkami
Aroma: lehké, jemně květinové, s citrusovým 
nádechem
Aktivní látky: rostlinné oleje jojobový, olivový 
a z pšeničných klíčků, allantoin, vzácný éterický 
olej nerol, éterický olej pomeranč
Balení: 50 ml

B1129 / 50 ml /  394 Kč
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regenerační krém  
radio R1 (při spáleninách)
Zklidňující krém k péči o pokožku 
poškozenou UV-zářením a při radioterapii
Účinky: regeneruje, zklidňuje, zjemňuje, 
zvláčňuje, působí antimikrobiálně, zmírňuje 
zánětlivé projevy
Typ pokožky: všechny, zejména poškozená
Aroma: jemné, bylinné, typicky levandulové
Aktivní látky: rostlinné oleje jojobový, pupalkový 
a brutnákový, éterické oleje levandule, 
majoránka a mrkvová semena
Balení: 50 ml, 100 ml, 250 ml 

B1047 / 50 ml /  235 Kč
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regenerační krém  
šípek
Krém výrazně podporující vitalitu pleti, 
osvědčený i k mírnění projevů ekzémů 
a lupénky 
Účinky: zklidňuje, zjemňuje, vyrovnává barevné 
rozdíly pleti, eliminuje projevy ekzémů a lupénky
Typ pokožky: všechny, zejména suchá a zralá, 
podrážděná, se sklony k ekzémům a lupénce
Aroma: jemné, s ovocným nádechem
Aktivní látky: rostlinné oleje šípkový, jojobový 
a sezamový, olivové máslo, pantenol, allantoin, 
vitamin E
Balení: 50 ml, 100 ml

B1165 / 50 ml /  291 Kč

regenerační krém  
oliva / olivaOF15 / olivaOF30
Výživný mastnější krém poskytující účinnou 
ochranu před sluncem, větrem a mrazem
Účinky: regeneruje, zjemňuje, zvláčňuje, 
zklidňuje, chrání pokožku před nepříznivými 
vlivy vnějšího prostředí, varianty OF15 a OF30 
zajišťují ochranu před UVA a UVB-zářením
Typ pokožky: citlivá, suchá, podrážděná
Aroma: jemné, neutrální
Aktivní látky: rostlinné oleje olivový, jojobový 
a z pšeničných klíčků, pantenol, allantoin, 
vitamin E, varianty OF15 a OF30 obsahují UV-filtr
Balení: Oliva – 50 ml, 100 ml  
/ Oliva OF15 a OF30 – 50 ml, 100 ml

Oliva ‒ B1108 / 50 ml /  217 Kč
Oliva OF15 ‒ B1109 / 50 ml /  295 Kč
Oliva OF30 ‒ B1166 / 50 ml /  315 Kč
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regenerační krém  
oves-konopí
Lehký krém s jemnou texturou vhodný k péči 
o pokožku suchou, ekzematickou, se sklony 
k podráždění či akné
Účinky: regeneruje, zjemňuje, zvláčňuje, 
zklidňuje, má protizánětlivé účinky
Typ pokožky: všechny včetně dětské a citlivé
Aroma: jemné, pudrově hedvábné, s citrusovým 
nádechem čistoty
Aktivní látky: ostlinné oleje ovesný, konopný, 
amarantový, ovesná mouka, aloe vera suchý 
extrakt, alantoin, panthenol, vitamin E, éterické 
oleje benzoin, majoránka, koriandr, komonice, 
cypřiš, citron, pomeranč
Balení: 50 ml 

B1188 / 50 ml /  278 Kč

regenerační krém  
tea tree / tea tree OF6
Zklidňující výrazně antimikrobiální 
krém vhodný zvláště pro zánětlivou 
a problematickou pleť
Účinky: regeneruje, zjemňuje, zklidňuje, působí 
antimikrobiálně, eliminuje zánětlivé projevy, mírní 
svědění, varianta OF6 zajišťuje ochranu před 
UVA a UVB-zářením
Typ pokožky: problematická, zánětlivá, aknózní
Aroma: výrazné, kořeněné
Aktivní látky: rostlinný olej sójový, glycerin, včelí 
vosk, pantenol, allantoin éterický olej tea tree, 
varianta OF6 obsahuje UV-filtr
Balení: Tea tree – 50 ml, 100 ml  
/ Tea tree OF6 – 50 ml

Tea tree ‒ B1070 / 50 ml /  211 Kč
Tea tree OF6 ‒ B1107 / 50 ml /  232 Kč 

regenerační krém  
viana
Krém s výraznými antimikrobiálními 
a protizánětlivými účinky vhodný pro 
mastnou a aknózní pleť 
Účinky: regeneruje, působí antisepticky, 
protizánětlivě a antioxidačně, harmonizuje 
činnost mazových žláz 
Typ pokožky: zánětlivá, aknózní, mastná
Aroma: jemné, kořeněné, po hřebíčku
Aktivní látky: rostlinné oleje sezamový 
a mandlový, extrakt z třezalky, éterické oleje 
hřebíček, pelargonie a jalovec
Balení: 50 ml, 100 ml

B1031 / 50 ml /  236 Kč 



www.originalatok.cz – aktuální ceny a podrobné popisy všech preparátů 77

regenerační krém  
ženšen / ženšen OF6
Vyživující krém účinně působící proti tvorbě 
vrásek a nadměrné pigmentaci
Účinky: regeneruje, působí proti tvorbě vrásek 
a nadměrné pigmentaci, optimalizuje činnost 
mazových žláz, varianta OF6 zajišťuje ochranu 
před UVA a UVB-zářením 
Typ pokožky: všechny, zejména suchá, zralá 
a stárnoucí
Aroma: jemné, květinové
Aktivní látky: rostlinné oleje pupalkový 
a jojobový, extrakt z ženšenu, éterické oleje 
ylang-ylang a levandule, varianta OF6 – UV-filtr
Balení: ženšen – 50 ml, 100 ml  
/ ženšen OF6 – 50 ml

Ženšen ‒ B1016 / 50 ml /  260 Kč
Ženšen OF6 ‒ B1066 / 50 ml /  300 Kč

speciální krém  
solnea plus 
se solí z mrtvého moře 
Zklidňující krém pro pokožku se sklony 
k ekzémům a lupénce s brutnákovým 
a pupálkovým olejem
Účinky: regeneruje, zklidňuje, obsažené látky 
obnovují přirozený tonus pokožky a zlepšují její 
vzhled
Typ pokožky: citlivá a celkově podrážděná 
v důsledku různých forem ekzémů
Aroma: neutrální
Aktivní látky: sůl z Mrtvého moře, rostlinné oleje 
brutnákový, pupalkový a jojobový, lecitin, vitamin 
E, pantenol, allantoin
Balení: 50 ml, 100 ml, 250 ml 

B2022 / 50 ml /  261 Kč

lecitinový krém  
tonka-benzoin
Vysoce ochranný regenerační krém 
s výrazně vyživujícími a zvláčňujícími účinky
Účinky: zvyšuje odolnost a pružnost, vyživuje, 
regeneruje, eliminuje ztrátu vody v pleti a mírní 
projevy jejího stárnutí 
Typ pokožky: suchá, smíšená, zralá 
Aroma: jemné, hřejivé, balzamické, s delikátním 
jemně nasládlým podtónem  
Aktivní látky: rostlinný olej arganový, lecitin, 
skvalan, koenzym Q10, karnaubský vosk, 
extrakt z tonky a aframonu, benzoin, éterický 
olej heřmánek
Balení: 50 ml, 100 ml

B1172 / 50 ml /  261 Kč

regenerační krém  
ylang-ylang
Krém obnovující přirozenou svěžest a vitalitu 
pokožky, vhodný zvláště pro suchou a zralou 
pleť 
Účinky: optimalizuje činnost mazových žláz, 
zvyšuje elasticitu a hydrataci, zpomaluje proces 
stárnutí pleti
Typ pokožky: všechny, zejména suchá, zralá 
a stárnoucí 
Aroma: jemné, květinové
Aktivní látky: rostlinné oleje jojobový 
a pupalkový, extrakt z eleuterokoku, éterické 
oleje ylang-ylang a levandule
Balení: 50 ml, 100 ml

B1173 / 50 ml /  242 Kč
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zklidňující krém  
karotenoidy 
Krém vhodný pro zklidnění, regeneraci 
a jemné tónování pokožky 
Účinky: výrazně zklidňuje, jemně tónuje, 
hydratuje, zvyšuje elasticitu a tonus pokožky
Typ pokožky: všechny 
Aroma: svěží, ovocné
Aktivní látky: rostlinné oleje rakytníkový 
a brusinkový, extrakt z goji, éterické oleje 
levandule a mrkvová semena
Balení: 50 ml, 100 ml 

B1162 / 50 ml /  301 Kč 



základní krém  
dermal
Lehký neutrální krém vhodný i pro extrémně 
citlivou pokožku, základ pro přípravu 
vlastních receptur 
Účinky: regeneruje, zjemňuje, zklidňuje, 
zvláčňuje
Typ pokožky: všechny, zejména však extrémně 
citlivá a se sklony k alergiím
Aroma: jemné, neutrální
Aktivní látky: rostlinný olej sójový, včelí vosk, 
pantenol, alantoin, glycerin
Balení: 50 ml, 100 ml, 250 ml, 1000 ml 

B1036 / 50 ml /  128 Kč

základní krém  
shea butter
Výživný neutrální krém vhodný i pro 
extrémně citlivou pokožku, základ pro 
přípravu vlastních receptur
Účinky: regeneruje, vyživuje, zjemňuje, 
zklidňuje, zvláčňuje
Typ pokožky: suchá, extrémně citlivá, se sklony 
k alergiím
Aroma: jemné, neutrální 
Aktivní látky: rostlinné oleje jojobový, sezamový 
a z pšeničných klíčků, bambucké máslo, vitamin 
E, allantoin 
Balení: 50 ml, 100 ml, 250 ml

B1074 / 50 ml /  236Kč

základní krémy:
neobsahují éterické oleje, ale pouze kvalitní certifikované rostlinné oleje, másla, vosky a vitaminy. Působí proto velmi 
jemně a jsou vhodné i pro pokožku extrémně citlivou se sklony k alergiím. Vzhledem k jejich neutrální kompozici je 
ale lze využít také k tvorbě individuálních receptur. Při dodržování doporučených koncentrací si je můžete doplnit 
oblíbenými éterickými oleji a vytvořit si tak vlastní krémy „na míru“. 

NENÍ KRÉM JAKO KRÉM EMULZE OLEJ VE VODĚ (O/V)  
obsahuje rozptýlené kapičky 
oleje ve  vodě. Tento typ emulze 
je základem hydrofilních krémů 
a kosmetických mlék lehčí textury. 
Jsou snadno roztíratelné a vstře-
batelné, aktivní látky rozpustné 
ve vodě se z nich dobře uvolňují. 
Tento typ emulzí díky své lehkosti 
a  vstřebatelnosti dnes v  kosme-
tice převažuje. Z  nabídky Origi-
nal ATOK do  této skupiny patří 
celá řada regeneračních krémů. 
Zvláště lehkou konzistencí se 
vyznačuje například Zklidňující 
krém Karotenoidy, Vyživující krém  
Acai – červené víno nebo Dětské 
krémy Heřmánek a Levandule.

EMULZE VODA V OLEJI (V/O) 
obsahuje rozptýlené kapičky vody 
v oleji. Tento typ emulze je zákla-
dem tzv. mastných krémů a kos-
metických mlék bohatší textury. 
Na  pokožce zanechává ochran-
nou lipofilní vrstvu, podobnou 
přirozenému kožnímu filmu. Ten-
to typ emulzí se díky ochranným 
vlastnostem používá především 
u  přípravků na  suchou a  zralou 
pleť nebo pro speciální péči. 
Z  preparátů Original ATOK mů-
žeme jako zástupce této skupiny 
jmenovat například Oční krém 
Růže, Oční krém Neutral, Leciti-
novou masku, Tělový zábal Lym-
pha-kofein nebo Lecitinový krém 
Tonka-benzoin.

Emulgátory – spojí nespojitelné  
Jak ale tyto látky spojit do krému? Víme, že olej a voda se za normálních okolností nemísí. Můžeme 
míchat, jak chceme, olej se vždy nakonec oddělí od vody a zůstane nad ní. „Zázračným“ prostřed-
kem, který spojí olejovou a vodnou fázi, jsou tzv. emulgátory. Díky nim se jedna fáze ve formě malých 
kapiček rozptýlí v druhé fázi. 

Co jsou ale ty emulgátory? Odborná definice zní: povrchově aktivní látky, které snižují povrchové 
napětí na rozhraní dvou nemísitelných fází. Zní to sice učeně, ale v podstatě jde o stejný proces jako 
při přípravě majonézy. Díky tomu, že vaječný žloutek obsahuje lecitin, jeden z nejznámějších emul-
gátorů, může rozmixováním oleje a žloutku (vody) vzniknout jemná emulze. A podobné je to s krémy.

Co je vlastně krém?  
Krém je v podstatě emulze, dvoufázový systém tvořený alespoň dvěma nemísitelnými nebo ome-
zeně mísitelnými kapalinami, z nichž jedna je ve formě kapek rozptýlená v druhé. Nejčastěji se 
jedná o olej a vodu, přesněji řečeno olejovou fázi a vodnou fázi. Nazýváme je fázemi, protože 
nejde jen o olej a vodu, ale o celé skupiny látek s podobnými mikroskopickými vlastnostmi. 

Olejová fáze obsahuje nejen oleje a tuky, ale také vosky, másla, vitaminy A, E, F rozpustné v oleji 
a další látky, které souhrnně označujeme jako lipofilní, čili rozpustné v oleji. 
Vodná fáze kromě vody může obsahovat kyselinu hyaluronovou, kolagen, alkoholy, aminoky-
seliny, vitamin C, pantenol, glycerin a další látky, které souhrnně označujeme jako hydrofilní, čili 
rozpustné ve vodě.
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Čím jsou dány vlastnosti krémů 
Jak dosahujeme konkrétních vlastností krémů? Co dělá jejich texturu a konzistenci, lehkost, jem-
nost, bohatost, hutnost, stabilitu, roztíratelnost, vstřebatelnost a další charakteristické vlastnosti? 

Jsou to dvě základní věci. 
V první řadě je to typ použitého emulgátoru. Ten rozhodne, zda vznikne emulze olej ve vodě 
(O/V), které se říká také „přímá“, nebo emulze voda v oleji (V/O), které se říká „obrácená“. Toto 
jsou dva základní typy krémových emulzí. 
Zároveň však krémy získávají specifické účinky díky konkrétním složkám, které zvo-
líme do olejové a vodné fáze, éterickým olejům a ostatním aktivním látkám. Například 
velký vliv na texturu a smyslové vlastnosti krémové emulze má rostlinný olej, který použijeme do re-
ceptury. Pro příklad, olej z pšeničných klíčků nebo avokáda vykouzlí mnohem bohatší texturu než 
„suchý“ olej z lískových oříšků nebo řídký olej z jader hroznového vína.
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balzám 
šípek
Přírodní balzám k péči 
o problematickou pokožku, 
zejména se sklony k atopickým 
a kontaktním ekzémům 
Účinky: výrazně regeneruje, 
zklidňuje a zjemňuje, napomáhá 
vyblednutí pigmentových skvrn
Typ pokožky: suchá, zralá, citlivá, 
podrážděná, šupinatá, 
popraskaná, problematická, 
s rozšířenými póry a žilkami
Aroma: jemné, s ovocným 
nádechem
Aktivní látky: rostlinný olej šípkový, 
bambucké máslo, vitamin E
Balení: 15 ml, 30 ml, 50 ml

B2058 / 15 ml /  167 Kč
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speciální balzám 
china balzám
Přírodní balzám k lokální aplikaci, blahodárně působí při bolestech hlavy, únavě a nachlazení
Účinky: osvěžuje, uvolňuje, příznivě působí na dýchací cesty, obsažené 
éterické oleje jsou známy i schopností mírnit projevy bolestí hlavy
Aroma: svěží, mentolové
Aktivní látky: rostlinný olej jojobový, éterické oleje kafr, mentol, 
hřebíček, eukalyptus, máta, borovice a tymián
Balení: 15 ml, 30 ml, 50 ml

B1073 / 15 ml /  216 Kč

pÉČE v souladu s přírodou

balzámy
Dopřejte si blahodárné účinky přírodních balzámů Original ATOK 
s konopím, šípkem, měsíčkem, rakytníkem a mnoha dalšími 
bylinami a éterickými oleji. Poskytují jedinečnou péči o pokožku, 
zejména v období zimy, ale také pomáhají při řadě specifických 
kožních problémů.

regenerační balzám 
měsíček-rakytník
Přírodní balzám účinně 
podporující obnovu poškozené 
pokožky, vhodný zvláště při 
sklonech k ekzémům a zánětům
Účinky: výrazně zklidňuje, 
regeneruje a zvláčňuje
Typ pokožky: všechny, zejména 
však se sklony k ekzémům 
a zánětům 
Aroma: teplé, jemně nasládlé, 
lehce kořeněné
Aktivní látky: extrakt z měsíčku, 
rostlinný olej rakytníkový, tinktura 
z propolisu, éterické oleje 
slaměnka a myrha
Balení: 15 ml, 30 ml, 50 ml

B2049 / 15 ml /  156 Kč

balzám 
konopí
Přírodní balzám blahodárně 
působící při ekzémech, lupénce 
a extrémně suché pokožce 
Účinky: zjemňuje, zvláčňuje, 
zklidňuje, regeneruje, napomáhá 
při extrémní suchosti pokožky
Typ pokožky: suchá, citlivá, se 
sklony k ekzémům  
a lupénce
Aroma: jemné, neutrální
Aktivní látky: rostlinný olej 
konopný, bambucké  
máslo, vitamin E
Balení: 15 ml, 30 ml, 50 ml

B1072 / 15 ml /  137 Kč

balzám 
bílá čokoláda
Výživný a hydratační přírodní 
balzám, vhodný zejména pro 
suchou a zralou pleť
Účinky: zjemňuje, zvláčňuje, 
zlepšuje tonus a elasticitu pokožky, 
přispívá k její výživě a hydrataci
Typ pokožky: suchá, citlivá, zralá, 
unavená
Aroma: jemné, čokoládové
Aktivní látky: kakaové máslo, 
bambucké máslo, rostlinný olej 
jojobový, vitamin E
Balení: 15 ml, 30 ml, 50 ml

B1038 / 15 ml /  159 Kč

ba
lz
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Čistě přírodní produkty
Balzámy jsou čistě přírodní produkty 
tužší konzistence, která je dána obsahem 
rostlinných másel a včelího vosku. Vosk 
zajišťuje výbornou přilnavost balzámů 
k pokožce, a tedy i vysokou účinnost aktivních 
látek. Balzámy při kontaktu s pokožkou tají, 
snadno se roztírají a mají výbornou skluznost. 
Uplatní se k péči o pokožku obličeje i těla, 
k lokální aplikaci, jako pleťové masky, 
k ochraně rtů a mnoha dalším účelům.
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regenerační maska  
jojoba 
Lehká neutrální krémová maska vhodná 
zvláště pro mastnou a problematickou pleť
Účinky: regeneruje, zjemňuje, zklidňuje, udržuje 
přirozenou vlhkost a elasticitu pokožky
Typ pokožky: všechny, zejména však mastná 
a problematická
Aroma: jemné, neutrální
Aktivní látky: rostlinné oleje jojobový, mandlový, 
sezamový a z pšeničných klíčků, vitamin E, 
pantenol, allantoin
Balení:  50 ml, 100 ml, 250 ml, 500 ml 

B1075 / 50 ml /  185 Kč 
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masky
Dopřejte si potěšení z relaxace spojené s hloubkovým působením 
pleťových masek Original ATOK. Pokožce poskytují důkladnou hydrataci, 
zjemnění, osvěžení pleti a dodávají jí potřebné živiny a vitaminy, čímž 
významně oddalují její stárnutí.

pudrová maska  
acai – červené víno
Výrazně antioxidační maska pro mastnou, 
ochablou, stárnoucí a aknózní pleť
Účinky: stahuje kožní póry, absorbuje 
nadměrné množství mazu, čistí, rozjasňuje, 
zpevňuje, zpomaluje stárnutí pokožky a vypíná 
pleť
Typ pokožky: mastná, ochablá, stárnoucí, 
unavená, zralá, aknózní
Aroma: velmi jemné, ovocné
Aktivní látky: červený a bílý jíl, extrakty z acai 
a hroznů červeného vína, éterické oleje 
slaměnka a růžové dřevo
Balení: 100 ml

B2073 / 100 ml /  326 Kč

detoxikační pudrová maska  
s aktivním uhlím
velmi lehká pudrová maska detoxikuje a hloubkově čistí, napomáhá 
stahovat póry, redukovat kožní maz a rozjasňuje pokožku
Účinky: stahuje kožní póry, absorbuje nadměrné 
množství mazu, vypíná, čistí, rozjasňuje, zvláčňuje, 
zklidňuje
Typ pokožky: smíšená, mastná, problematická  
se sklony k akné
Aroma: neutrální
Aktivní látky: aktivní uhlí, kaolin, brusinkový  
extrakt, ovesný extrakt, alantoin
Balení: 100 ml

B1178 / 100 ml /  271 Kč 
 

pŮVAB mladistvé pokožky

{                                      }Omlazující pleťová maska Zlato-jantar – str. 8
dále nabízíme

m
as

ky

Některé masky fungují i jako krémy
Neutrální masky Jojoba a Lecitin neobsahují éterické oleje, ale pouze kvalitní 
rostlinné oleje, vitaminy a další pokožce prospěšné látky. Díky tomuto složení 
je lze používat také jako velmi mastné regenerační krémy nebo zvláčňující 
noční krémy. Mastnější maska Lecitin se výborně osvědčuje i jako oční 
krém. Podobným způsobem, tedy jako krémovou masku nebo oční krém, lze 
využívati Lecitinový krém Tonka-benzoin.

pudrová maska  
brusinka
Stahující a rozjasňující maska pro mastnou, 
aknózní a unavenou pleť
Účinky: stahuje kožní póry, absorbuje 
nadměrné množství mazu, vypíná, čistí, 
rozjasňuje, zvláčňuje, zklidňuje
Typ pokožky: mastná, aknózní, smíšená, 
stárnoucí, unavená
Aroma: neutrální
Aktivní látky: červený a bílý jíl, extrakty 
z brusinky a ovsa, allantoin
Balení: 100 ml

B2064 / 100 ml /  299 Kč 
 



maska  
čokoláda
Lehká relaxační krémová maska s obsahem 
100% kakaové hmoty z Ekvádoru
Účinky: zjemňuje, podporuje pružnost 
a hydrataci, zlepšuje mikrocirkulaci a přísun 
výživných látek, rozjasňuje
Typ pokožky: všechny
Aroma: čokoládové
Aktivní látky: 100% kakaová hmota, kakaové 
máslo, rostlinné oleje jojobový a meruňkový, 
vitamin E, beta-glukan
Balení: 50 ml, 100 ml

B2063 / 50 ml /  224 Kč

regenerační maska  
lecitin
Mastnější neutrální krémová maska vhodná 
pro suchou, zralou a stárnoucí pleť
Účinky: regeneruje, zjemňuje, udržuje 
přirozenou vlhkost pokožky a zpomaluje její 
stárnutí
Typ pokožky: suchá, zralá, stárnoucí 
Aroma: jemné, neutrální
Aktivní látky: lecitin, rostlinné oleje jojobový, 
mandlový, sójový a z pšeničných klíčků, 
bambucké máslo, vitamin E
Balení:  50 ml, 100 ml, 250 ml, 500 ml

B1035 / 50 ml /  223 Kč 

regenerační maska  
mořské řasy 
Zpevňující krémová maska s minerály 
vhodná zvláště pro unavenou a ochablou 
pleť
Účinky: dodává minerální látky, regeneruje, 
zpevňuje, vypíná, hydratuje, tonizuje, zpomaluje 
stárnutí pokožky
Typ pokožky: všechny, zejména však unavená, 
ochablá, zralá a stárnoucí
Aroma: jemné, zemité
Aktivní látky: rostlinný olej arganový, extrakty 
z řas Laminaria, Palmaria a Fucus, éterické oleje 
kadidlovník a cedr
Balení:  50 ml, 100 ml, 250 ml

B1177 / 50 ml /  221 Kč

FORMOVáNÍ pOSTAVY
Speciálně vyvinuté preparáty napomáhají zpevňovat pokožku a zvyšovat její elasticitu. 
Účinně podporují pevnost prsou, hýždí, boků, stehen a dalších problematických 
a ochablých partií. Pro dobré výsledky je doporučujeme používat pravidelně a jejich 
působení podpořit jemnými masážemi.

zpevňující oleogel     
na prsa a hýždě 
Oleogel určený ke zpevnění ochablé pokožky 
prsou, hýždí, ale i jiných problematických partií.

masážní olej    
muttisol extra 
(prevence proti striím)
Olej vhodný k masážím a péči o pokožku 
náchylnou na popraskání a k tvorbě strií.

masážní olej    
anticella
Vysoce účinný prokrvující olej k masážím při 
celulitidě, zeštíhlujících a očistných kúrách. 

zeštíhlující oleogel   
mořské řasy
Oleogel vhodný k masážím pro formování 
postavy a k péči o pokožku postiženou 
celulitidou.

vypínací oleogel 
acai – červené víno
Liftingový tělový oleogel se silnými 
antioxidačními účinky, vhodný zvláště pro 
problematické partie.

sprchový olej  
grapefruit
Osvěžující a tonizační olej účinný při sklonech 
k celulitidě, skvělý zejména pro ranní sprchování.

tělový zábal  
thermobalzám 
Vysoce účinný při celulitidě, snižování nadváhy 
a formování postavy.
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obličejový peeling   
káva
Mechanický krémový peeling 
s jemnými brusnými částicemi 
z kávy a meruňkových pecek 
Účinky: odstraňuje odumřelé 
povrchové kožní buňky, čistí, 
vyhlazuje, rozjasňuje, tonizuje
Typ pokožky: všechny, vyjma 
ekzematické a velmi citlivé
Aroma: kávové
Aktivní látky: káva, fyto-brusné 
částice, kakaové máslo, pantenol, 
allantoin, beta-glukan, vitamin E
Balení: 50 ml, 100 ml

B2090 / 50 ml /  170 Kč

enzymatický obličejový 
peeling   
ananas-papája
Šetrně působící krémový peeling 
s ovocnými enzymy bromelinem 
a papainem
Účinky: odstraňuje odumřelé 
povrchové kožní buňky, čistí, 
vyhlazuje, rozjasňuje, tonizuje
Typ pokožky: všechny, vyjma 
ekzematické a velmi citlivé
Aroma: jemné, neutrální
Aktivní látky: fyto-enzymy 
z ananasu a papáji, extrakty 
s ovocnými AHA kyselinami, gel 
aloe vera, allantoin, pantenol, 
vitamin E
Balení: 50 ml, 100 ml

B2094 / 50 ml / 324 Kč
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peelingy
Dopřejte si projasnění a oživení pokožky 
prostřednictvím peelingů Original ATOK. 
Pomohou vám citlivě odstranit odumřelé 
povrchové kožní buňky, vyčistit, vyhla-
dit, omladit pleť a navrátit jí přirozenou 
svěžest.

OŽIVENÍ a rozjasnění pleti

obličejový peeling   
mořské řasy
Mechanický krémový 
peeling s mořskými řasami 
a jemnými brusnými částicemi 
z meruňkových pecek
Účinky: odstraňuje odumřelé 
povrchové kožní buňky, vyhlazuje, 
rozjasňuje, tonizuje, dodává 
minerály
Typ pokožky: všechny, vyjma 
ekzematické a velmi citlivé
Aroma: jemné, svěží, citrusové
Aktivní látky: fyto-brusné částice, 
extrakty z mořských řas, éterické 
oleje jalovec, cypřiš, citron 
a komonice
Balení: 50 ml, 100 ml 

B2093 / 50 ml /  183 Kč

tělový peeling   
mořské řasy
Mechanický krémový peeling 
střední hrubosti k jemným 
peelingovým masážím těla
Účinky: odstraňuje odumřelé 
povrchové kožní buňky, vyhlazuje, 
rozjasňuje, tonizuje, dodává 
minerály
Typ pokožky: všechny, vyjma 
ekzematické a velmi citlivé
Aroma: jemné, svěží, citrusové
Aktivní látky: fyto-brusné částice, 
extrakty z mořských řas, éterické 
oleje jalovec, cypřiš, citron 
a komonice 
Balení: 100 ml

B2092 /100 ml /  297 Kč

sprchový peeling   
acai – aloe vera
Enzymaticko-mechanický tělový 
peeling s jemnými až středně 
hrubými brusnými částicemi
Účinky: odstraňuje odumřelé 
povrchové kožní buňky, čistí, 
vyhlazuje, rozjasňuje, prokrvuje 
a tonizuje
Typ pokožky: všechny, vyjma 
ekzematické a velmi citlivé
Aroma: jemné květinovo-citrusové
Aktivní látky: fyto-enzym, fyto-
brusné částice, extrakty 
s ovocnými AHA kyselinami, aloe 
vera, kofein, éterické oleje myrta 
a grapefruit
Balení: 100 ml, 200 ml

B2095 / 100 ml /  241 Kč
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Pro dokonalý účinek peelingu
Peelingy patří mezi nejintenzivnější 
kosmetické prostředky. Pro dokonalý 
účinek je však třeba užívat je 
s rozmyslem a v rozumném časovém 
odstupu. Peelingová masáž by měla být 
velmi jemná, aby nepoškodila pokožku, 
a rozhodně by se neměla provádět 
při velmi citlivé pokožce, zánětech, 
ekzémech a jiných dermatózách. 
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deodorant  
energy
Účinky: působí antibakteriálně, eliminuje pocení, 
dodává pocit čistoty a svěžesti
Typ pokožky: všechny typy pokožky, včetně 
citlivé
Aroma: svěží, kořeněná
Aktivní látky: hydrolát vilínu virginského, extrakt 
z granátového jablka, aloe vera, éterické oleje 
růžová palma, pomeranč, petitgrain, citron 
a pelargonie
Balení: 50 ml /roll-on

B2187/ 50 ml /  221 Kč

přírodní deodoranty

Dopřejte si jemné a šetrné přírodní deodoranty Original 
ATOK. Neobsahují hliníkové soli, alkohol, ani parabeny. Ne-
ucpávají póry a neomezují přirozené funkce pokožky. Zajistí 
vám celodenní pocit komfortu, čistoty a svěžesti.

Pro ženy, pro muže i unisex
Oba deodoranty mají stejný základ, liší se 
pouze skladbou éterických olejů. Jemně 
květinový a pudrově něžný BEAUTY je 
vytvořen čistě pro ženy. Svěží kořeněno-
citrusový ENERGY osloví zase muže. 
Nicméně oblíbily si ho také ženy, které 
upřednostňují energičtější vůně.

deodorant 
beauty
Účinky: osvěžuje, dezodorizuje, neucpává póry, 
neomezuje přirozené funkce pokožky
Typ pokožky: všechny typy pokožky, včetně 
citlivé
Aroma: svěží, jemné, květinovo-pudrové
Aktivní látky: hydrolát vilínu virginského, extrakt 
z granátového jablka, aloe vera, směs éterických 
olejů 
Tip:   vhodný pro vegany
Balení: 50 ml /roll-on

B2186 / 50 ml /  241 Kč
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tělový zábal  
thermobalzám 
Vysoce účinný při celulitidě, snižování 
nadváhy a formování postavy 
Účinky: prokrvuje, prohřívá, regeneruje, 
odbourává tuk, odvádí přebytečnou vodu z tkání
Typ pokožky: všechny, vyjma citlivé
Aroma: teplé, skořicové
Aktivní látky: rostlinné oleje mandlový, jojobový 
a sójový, éterické oleje skořice, jalovec, 
rozmarýn a kardamom 
Balení: 100 ml, 250 ml, 500 ml  

B1071 / 100 ml /  255 Kč 

tělový zábal 
lympha-kofein
Pro partie postižené celulitidou, k péči  
o unavené a oteklé nohy
Účinky: tonizuje, osvěžuje, lokálně stimuluje 
krevní oběh, napomáhá odplavení přebytečných 
tekutin, uvolňuje svalové napětí
Typ pokožky: všechny
Aroma: svěží, jehličnanové
Aktivní látky: rostlinné oleje sójový a jojobový, 
kofein, vitamin E, pantenol, éterické oleje jalovec 
a majoránka 
Balení: 100 ml, 250 ml, 500 ml 

B2002 / 100 ml /  326 Kč 

„Červený drak“
Díky výrazně hřejivým a prokrvujícím 
účinkům je Thermobalzám často přezdíván 
„Červený drak“. Někteří zákazníci s ním 
mají velmi dobré zkušenosti při redukčních 
programech, kdy Themobalzám před 
cvičením lokálně aplikují na problematická 
místa, jako jsou stehna, boky nebo hýždě. 
Dle jejich zkušeností pak daleko intenzivněji 
na příslušných místech ztrácejí tuk.

91

zábaly
Dopřejte si relaxaci spojenou s intenzivní péčí o pokožku. Tělo-
vé zábaly Original ATOK vám v tom pomohou – za spolupůso-
bení tepla dopraví účinné látky do nejhlubších kožních vrstev, 
podpoří zdraví a krásu vaší pokožky a prostřednictvím příjem-
ných vůní i vaši psychickou pohodu.

Oddejte se HÝČKáNÍ

{                    }Zábal na vlasy Haar quantum – str. 29
Zábal na vlasy Lupulan – str. 30 

dále nabízíme

zá
ba

ly

Jak na to
Přiměřené množství zábalu naneste v tenké vrstvě na pokožku, 
překryjte potravinářskou fólií a následně termoizolační vrstvou, 
například dekou, a 20–40 minut relaxujte (přesná doba působení 
je daná typem zábalu). Poté zábal setřete pomocí kosmetických 
utěrek a pokožku běžným způsobem dočistěte.
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DOTEKY inspirované přírodou

masážní oleje a krémy
Dopřejte si příjemnou relaxační masáž s levandulí, skořicí, třezalkou, 
kostivalem a mnoha dalšími bylinkami obsaženými v masážních olejích 
a krémech Original ATOK. Spojte účinky a okouzlující vůně éterických 
olejů s ozdravnou silou doteku. 

masážní krém 
kostival
Krém vhodný k masážím namožených svalů 
a kloubů, k regeneraci drobných kožních 
poranění
Účinky: zjemňuje, zvláčňuje, zklidňuje, 
regeneruje, uvolňuje, chladí
Aroma: jemné, bylinné, kafrové
Aktivní látky: rostlinný olej mandlový, extrakty 
z kostivalu a arniky, éterické oleje jalovec, šalvěj, 
levandule a kafr
Balení: 50 ml, 100 ml, 250 ml  

B2051 / 50 ml /   233 Kč

vypínací oleogel 
acai – červené víno
Liftingový tělový oleogel se silnými 
antioxidačními účinky, vhodný zvláště pro 
problematické partie
Účinky: vypíná, vyhlazuje, zjemňuje, zvláčňuje, 
zlepšuje celkový tonus pokožky 
Typ pokožky: všechny
Aroma: orientální, dřevité, s citrusovým nádechem
Aktivní látky: rostlinné oleje rakytníkový 
a brusinkový, vosk candelilla, extrakty z acai 
a listů vinné révy, éterické oleje pomeranč, 
pačuli, santal, benzoin a citron
Balení: 200 ml, 500 ml  

B2126 / 200 ml /   459 Kč

masážní olej 
čokoláda
Jemný relaxační olej s obsahem 100% 
kakaové hmoty odrůdy National z Ekvádoru
Účinky: zlepšuje mikrocirkulaci a výživu, 
zjemňuje, zvláčňuje, zanechává pokožku zářivou 
a svěží
Aroma: čokoládové
Aktivní látky: 100% kakaová hmota, rostlinný 
olej mandlový
Balení: 150 ml 

B2036 / 150 ml /   397 Kč

Masážní speciality
Trápí vás celulitida, strie, jizvy, ochablá a povadlá pokožka či jiné 
neduhy? Vyzkoušejte speciální preparáty na formování postavy. Vysoce 
účinné receptury z mořských řas, specifických bylin a éterických olejů 
vám pomohou zformovat problematické partie, odbourat tuky, podpořit 
látkovou výměnu, zpevnit a vypnout pokožku. 
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Pro zdraví i psychickou pohodu
Hlavními složkami masážních olejů a krémů jsou vysoce 
kvalitní rostlinné a éterické oleje. Tyto bioaktivní látky mají 
díky nízké hmotnosti molekul schopnost pronikat hluboko 
do pokožky, působit na krevní oběh i lymfatický systém 
a pozitivně tak ovlivňovat celý organizmus. Vůně mají zároveň 
příznivý dopad na emoce a významně podporují relaxaci. 
Účinek aromaterapeutických masážních preparátů přetrvává 
ještě dlouho po masáži.
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masážní olej 
levandule
Olej osvědčený k masážím při neklidu 
a nespavosti, vhodný také k péči o pleť 
v těhotenství
Účinky: dezodoruje, uvolňuje, uklidňuje, 
regeneruje, zvláčňuje
Aroma: jemné, typicky levandulové
Aktivní látky: rostlinné oleje pupalkový, 
brutnákový a jojobový, vitamin E, éterické oleje 
levandule a heřmánek modrý 
Balení: 100 ml, 200 ml, 500 ml   

B1025 / 100 ml /  250 Kč

masážní olej 
skořice
Olej vhodný k prohřívacím masážím, zejména 
při celulitidě a před náročnou fyzickou 
aktivitou 
Účinky: prohřívá tkáně, posiluje a regeneruje, při 
masáži přispívá k odbourávání tuků a vody 
ve tkáních
Aroma: výrazné, teplé, skořicové
Aktivní látky: rostlinné oleje mandlový, 
pupalkový, brutnákový a jojobový, éterické oleje 
rozmarýn, skořice a pepř
Balení: 100 ml, 200 ml, 500 ml  

B1024 / 100 ml /  241 Kč

zeštíhlující oleogel   
mořské řasy
Oleogel vhodný k masážím pro formování 
postavy a k péči o pokožku postiženou 
celulitidou
Účinky: působí lypoliticky (štěpí tuk), stimuluje 
látkovou výměnu, zlepšuje tonus pokožky
Aroma: osvěžující, citrusové, s jemným 
kořeněným nádechem
Aktivní látky: rostlinné oleje arganový 
a sezamový, vosk candelilla, extrakty 
z mořských řas, přesličky a pískavice, rutin, 
éterické oleje grapefruit, oregano a jalovec
Balení: 200 ml, 500 ml 

B2125 / 200 ml /  468 Kč

masážní olej  
mandle-třezalka
Olej osvědčený k masážím a ošetření 
pokožky se sklony k ekzémům a alergiím
Účinky: regeneruje, zvláčňuje, hydratuje
Typ pokožky: všechny, zejména však 
problematická, se sklony k ekzémům a alergiím  
Aroma: jemné, mandlové
Aktivní látky: rostlinné oleje mandlový a sójový, 
třezalkový olejový macerát, vitamin E
Balení: 100 ml, 200 ml, 500 ml  

B2033 / 100 ml /  194 Kč

masážní olej    
anticella
Vysoce účinný prokrvující olej k masážím při 
celulitidě, zeštíhlujících a očistných kúrách 
Účinky: prokrvuje, prohřívá, regeneruje, 
uvolňuje, odstraňuje otoky a napomáhá 
detoxikaci
Aroma: teplé, skořicové, bylinné
Aktivní látky: rostlinný olej z pšeničných klíčků, 
extrakt z třezalky, éterické oleje rozmarýn, 
fenykl, jalovec a vavřín
Balení: 100 ml, 200 ml, 500 ml

B2069 / 100 ml /  264 Kč

masážní olej    
neutral
Zjemňující a hydratační olej vhodný 
k masážím a péči o tělo, vhodný i jako 
základ pro přípravu vlastních receptur
Účinky: zjemňuje, zvláčňuje, regeneruje
Aroma: jemné, neutrální
Aktivní látky: rostlinné oleje mandlový, 
pupalkový, brutnákový, jojobový a sójový, 
vitamin E
Balení: 100 ml, 200 ml, 500 ml, 1000 ml

B1026 / 100 ml /  182 Kč
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DOTEKY inspirované přírodou
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masážní olej    
na unavená záda
Prohřívací a zklidňující olej osvědčený 
k zmírnění svalového napětí 
Účinky: prohřívá, uvolňuje, zklidňuje 
Aroma: teplé, kořeněné
Aktivní látky: rostlinný olej sójový, extrakt 
z třezalky, vitamin E, éterické oleje levandule, 
hřebíček a majoránka
Balení: 100 ml, 200 ml, 500 ml 

B2052 / 100 ml /  288 Kč
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masážní olej    
muttisol extra 
(prevence proti striím)

Olej vhodný k masážím a péči o pokožku 
náchylnou na popraskání a k tvorbě strií 
Účinky: zvláčňuje, zjemňuje, regeneruje, zvyšuje 
pružnost pokožky a udržuje její přirozenou 
vlhkost
Aroma: květinové, levandulové
Aktivní látky: rostlinné oleje jojobový 
a z pšeničných klíčků, vitamin E, éterické oleje 
levandule a pelargonie
Balení: 100 ml, 200 ml 

B2035 / 100 ml /  288 Kč

masážní olej    
marathon 
(při chronické artritidě a artróze)

Olej vhodný k masážím pokožky při tzv. 
tenisovém lokti, ztuhlých a napjatých 
svalech, šlachách a kloubech
Účinky: zvláčňuje, regeneruje, prohřívá, 
zmírňuje ztuhlost a napětí
Aroma: výrazné, teplé, kořeněné
Aktivní látky: rostlinný olej mandlový, extrakt 
z třezalky, arniky a kaštanu, éterické oleje 
rozmarýn, skořice a jalovec
Balení: 100 ml, 200 ml 

B2038 / 100 ml /  367 Kč

zpevňující oleogel     
na prsa a hýždě 
Oleogel určený ke zpevnění ochablé 
pokožky prsou, hýždí, ale i jiných problema- 
tických partií
Účinky: zpevňuje, vypíná, vyhlazuje, zlepšuje 
tonus pokožky
Aroma: jemné, bylinné, s balzamickým 
podtónem
Aktivní látky: rostlinné oleje arganový 
a amarantový, vosk candelilla, extrakty 
z přesličky, sedmikrásky a pískavice, éterické 
oleje slaměnka, myrha, pačuli a santal
Balení: 50 ml, 100 ml

B2127 / 50 ml /  298 Kč

speciální olej     
na jizvy
Olej vhodný k péči o pokožku s jizvami 
vzniklými po operaci, následkem úrazu, ale 
i k péči o drobné jizvy po akné
Účinky: zklidňuje, regeneruje, po aplikaci oleje 
se jizva i okolní tkáň stávají jemnější a pružnější
Aroma: jemné, bylinné
Aktivní látky: rostlinný olej brutnákový, extrakt 
z třezalky, lecitin, éterické oleje levandule, 
slaměnka a šalvěj
Balení: 20 ml, 50 ml

B2053 / 20 ml /  194 Kč
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DOTEKY inspirované přírodou

dětský  
masážní olej
Zklidňující olej k jemným masážím 
i každodenní péči o dětskou pokožku
Účinky: zklidňuje, uvolňuje, zjemňuje 
Typ pokožky: všechny
Aroma: jemné, bylinné, typicky heřmánkové
Aktivní látky: rostlinné oleje mandlový a sójový, 
vitamin E, éterické oleje heřmánek modrý 
a levandule
Balení: 100 ml, 200 ml 

B2034 / 100 ml /   185 Kč
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Olej nebo oleogel?  
Máte rádi „hutnější“ čistě olejovou péči? Sáhněte po tělovém 
a masážním oleji. Upřednostňujete lehkost, skluznost a rych-
lejší vstřebatelnost? Zvolte oleogel s 3% přídavkem přírodního 
vosku candelilla. 

Dopřejte si opravdovou aromaterapii! S pěticí 
těchto unikátních olejů/oleogelů vytvořených 
podle tradiční čínské medicíny uspokojíte kaž-
dý váš pocit i náladu. Je libo zážitek osvěžující, 
radostný, smyslný, uvolňující nebo posilující? 
Vyberte si. Jsou to „chytré“ preparáty 2v1 vhod-
né ke každodenní péči o pokožku i k masážím.
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tělový a masážní olej/oleogel  
fantasy
Šetrně působící preparát k intimní hygieně 
mužů, vhodný i jako jemný sprchový olej 
na celé tělo
Účinky: regeneruje, zjemňuje a zvláčňuje 
pokožku; jeho aroma osvěžuje, uvolňuje, 
podporuje růst a tvořivost
Typ pokožky: všechny
Aroma: svěží, dřevité, s lehkým nádechem 
citrusů
Aktivní látky: rostlinné oleje mandlový, 
makadamový, jojobový, slunečnicový, 
z meruňkových pecek a rýžových klíčků, 
éterické oleje slaměnka, grapefruit, myrta 
a růžové dřevo
Balení: olej 50/250 ml; oleogel 50/200 ml
Olej B2114  / 50 ml /   236 Kč
Oleogel B2115 / 50 ml /   293 Kč

tělový a masážní olej/oleogel  
hawai
Tělový a masážní olej/oleogel se spontánní 
a radostnou energií léta
Účinky: regeneruje, zjemňuje a zvláčňuje 
pokožku; jeho aroma dodává optimismus 
a vitalitu, probouzí radost a vášeň
Typ pokožky: všechny
Aroma: výrazné, bohaté, květinovo-citrusové
Aktivní látky: rostlinné oleje mandlový, 
makadamový, jojobový, z meruňkových pecek, 
slunečnicový, z rýžových klíčků a kokosový, 
éterické oleje pomeranč, ylang-ylang, 
pelargonie, jasmín, tuberóza, santal, pačuli 
a další
Balení: olej 50/250 ml; oleogel 50/200 ml
Olej B2110  / 50 ml /   211 Kč
Oleogel B2111 / 50 ml /   290 Kč

tělový a masážní olej/oleogel  
relax
Tělový a masážní olej/oleogel se smyslnou 
a uvolňující energií pozdního léta
Účinky: regeneruje, zjemňuje a zvláčňuje 
pokožku; jeho aroma probouzí smysly, uvolňuje, 
harmonizuje, stabilizuje
Typ pokožky: všechny 
Aroma: plné, sladké, opojné, s nádechem 
citrusů
Aktivní látky: rostlinné oleje mandlový, 
makadamový, jojobový, z meruňkových pecek, 
slunečnicový a z rýžových klíčků, éterické oleje 
benzoin, majoránka, koriandr, komonice, cypřiš, 
citron a pomeranč 
Balení: olej 50/250 ml; oleogel 50/200 ml
Olej B2112  / 50 ml /   166 Kč
Oleogel B2113 / 50 ml /   259 Kč
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wellness a relax
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JARO & FAnTAsy 
TÉMA: růst, vývoj, nové impulzy,  
vytrvalost, tvořivost, lehkost bytí

HLAVNÍ pRVEK A ORGáN:  

DŘEVO – JÁTRA

LÉTO & HAwAI 
TÉMA: radostné prožívání, láska, 
spontánnost, důvěrnost, vášeň 

HLAVNÍ pRVEK A ORGáN:  

OHEŇ – sRDCE

POZDnÍ LÉTO & RELAx 
TÉMA: zklidnění, harmonie, smyslnost,  
plodnost, bohatost

HLAVNÍ pRVEK A ORGáN:  

ZEMĚ – ŽALUDEK

PODZIM & InsPIRACE 
TÉMA: volné dýchání, otevřená mysl, 
instinkt, předvídavost, šestý smysl 

HLAVNÍ pRVEK A ORGáN:  

KOV – PLÍCE

ZIMA & EnERGy
TÉMA: odvaha, síla vůle, vitalita,  
houževnatost, vynalézavost 

HLAVNÍ pRVEK A ORGáN:  

VODA – LEDVIny

tělový a masážní olej/oleogel  
inspirace
Tělový a masážní olej/oleogel se zklidňující 
a inspirativní energií podzimu
Účinky: regeneruje, zjemňuje a zvláčňuje 
pokožku; jeho aroma uvolňuje, podporuje 
hluboké dýchání a otevírá mysl 
Typ pokožky: všechny
Aroma: svěží, lesní, s jemným nádechem vanilky
Aktivní látky: rostlinné oleje mandlový, 
makadamový, jojobový, z meruňkových pecek, 
slunečnicový a z rýžových klíčků, éterické oleje 
yzop, levandule, citron, borovice, myrta, máta 
kadeřavá, santal, kadidlovník, cypřiš a vanilka
Balení: olej 50/250 ml; oleogel 50/200 ml
Olej B2116  / 50 ml /   199 Kč
Oleogel B2117 / 50 ml /   286 Kč

tělový a masážní olej/oleogel  
energy
Tělový a masážní olej/oleogel se stimulující 
a posilující energií zimy
Účinky: regeneruje, zjemňuje a zvláčňuje 
pokožku; jeho aroma povzbuzuje, probouzí 
vitalitu a posiluje vůli
Typ pokožky: všechny
Aroma: výrazné, hřejivé, kořeněné, s exotickým 
nádechem
Aktivní látky: rostlinné oleje mandlový, 
makadamový, jojobový, z meruňkových pecek, 
slunečnicový a z rýžových klíčků, éterické oleje 
cedr himálajský, santal, jalovec, máta peprná, 
kmín, tymián, eukalypt, šalvěj, pomeranč, 
rozmarýn a další.
Balení: olej 50/250 ml; oleogel 50/200 ml
Olej B2118 / 50 ml /   309 Kč
Oleogel B2119 / 50 ml /   371 Kč

dárková sada olejů / oleogelů  
wellness & relax

Sada olejů: B3016 / 50 ml /   963 Kč

Sada oleogelů: B3011 / 50 ml /   1160  Kč
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opalovací olej  
karotenoidy OF15 
(střední ochrana)

Voděodolný opalovací olej s karotenoidy pro 
dlouhodobé bronzové opálení
Účinky: chrání pokožku před UV-zářením 
a negativními vlivy opalování, zklidňuje, 
regeneruje 
Typ pokožky: všechny
Aroma: jemné, bylinné
Aktivní látky: rostlinné oleje rakytníkový 
a brusinkový, UV-filtry, vitamin E, éterické oleje 
levandule, mrkvová semena a majoránka
Balení: 100 ml, 200 ml, 200 ml s pumpičkou

B2099 / 100 ml /  413 Kč 
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opalovací oleje
Dopřejte si ochranu pokožky před UV-zářením s opalovacími 
oleji Original ATOK. Jsou vyrobeny z vysoce kvalitních 
certifikovaných rostlinných olejů, které se rychle a zcela 
vstřebávají, aniž by na pokožce zanechávaly pocit lepkavosti 
a bránily jejímu přirozenému dýchání. Jejich součástí jsou 
k pokožce šetrné moderní UV-filtry.

opalovací olej  
OF10
(nízká ochrana)

Pro účinnou ochranu před UV zářením,  
zklidnění a regeneraci pokožky
Účinky: chrání pokožku před UV-zářením 
a negativními vlivy opalování, zklidňuje, 
regeneruje 
Typ pokožky: všechny
Aroma: jemné, bylinné
Aktivní látky: rostlinné oleje karité a sezamový, 
UV-filtry, vitamin E, éterické oleje levandule, 
mrkvová semena a majoránka
Balení: 100 ml, 200 ml, 200 ml s pumpičkou

B1023 / 100 ml /  315 Kč

Jak na to
Před opalováním do vlhké po-
kožky jemně vmasírujte přimě-
řené množství opalovacího ole-
je. Protože je olej nerozpustný 
ve  vodě, zajišťuje pokožce 
dlouhodobou ochranu a  není 
třeba tak častých aplikací jako 
u běžných opalovacích příprav-
ků. Olej doporučujeme nanést 
cca 10–15 minut před pobytem 
na slunci, aby došlo k požado-
vanému proniknutí účinných lá-
tek do pokožky.

OCHRANA a přirozená péče

{                          }Dětský opalovací olej Karotenoidy OF15 – str. 108
Regenerační krém Radio R1 – str. 74 
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Ochrana pokožky & dlouhodobé opálení
Opalovací preparáty obsahují jemné éterické oleje 
z mrkvových semen, levandule, majoránky a další, známé 
zklidňujícími a regeneračními účinky. Obsahují také 
karotenoidy, silné antioxidanty vytvářející účinný filtr 
proti UV-paprskům. Tyto látky zároveň podporují pružnost 
pokožky a dlouhodobé bronzové opálení i bez nutnosti 
nadměrného vystavování se slunci. 
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JEMNOST heřmánku, NěHA levandule

dětský balzám   
při opruzeninách  
Jemný přírodní balzám 
ke zklidnění a rege-neraci 
opruzené pokožky
Účinky: výrazně zklidňuje, 
regeneruje a zvláčňuje 
Aroma: bylinné, s nádechem 
heřmánku
Aktivní látky: rostlinný olej 
jojobový, bambucké máslo, 
éterické oleje heřmánek, levandule, 
tea tree, a tymián
Balení: 30 ml, 50 ml

B1213 / 30 ml /  199 Kč

dětský prsní balzám   
při nachlazení
Přírodní balzám zmírňující 
nepříjemné projevy spojené 
s nachlazením dětí 
Účinky: působí antimikrobiálně, 
uvolňuje, celkově posiluje, zmírňuje 
nepříjemné projevy při nachlazení 
Aroma: jemné, svěží, nasládlé
Aktivní látky: rostlinné oleje 
jojobový a rakytníkový, bambucké 
máslo, éterické oleje eukalyptus 
radiata a borovice
Balení: 30 ml 

B1212 / 30 ml /  227 Kč 

dětský krém  
heřmánek
Jemný krém s heřmánkem 
modrým vhodný ke každodenní 
péči o pokožku obličeje i těla 
Účinky: regeneruje, zklidňuje, 
zvláčňuje, zjemňuje
Typ pokožky: všechny
Aroma: jemné, bylinné, typicky 
heřmánkové
Aktivní látky: rostlinné oleje 
mandlový a sójový, glycerin, 
vitamin E, pantenol, allantoin, 
éterický olej heřmánek, včelí vosk
Balení: 50 ml, 100 ml, 250 ml 

B2025 / 50 ml /  168 Kč
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dětská kosmetika
Dopřejte si přírodní kosmetiku Original ATOK vytvořenou 
speciálně pro jemnou a citlivou pokožku dětí. Hýčkejte své 
děti každodenní něžnou péčí heřmánkových, levandulových 
a dalších výjimečně jemných a šetrných preparátů.

{                  }Dětská sada – str. 113

dále nabízíme

Pro nejmenší péče 
nejjemnější
Dětská kosmetika Original 
ATOK obsahuje nízké 
a bezpečné koncentrace 
éterických olejů vhodné i pro 
nejmenší děti. Připravujeme 
ji z nejjemnějších éterických 
olejů heřmánku modrého 
a levandule známých výrazně 
zklidňujícími a regeneračními 
účinky. Tyto preparáty 
obsahují výhradně čistý 
éterický olej z heřmánku, 
nikoli heřmánkový extrakt, 
který často působí dráždivě 
a vysušuje pokožku.

dětský krém   
levandule
Jemný krém s levandulí vhodný 
ke každodenní péči o pokožku 
obličeje i těla 
Účinky: regeneruje, zklidňuje, 
zvláčňuje, zjemňuje
Typ pokožky: všechny
Aroma: jemné, bylinné, typicky 
levandulové
Aktivní látky: rostlinné oleje 
mandlový a sójový, vitamin E, 
pantenol, allantoin, éterické oleje 
levandule a tea tree, včelí vosk
Balení: 50 ml, 100 ml, 250 ml 

B2026 / 50 ml /   160 Kč

dětský  
nosní olej 
Čistě přírodní olej k péči o nosní okolí a ústí nosu, 
neobsahuje mentol, který by u dětí mohl vyvolávat 
krátkodobě nepříjemné pocity 
Účinky: zvláčňuje, zklidňuje, regeneruje, chrání před 
vysoušením
Aroma: jemné, bylinné, typicky 
heřmánkové
Aktivní látky: rostlinný olej 
mandlový, extrakt z třezalky, 
vitamin E, éterické oleje heřmánek 
a levandule
Balení: 10 ml, 20 ml 

B2027 / 10 ml /   168 Kč
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dětský  
masážní olej
Zklidňující olej k jemným 
masážím i každodenní péči 
o dětskou pokožku
Účinky: zklidňuje, uvolňuje, 
zjemňuje 
Typ pokožky: všechny
Aroma: jemné, bylinné, typicky 
heřmánkové
Aktivní látky: rostlinné oleje 
mandlový a sójový, vitamin E, 
éterické oleje heřmánek modrý 
a levandule
Balení: 100 ml, 200 ml 

B2034 / 100 ml /   185 Kč
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dětský mycí olej   
intimka 
Mycí olej určený ke každodenní 
šetrné péči o sliznici vnějších 
pohlavních orgánů dětí
Účinky: čistí, regeneruje, zjemňuje, 
zvláčňuje, dezodoruje
Typ pokožky: všechny
Aroma: jemné, bylinné
Aktivní látky: éterické oleje 
levandule, tymián, mateřídouška, 
citron, hřebíček, bergamot, 
pomeranč, tea tree a borovice
Balení: 100 ml, 200 ml, 500 ml  

B1111 / 100 ml /   179 Kč

dětský olej  
po koupání
Jemný zvláčňující olej určený 
k péči o dětskou pokožku, ale 
i citlivou pokožku dospělých
Účinky: zjemňuje, zvláčňuje, 
obsažené éterické oleje jsou 
známé zklidňujícími účinky
Typ pokožky: všechny
Aroma: jemné, bylinné
Aktivní látky: rostlinné oleje 
mandlový a sójový, éterické oleje 
levandule a heřmánek modrý, 
vitamin E 
Balení: 100 ml, 200 ml 

B2029 / 100 ml /   197 Kč

dětský koupelový olej  
heřmánek 
Pro zklidnění a příjemný spánek, 
k péči o citlivou pokožku  
Účinky: koupel zklidňuje 
a zjemňuje pokožku, celkově 
uvolňuje  
Typ pokožky: všechny, zejména 
jemná, citlivá a se sklony 
k ekzémům a lupénce 
Aroma: jemné, bylinné, typicky 
heřmánkové
Aktivní látky: éterické oleje 
heřmánek modrý, heřmánek 
marocký a řebříček  
Balení: 100 ml, 200 ml 

B1043 / 100 ml /   232 Kč 
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JEMNOST heřmánku, NěHA levandule

dětský olej 
při nadýmání
Dětský olej osvědčený k jemným masážím 
bříška při nadýmání 
Účinky: zklidňuje, uvolňuje, napomáhá 
odstraňovat nepříjemné pocity v oblasti bříška
Typ pokožky: všechny
Aroma: jemné, sladce kořeněné
Aktivní látky: rostlinné oleje mandlový, 
brutnákový, pupalkový, sójový a jojobový, 
vitamin E, éterický olej fenykl
Balení: 100 ml 

B2074 / 100 ml /  208 Kč

dětský opalovací olej 
karotenoidy OF15 
(střední ochrana)

Účinně chrání dětskou pokožku před UV 
zářením a negativními vlivy opalování, 
karotenoidy napomáhají přirozenému 
zhnědnutí
Účinky: chrání před nežádoucími vlivy UV záření 
a opalování, zklidňuje, regeneruje
Typ pokožky: všechny, zejména citlivá
Aroma: jemné, bylinné
Aktivní látky: rostlinné oleje rakytníkový 
a brusinkový, vitamin E, UV-filtry, éterické oleje 
levandule a meduňka
Balení: 100 ml, 200 ml, 200 ml s pumpičkou 

B2100 / 100 ml /  391 Kč

masážní olej    
muttisol extra 
(prevence proti striím)

Olej vhodný k masážím a péči o pokožku 
náchylnou na popraskání a k tvorbě strií 
Účinky: zvláčňuje, zjemňuje, regeneruje, zvyšuje 
pružnost pokožky a udržuje její přirozenou 
vlhkost
Aroma: květinové, levandulové
Aktivní látky: rostlinné oleje jojobový 
a z pšeničných klíčků, vitamin E, éterické oleje 
levandule a pelargonie
Balení: 100 ml, 200 ml 

B2035 / 100 ml /  288 Kč
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Vůně, které muži milují   
Éterické oleje a bylinky, které jsme použili při tvorbě pánské 
řady, vynikají nejen antiseptickými a osvěžujícími účinky, ale 
i příjemně trpkou dřevito-kořeněnou vůní s nádechem ci-
trusů. Najdete v nich například hřebíček, petitgrain, santal, 
eukalyptus, amyris, tymián, mátu, citron a extrakt ze zelené-
ho čaje.

Dopřejte si jedinečné regenerační, 
zklidňující a omlazující účinky 
preparátů Original ATOK vyvinu-
tých speciálně pro muže. Vyvážené 
kompozice rostlinných a éterických 
olejů, bylinných extraktů, vitaminů 
a dalších složek přinášejí mužské 
pokožce dokonalý pocit komfortu.

pánská kosmetika

109

regenerační krém  
galant
Krém pro muže vhodný i pro citlivou pleť 
a ke zklidnění drobných poranění po holení
Účinky: regeneruje, zklidňuje, působí 
antimikrobiálně, tonizuje, lehce stahuje, 
podporuje elasticitu pokožky 
Typ pokožky: všechny, zejména však citlivá 
a zánětlivá
Aroma: jemné, svěží, citrusové
Aktivní látky: rostlinné oleje jojobový 
a z pšeničných klíčků, allantoin, éterické oleje 
citron, šalvěj a mrkvová semena 
Balení: 50 ml, 100 ml

B1099 / 50 ml /  251 Kč 

pleťové tonikum  
galant
Tonikum vhodné pro citlivou a podrážděnou 
pleť, je určené pro muže, ale vhodné i pro 
ženy 
Účinky: čistí, tonizuje, regeneruje, zklidňuje, 
povzbuzuje
Typ pokožky: citlivá, podrážděná, zánětlivá
Aroma: svěží, mátové
Aktivní látky: extrakty ze zeleného čaje 
a měsíčku, pantenol, éterické oleje máta 
peprná, eukalyptus a santal, alkohol
Balení: 200 ml 

B1119 / 200 ml /  237 Kč

mycí olej pro muže   
intimus
Šetrně působící preparát k intimní hygieně mužů, 
vhodný i jako jemný sprchový olej na celé tělo
Účinky: čistí, regeneruje, zjemňuje, zvláčňuje, 
dezodoruje
Aktivní látky: éterické oleje levandule, tymián, 
bergamot, tea tree, borovice, smrk, hřebíček 
a petitgrain, vitamin E
Aroma: bylinné, kořeněné
Balení: 150 ml, 500 ml

B1041 / 150 ml /   244 Kč

olej  
na holení (pro muže i ženy)
Šetrná přírodní alternativa přípravků 
na holení vhodná i pro citlivou 
a podrážděnou pokožku
Účinky: dezodoruje, zvláčňuje, zjemňuje, 
zvyšuje pružnost a hydrataci pokožky
Typ pokožky: všechny, zejména však citlivá 
a problematická
Aroma: teplé, dřevité, lehce květinové
Aktivní látky: rostlinné oleje mandlový 
a z pšeničných klíčků, vitamin E, éterické oleje 
petitgrain, amyris a ylang-ylang
Balení: 100 ml, 200 ml

B2010 / 100 ml /   223 Kč 
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{              }Dárková sada Intimus – str. 7
Dárková sada Galant-Intimus – str. 14 
Mycí olej Intim set (Intima+Intimus) – str. 49

dále nabízíme
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Dopřejte si dárkové kazety a sady s výběrem nejoblíbenějších preparátů Original 
ATOK. Můžete vybírat od exkluzivních preparátů s obsahem zlata, jantaru, růže 
damašské a dalších vzácných ingrediencí, přes sadu pro děti, sady intimní péče až 
po limitovanou vánoční sadu éterických olejů.  
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dárková sada 
galant-intimus
pro muže 
Praktická kosmetická sada pro 
muže s regeneračním krémem, 
mycím olejem a kvalitním 
bavlněným froté ručníkem 
Sada obsahuje:  
Regenerační krém Galant (50 ml) 
Mycí olej pro muže Intimus (150 ml) 
Bílý ručník 32×50 cm

B3018 / 3 ks /  482 Kč

dárková sada 
intimus
pro muže 
Praktická sada pro intimní 
hygienu mužů s kvalitními 
bavlněnými froté ručníky 
a mycím olejem Intimus 
Sada obsahuje:  
Ručník bílý 32x32 cm 
Ručník zelený 50x100 cm 
Mycí olej pro muže Intimus (150 ml)

B3015 / 3 ks /  369 Kč 

dárková sada 
intima
pro ženy
Praktická sada pro intimní 
hygienu žen s kvalitními 
bavlněnými froté ručníky 
a mycím olejem Intima 
Sada obsahuje:  
Ručník bílý 32x32 cm 
Ručník bílý 50x100 cm 
Mycí olej pro ženy Intima (150 ml)

B3014 / 3 ks /  369 Kč 

dárkové kazety  
a sady

Bohatý VÝBěR pro každého

dětská sada
Sada určená všem, kteří se 
chtějí seznámit s nabídkou 
preparátů Original ATOK 
pečujících o dětskou pokožku, 
jedná se o 7 preparátů menšího 
objemu 
Sada obsahuje: Dětský mycí olej 
Intimka (10 ml),  
Dětský krém Heřmánek (5 ml), 
Dětský krém Levandule (5 ml), 
Dětský koupelový olej  
Heřmánek (10 ml),  
Dětský olej po koupání (10 ml), 
Dětský olej při nadýmání (10 ml) 
Dětský nosní olej (1 ml)

B2028 / 7 ks /  199 Kč 
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dárková sada 
citrus
pro mastnou a smíšenou 
pleť 
Výběr preparátů vhodných 
pro pleť mastnou, unavenou, 
s rozšířenými póry a tendencí 
k popraskaným žilkám
Sada obsahuje:  
Tělové mléko Pomeranč (200 ml) 
Regenerační krém  
Citron-mrkev (50 ml)  
Pleťovou vodu Citron (200 ml)

B3003 / 3 ks /  544 Kč 

dárková sada 
hřebíček
pro aknózní pleť  
Výběr preparátů vhodných 
pro pleť aknózní a s tendencí 
k tvorbě zánětů 
Sada obsahuje: 
Tělové mléko Neutral (200 ml) 
Regenerační krém Viana (50 ml)  
Pleťovou vodu Hřebíček (200 ml)

B3002 / 3 ks /  518 Kč 

dárková sada 
levandule
pro suchou a citlivou pleť 
Výběr preparátů vhodných pro 
suchou, citlivou a podrážděnou 
pleť , osvědčené i k péči 
o pokožku po opalování
Sada obsahuje:  
Tělové mléko Levandule (200 ml)  
Regenerační krém  
Levandule (50 ml)  
Pleťovou vodu Levandule (200 ml)

B3001 / 3 ks /  579 Kč 

dárková sada 
aktivní uhlí
pro problematickou pleť 
Výběr preparátů vhodných pro 
suchou, citlivou a podrážděnou 
pleť , osvědčené i k péči 
o pokožku po opalování
Sada obsahuje:  
Detoxikační pudrová maska 
s aktivním uhlím 100ml,  
Detoxikační čisticí gel s aktivním 
uhlím 150ml,  
Bělicí zubní gel  
s aktivním uhlím 30ml

B2084 / 3 ks /  643 Kč 

{                     }Dárková sada olejů Wellness-Relax – str. 100
Dárková sada olejů Wellness-Relax – str. 100

dále nabízíme
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dárková sada 
exkluziv růže bpj
pro suchou a zralou pleť 
Sada preparátů se vzácným éterickým 
olejem růže damašské a komplexem vysoce 
účinných olejů z brutnáku, pupálky a jojoby 
(BPJ), vhodná zejména pro suchou a zralou 
pleť 
Sada obsahuje:  
Pleťová voda Růže (150 ml) 
Regenerační olej Růže BPJ (30 ml) 
Oční krém Růže (15 ml) 

B3021 / 3 ks /  1001 Kč 

dárková sada 
exkluziv růže II
pro suchou a zralou pleť  
Rozšířená sada preparátů se vzácným 
éterickým olejem růže damašské poskytující 
pokožce tu nejluxusnější péči, vhodná 
zejména pro suchou a zralou pleť
Sada obsahuje:  
Oční krém Růže (15 ml) 
Regenerační krém Růže (50 ml) 
Pleťovou vodu Růže (150 ml) 
Revitalizační sérum Růže s komplexem 
aminokyselin (30 ml)

B3023 / 4 ks /  1403 Kč 

dárková sada 
exkluziv růže
pro suchou a zralou pleť  
Základní sada preparátů se vzácným 
éterickým olejem růže damašské poskytující 
pokožce tu nejluxusnější péči, vhodná 
zejména pro suchou a zralou pleť
Sada obsahuje:  
Oční krém Růže (15 ml) 
Regenerační krém Růže (50ml) 
Pleťovou voda Růže (150 ml)

B3009 / 3 ks /  920 Kč 

dárková sada 
vanilka-med
Dvojice vysoce účinných anti-age preparátů 
s výjimečnými vypínacími, vyhlazujícími 
a zpevňujícími účinky, vhodná zejména pro 
zralou a ochablou pleť 
Sada obsahuje:  
Facelifting oleogel Vanilka-med (30 ml) 
Bodylifting mléko Vanilka-med (100 ml)

B3019 / 2 ks /  1010 Kč

dárková sada 
zlato-jantar 
Exkluzivní sada s obsahem 24karátového 
zlata a nejkvalitnějšího baltského jantaru 
s výraznými anti-age účinky, vhodná pro 
zralou pleť
Sada obsahuje:  
Omlazující krém Zlato-jantar (50 ml) 
Intenzivní sérum Zlato-jantar (30 ml)   
Pleťovou vodu Zlato-jantar – dvoufázová  (100 ml)

B3020 / 3 ks /  2800 Kč 

dárková sada 
zlato-jantar II 
Exkluzivní sada s obsahem 24karátového 
zlata a nejkvalitnějšího baltského jantaru 
s výraznými anti-age účinky, vhodná zejména 
pro zralou pleť
Sada obsahuje:  
Omlazující krém Zlato-jantar (50 ml) 
Omlazující pleťová maska Zlato-jantar (50 ml) 
Intenzivní sérum Zlato-jantar (30 ml) 
Pleťová voda Zlato-jantar – dvoufázová (100 ml)

B3022 / 4 ks /  3642 Kč 
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Bohatý VÝBěR pro každého
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levandule
Dopřejte si citlivou péči spojenou 
s proslulou vůní francouzské 
levandule. Oddejte se zklidňující 
energii levandulových preparátů 
Original ATOK. S důvěrou jim 
můžete svěřit i pokožku velmi 
citlivou, podrážděnou, se sklony 
k lupénce a ekzémům. 

Vůně čistoty a harmonie
Modrofialové kvítky levandule jsou 
považovány za symbol rovnováhy, 
čistoty a harmonie. Už svatá 
Hildegarda z Bingenu říkávala: 
levandule udržuje čistý charakter. 
Přichází jako laskavé pohlazení 
v dobách, kdy hrozí, že nás ovládnou 
silné emoce. Je bylinou s dokonale 
vyváženými vlastnostmi jin a jang, 
což jí dává jedinečnou schopnost 
vyrovnávat extrémní stavy těla i  mysli. 

koupelový olej  
levandule
Ke zklidnění při napětí, nervozitě 
a problémech se spánkem
Účinky: koupel celkově zklidňuje, uvolňuje 
svalstvo, regeneruje
Typ pokožky: všechny, zejména citlivá, 
podrážděná a se sklony k ekzémům a lupénce
Aroma: jemné, svěží, bylinné
Aktivní látky: éterické oleje levandule, růžová 
palma a majoránka
Balení: 100 ml, 200 ml

B1002 / 100 ml /  252 Kč

sprchový olej  
levandule 
K regeneraci a zklidnění citlivé pokožky, k péči po opalování
Účinky: regeneruje, zklidňuje a zjemňuje pokožku, uvolňuje svalstvo, 
zmírňuje nervové napětí
Typ pokožky: všechny, zejména však citlivá, podrážděná a s projevy 
ekzémů a lupénky
Aroma: jemné, svěží, bylinné
Aktivní látky: éterické oleje levandule, růžová palma a majoránka
Balení: 100 ml, 200 ml, 500 ml

B1135 / 100 ml /  194 Kč

pleťová voda / tonikum  
levandule
Očista a výrazné zklidnění pro citlivou,  
suchou a podrážděnou pleť
Účinky: čistí, tonizuje, výrazně zklidňuje, 
regeneruje
Typ pokožky: citlivá, suchá, podrážděná
Aroma: bylinné, levandulové
Aktivní látky: éterický olej levandule, pantenol, 
tonikum obsahuje navíc 7 % alkoholu
Balení: 200 ml, 500 ml, 1000 ml 

Voda  B1051 / 200 ml /   139 Kč
Tonikum  B1057 / 200 ml /   143 Kč

hydratační a osvěžující sprej 
levandule – zklidňující 
Sprej pro rychlou formu hydratace, osvěžení 
a zklidnění pokožky s vůní levandule
Účinky: hydratuje, osvěžuje, zklidňuje
Aroma: levandulové
Aktivní látky: kyselina hyaluronová, aloe vera, 
extrakt z měsíčku a šruchy, éterické oleje 
levandule, mrkvová semena a majoránka
Balení: 100 ml

B1211 / 100 ml /  192 Kč

regenerační obličejový olej  
levandule-mrkev 
Olej s regeneračními a zklidňujícími účinky 
vhodný pro citlivou, suchou a ochablou pleť 
Účinky: regeneruje, zklidňuje, zjemňuje, 
zvláčňuje, působí proti ochabování a stárnutí 
pleti
Typ pokožky: citlivá, suchá, ochablá, stárnoucí
Aroma: jemné, bylinné, sladkohořké
Aktivní látky: rostlinné oleje jojobový 
a sezamový, lecitin, vitamin E, éterické oleje 
levandule a mrkvová semena
Balení: 30 ml, 50 ml 

B1013 / 30 ml /  266 Kč

regenerační krém  
levandule / levandule OF6 
Výrazně zklidňující krém vhodný zejména k péči o citlivou 
a podrážděnou pokožku
Účinky: regeneruje, zklidňuje, mírní svědění, udržuje přirozenou 
elasticitu a vlhkost pokožky, varianta OF6 zajišťuje ochranu před UVA 
a UVB-zářením
Typ pokožky: všechny, zejména však citlivá, podrážděná 
a problematická
Aroma: jemné, bylinné, typicky levandulové
Aktivní látky: rostlinné oleje jojobový a sezamový, éterické oleje 
levandule, mrkvová semena a majoránka, varianta OF6 obsahuje 
UV-filtr
Balení: Levandule – 50 ml, 100 ml 
/ Levandule OF6 – 50 ml

Levandule ‒ B1018 / 50 ml /  247 Kč
Levandule OF6 ‒ B1064 / 50 ml /  271 Kč

masážní olej 
levandule
Olej osvědčený k masážím při neklidu 
a nespavosti, vhodný také k péči o pleť 
v těhotenství
Účinky: uvolňuje, uklidňuje, regeneruje, 
zvláčňuje, dezodoruje
Aroma: jemné, typicky levandulové
Aktivní látky: rostlinné oleje pupalkový, 
brutnákový a jojobový, vitamin E, éterické oleje 
levandule a heřmánek modrý 
Balení: 100 ml, 200 ml, 500 ml   

B1025 / 100 ml /   250 Kč

dětský krém   
levandule
Jemný krém s levandulí vhodný 
ke každodenní péči o pokožku obličeje i těla 
Účinky: regeneruje, zklidňuje, zvláčňuje, 
zjemňuje
Typ pokožky: všechny
Aroma: jemné, bylinné, typicky levandulové
Aktivní látky: rostlinné oleje mandlový a sójový, 
vitamin E, pantenol, allantoin, éterické oleje 
levandule a tea tree, včelí vosk
Balení: 50 ml, 100 ml, 250 ml 

B2026 / 50 ml /   160 Kč

Okouzlující vůně pROVENCE
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karotenoidy

zklidňující pleťová voda  
karotenoidy 
Pleťová voda s anti-age účinky vhodná pro 
zralou, suchou, ochablou a unavenou pleť 
Účinky: čistí, tonizuje, zklidňuje, hydratuje, 
podporuje zdravý vzhled a pružnost pleti 
Pokožka: zralá, stárnoucí, unavená, ochablá, 
suchá
Aroma: osvěžující, ovocné, s dřevitým 
nádechem
Aktivní látky: extrakt z goji, kyselina 
hyaluronová, aloe vera, éterické oleje levandule, 
majoránka a růžové dřevo
Balení: 200 ml, 500 ml, 1000 ml 

B1195 / 200 ml /  184 Kč

regenerační obličejový olej  
karotenoidy
Olej s výrazně antioxidačními účinky vhodný 
pro zralou, ochablou a suchou pleť 
Účinky: regeneruje, zvláčňuje, zjemňuje, 
zklidňuje, zvyšuje kožní elasticitu, působí 
antioxidačně a protizánětlivě 
Typ pokožky: zralá, stárnoucí, unavená, 
ochablá, suchá
Aroma: jemné, neutrální
Aktivní látky: rostlinné oleje brusinkový, šípkový, 
makadamiový a z hroznových jader, extrakt 
z rajského jablka, vitamin E
Balení: 30 ml, 50 ml  

B2016 / 30 ml /   246 Kč

zklidňující krém  
karotenoidy 
Krém vhodný pro zklidnění, regeneraci 
a jemné tónování pokožky 
Účinky: výrazně zklidňuje, jemně tónuje, 
hydratuje, zvyšuje elasticitu a tonus pokožky
Typ pokožky: všechny 
Aroma: svěží, ovocné
Aktivní látky: rostlinné oleje rakytníkový 
a brusinkový, extrakt z goji, éterické oleje 
levandule a mrkvová semena
Balení: 50 ml, 100 ml 

B1162 / 50 ml /  301 Kč 

opalovací olej  
karotenoidy OF15 
(střední ochrana)

Účinně chrání dětskou pokožku před UV 
zářením a negativními vlivy opalování, 
karotenoidy napomáhají přirozenému 
zhnědnutí
Účinky: chrání před nežádoucími vlivy UV záření 
a opalování, zklidňuje, regeneruje
Typ pokožky: všechny, zejména citlivá
Aroma: jemné, bylinné
Aktivní látky: rostlinné oleje rakytníkový 
a brusinkový, vitamin E, UV-filtry, éterické oleje 
levandule a meduňka
Balení: 100 ml, 200 ml, 200 ml s pumpičkou 

B2100 / 100 ml /   413 Kč

dětský opalovací olej 
karotenoidy OF15 
(střední ochrana)

Účinně chrání dětskou pokožku před UV 
zářením a negativními vlivy opalování, 
karotenoidy napomáhají jejímu přirozenému 
zhnědnutí
Účinky: chrání před nežádoucími vlivy UV záření 
a opalování, zklidňuje, regeneruje
Typ pokožky: všechny, zejména citlivá
Aroma: jemné, bylinné
Aktivní látky: rostlinné oleje rakytníkový 
a brusinkový, vitamin E, UV-filtry, éterické oleje 
levandule a meduňka
Balení: 100 ml, 200 ml, 200 ml s pumpičkou 

B2100 / 100 ml /   391 Kč

ŘEšENÍ i pro nejcitlivější pleť   

„Zázračné“ karotenoidy  
Karotenoidy jsou organické pigmenty 
se silným antioxidačním účinkem, které 
se vyskytují v červeném, oranžovém 
a žlutém ovoci, zelenině a některých 
mořských řasách. Pro pokožku jsou 
„špičkovým přírodním dermatologem“. 
Vytvářejí účinný filtr, který nedovolí 
proniknout škodlivým UV-paprskům 
k citlivým spodním kožním vrstvám. 
Zároveň i bez nadměrného slunění                     
dodávají pokožce bronzové zabarvení, 
podporují její pružnost, vláčnost 
a mladistvý vzhled. 

Dopřejte si účinné zklidnění, sametovou hebkost a vláčnost pokožky s preparáty 
Original ATOK s obsahem karotenoidů. Bioaktivní oleje získané ze semínek rajského 
jablka a brusinky, extrakty z červených plodů a další cenné přírodní složky budou 
o vaši pleť pečovat s dokonalou jemností.
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tělové mléko 
karotenoidy
Mléko s výrazně zklidňujícími 
a regeneračními účinky určené k péči 
o pokožku zejména po opalování 
Účinky: působí antioxidačně, regeneruje, 
zklidňuje a zmírňuje dopad UVA a UVB záření
Typ pokožky: všechny
Aroma: jemné, nasládlé
Aktivní látky: rostlinný olej rakytníkový, 
astaxantin, pantenol, éterické olej levandule, 
mrkvová semena a majoránka
Balení: 200 ml, 500 ml

B1185 / 200 ml /  326 Kč



www.originalatok.cz – aktuální ceny a podrobné popisy všech preparátů 

Co jsou éterické oleje
Éterické oleje jsou základními prostředky aromaterapie. Jsou to 
subtilní vonné látky, které se získávají destilací nebo lisováním 
z malých žlázek nacházejících se uvnitř nebo na povrchu rostlin. 
Najdeme je v květech, plodech, listech, kůře, dřevu i kořenech. 
Neobsahují mastné složky, jak bychom mohli odvodit z názvu, ale 
naopak, jedná se o látky velmi těkavé povahy. Jsou velmi citlivé 
na vzduch a světlo, proto se uchovávají v dobře uzavíratelných 
obalech z tmavého skla. 

proč se nikdy nedají nahradit syntetikou
Každý z éterických olejů je doslova malou biochemickou 
laboratoří (například růže obsahuje kolem pěti set komponentů!). 
Nikdy je proto nelze nahradit syntetickou napodobeninou. Umělá 
vůně navíc naprosto posouvá účinek na psychiku. Spolehlivým 
ukazatelem přírodního původu je zpravidla také vyšší cena, která 
bývá přímo úměrná vzácnosti a kvalitě éterického oleje. Vonné 
látky se totiž v rostlinách vyskytují v nepatrném množství a jejich 
získávání je poměrně nesnadné. 

Jak se používají
Nejznámějším způsobem využití éterických olejů je inhalace 
z aromalampy, kde k odpařování dochází pomocí hořící svíčky. 
Kromě inhalací éterické oleje používáme také ke koupelím, 
masážím, obkladům nebo k přípravě aromaterapeutické kosmetiky. 
Protože se však jedná o vysoce koncentrované látky, pro tyto účely 
je vždy ředíme rostlinnými oleji.

ZÁKLADNÍ ŘADA ÉTERICKÝCH OLEJŮ

A6001 Amyris,  Amyris Balsamifera Bark Oil

A6003 Anýz hvězdicový,  Illicium Verum Fruit Oil

A6097 Bazalka,  Ocimum Basilicum Oil 

A6004 Benzoin absolue – v roztoku, Styrax Benzoin Gum Extract, Alcohol

A6004 Bergamot,  Citrus Bergamia Peel Oil Expressed

A6005 Borovice-jehličí,  Pinus Sylvestris Leaf Extract

A6103 Bříza bělokorá,  Betula Pendula Twig Oil

A6115 Cedr himálajský,  Cedrus Deodora Wood Oil

A6010 Citron,  Citrus Limon Fruit Oil 

A6090 Citron extra,  Citrus Limon Fruit Oil

A6009 Citronová tráva,  Cymbopogon Flexuosus Herb Oil

A6012 Cypřiš,  Cupressus Sempervirens Oil  

A6016 Eukalyptus,  Eucalyptus Globulus Leaf Oil 

A6093 Eukalyptus Klokan,  Eucalyptus Globulus Leaf Oil 1–5 Ks

A6017 Fenykl,  Foeniculum Vulgare Oil 

A6018 Grapefruit,  Citrus Grandis Peel Oil

A6020 Heřmánek žlutý,  Ormenis Multicaulis Oil

A6021 Hřebíček,  Eugenia Caryophyllus Oil                                       

A6022 Jalovec,  Juniperus Communis Fruit Oil 

A6024 Jedle-šišky,  Abies Alba Cone Oil    

A6026 Kadidlovník,  Boswellia Carterii Oil              

A6027 Kafr,  Cinnamomum Camph. Formos. Leaf Oil Rectifield              

ZÁKLADNÍ ŘADA ÉTERICKÝCH OLEJŮ

A6029 Kajeput,  Melaleuca Leucadendron Cajuputi Leaf Oil

A6031 Kananga,  Cananga Odorata Oil

A6025 Kleč-jehličí,  Pinus Pumila Leaf Oil

A6104 Kopaiva,  Copaifera Reticulata Balsam Oil

A6035 Kozlík,  Valeriana Officinalis Extract 

A6036 Lavandin,  Lavandula Hybrida Oil    

A6037 Levandule extra,  Lavandula Angustifolia Oil

A6099 Litsea cubeba,  Litsea Cubeba Fruit Oil  

A6038 Majoránka,  Origanum Majorana Leaf Oil

A6039 Mandarinka,  Citrus Nobilis Oil

A6041 Máta kadeřavá,  Mentha Spicata Crispa Herb Oil    

A6042 Máta peprná,  Mentha Piperita Oil 

A6040 Mateřídouška,  Thymus Serpyllum Extract                  

A6045 Meduňka citronelová,  Cymbopogon Winter.S Herb Oil               

A6043 Mrkev-semena,  Daucus Carota Sativa Seed Oil

A6046 Muškátový ořech,  Myristica Fragrans Oil

A6083 Myrha,  Commiphora Myrrha Oil

A6076 Myrta,  Myrtus Communis Oil 

A6078 Niaouli,   Melaleuca Viridiflora Leaf Oil

A6079 Oregano,  Origanum Vulgare Oil

* Eukalyptus nabízíme také ve formě EUKALYPTUS KLOKAN (A6093) 
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SMĚSI ÉTERICKÝCH OLEJŮ
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ZÁKLADNÍ ŘADA SMĚSÍ ÉTERICKÝCH OLEJŮ 

A5046 Afrodiziakální

A5093 Aroma ATOK

A5049 Climarome

A5094 Dětské vzpomínky

A5081 Finská

A5058 Harmonie

A5084 Lesní

A5064 Noc lásky

A5085 Polární

A5087 Relax

A5062 Senné květy

A5050 Uvolňující

VÁNOČNÍ SMĚSÍ ÉTERICKÝCH OLEJŮ 

A5051 Vánoční 3

A5052 Vánoční 4 

A5053 Vánoční extra

A5091 Vánoční nadílka

A5092 Vánoční přání

A5066 Vánoční sen

A5067 Vánoční večer

SPECIÁLNÍ SMĚSI ÉTERICKÝCH OLEJŮ 

A5068 Albisan

A5070 Antichrapin

A5071 Antiinsekt

A5090 Antiseptická

A5069 Fytosan

A5089 Uklidňující

TAJEMSTVÍ SYNERGIE 
Při tvorbě aromaterapeutických kompozic využíváme tzv. synergického efek-
tu, kdy důmyslnou skladbou éterických olejů je umocňováno jejich celkové 
působení. Na tomto principu jsou vytvořeny všechny směsi éterických olejů 
Original ATOK – směsi k osvěžení vzduchu, podpoře dýchacího systému, 
relaxaci, meditaci či k řešení specifických problémů.

ZÁKLADNÍ ŘADA ÉTERICKÝCH OLEJŮ

A6047 Pačuli,  Pogostemon Cablin Oil

A6030 Pelargonie,  Pelargonium Graveolens Oil

A6014 Pepř černý,  Piper Nigrum Fruit Oil

A6050 Petitgrain,  Citrus Aurantium Leaf Oil

A6049 Pimentovník,  Pimenta Acris Leaf Oil 

A6051 Pomeranč,  Citrus Autrantium Dulcis Oil

A6052 Pomeranč extra,  Citrus Autrantium Dulcis Oil 

A6119 Ravintsara,  Cinnamomum Camphora Var. Ravintsara 

A6056 Rozmarýn extra,  Rosmarinus Officinalis Oil 

A6058 Růžová palma,   Cymbopogon Martini Oil

A6059 Růžové dřevo,  Dalbergia Sissoo Oil

A6063 Skořice-kůra,  Cinnamomum Zeylanicum Oil

A6064 Skořice-listí,  Cinnamomum Zeylanicum Oil

A6065 Smrk-jehličí,   Abies Sibirica Needle Oil

A6068 Šalvěj lékařská,  Salvia Officinalis Oil 

A6067 Šalvěj muškátová,  Salvia Sclarea Oil

A6013 Tangerinka,  Citrus Reticulata, X C. Sinensis Peel Extract

A6013 Tea tree,  Melaleuca Alternifolia Leaf Oil

A6075 Túje,  Thuja Occidentalis Oil

A6069 Tymián Thymol,  Thymus Vulgaris Oil 

A6070 BIO Tymián Linalool,  Thymus Vulgaris Oil 

A6072 Vetiver,  Vetiveria Zizanoides Oil

ZÁKLADNÍ ŘADA ÉTERICKÝCH OLEJŮ

A6073 Ylang-ylang,  Cananga Odorata Oil

A6074 Zázvor,  Zingiber Officinale Root Oil 

VZÁCNÉ ÉTERICKÉ OLEJE

A6002 Angelika-kořen,  Angelica Archangelica Oil

A6019 Heřmánek modrý,  Chamomilla Recut. Oil

A6023 Jasmín absolue,  Jasminum Officinale Oil

A6044 Meduňka lékařská,   Melissa Officinalis Leaf Oil

A6054 Nerol,  Citrus Aurantium Amara Oil

A6057 Růže damašská,  Rosa Damascena Flower Oil

A6060 Řebříček,  Achillea Millefolium Oil

A6061 Santal,  Santalum Album Oil

A6086 Slaměnka,  Helichrysum Italicum Oil

A6088 Vanilka absolue,  Vanilla Planifolia Extract
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ROSTLINNÉ OLEJE 

A1027 ARGANOVÝ / LZS*

A1002 AVOKÁDOVÝ / LZS*

A1005 DÝŇOVÝ / LZS*

A1030 CHIA / LZS*

 A1006 JOJOBOVÝ / LZS*

A1069 KARITÉ

A1033 KOKOSOVÝ BIO / LZS*

A1035 KONOPNÝ / LZS*

A1008 LNĚNÝ / LZS*

A1009 MAKADAMIOVÝ / LZS*

A1011 MANDLOVÝ 

A1032 MANDLOVÝ / LZS*

A1014 OLIVOVÝ PANENSKÝ / LZS

A1017 PUPALKOVÝ BIO / LZS*

A1034 RAKYTNÍKOVÝ / LZS*

A1018 RICINOVÝ

A1021 SEZAMOVÝ

A1012 SLUNEČNICOVÝ

A1023 SÓJOVÝ

A1036 ŠÍPKOVÝ

A1013 Z JADER HROZNOVÉHO VÍNA

A1031 Z LÍSKOVÝCH OŘECHŮ

A1003 Z MERUŇKOVÝCH PECEK BIO / LZS*

A1015 Z PŠENIČNÝCH KLÍČKŮ / LZS*

ROSTLINNÉ MACERÁTY 

A1001 ROSTLINNÝ MACERÁT ARNIKA V SÓJOVÉM OLEJI 

 A1007 ROSTLINNÝ MACERÁT KAŠTAN V SÓJOVÉM OLEJI 

 A1012 ROSTLINNÝ MACERÁT MĚSÍČEK V SÓJOVÉM OLEJI 

ROSTLINNÁ MÁSLA  

A1029 BAMBUCKÉ

A1026 KAKAOVÉ

VITAMINY

A2020 LECITIN SUPER

 A2023 PANTENOL (provitamin B5)

 A2016 VITAMIN E

ROSTLINNÉ OLEJE, 
MACERÁTY A MÁSLA

VITAMIny (pro kosmetické použití) 

Cenná výživa pro pokožku

Rostlinné oleje a másla se získávají lisováním ne-
bo extrakcí ze semen a plodů olejnatých rostlin. 
V aromaterapii se používají samostatně nebo jako 
nosiče pro éterické oleje a další účinné složky. Jsou 
velmi výživné, složením se podobají kožním tu-
kům, proto se velmi dobře vstřebávají do pokožky. 
Snadno se dostávají do jejích nejhlubších vrstev, 
odkud jsou krevními kapilárami roznášeny po ce-
lém těle. Olejové maceráty se získávají výluhem 
čerstvých nebo sušených bylin do oleje za studena. 

DOPLŇKY STRAVY

A4422  ELEUTEROKOK EXTRAKT

A4427  ELEUTEROKOK EXTRAKT S BETA-GLUKANEM

A2017  VITAMIN C V PRÁŠKU

DOPLŇKY STRAVY
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Název preparátu / typ pleti Normální  
a smíšená

Suchá  
a stárnoucí 

Mastná, aknózní  
a zánětlivá 

Ochablá  
a unavená

Extrémně  
citlivá 

Postižená  
lupénkovou a ekzémy

S rozšířenými 
a popraskanými žilkami

Podrážděná  
po opalování 

Se sklonem k tvorbě 
pigmentových skvrn

Omlazující krém ZLATO-JANTAR  • •

Regenerační krém RŮŽE / RŮŽE OF6 • • • • • • •

Perlový krém denní  ANTI-PIGMENT • •

Perlový krém noční ANTI-PIGMENT • •

Speciální krém SOLNEA Plus se solí z Mrtvého moře •

Zklidňující krém KAROTENOIDY • • • • • • •

Regenerační krém  ATTOPIC • •

Regenerační krém  CITRON-MRKEV • • • • •

Regenerační krém DIANTA / DIANTA OF6 • •

Regenerační krém ETERICA / ETERICA OF6 • • •

Regenerační krém GALANT • • • •

Regenerační krém GRANÁTOVÉ JABLKO • • • •

Regenerační krém JASMÍN • • • • •

Regenerační krém OVES - KONOPÍ • • • • • • • •

Regenerační krém LEVANDULE / LEVANDULE OF6 • • • • •

Regenerační krém MATEŘÍ KAŠIČKA • • •

Regenerační krém MATEŘÍDOUŠKA •

Regenerační krém NEROL • • • • •

Regenerační krém OLIVA / OLIVA OF15 / OLIVA OF30 • • • • •

Regenerační krém RADIO R1 •

Regenerační krém ŠÍPEK • • • • •

Regenerační krém TEA TREE / TEA TREE OF6 • • • • •

Regenerační krém VIANA •

Regenerační krém YLANG-YLANG • •

Regenerační krém ŽENŠEN / ŽENŠEN OF6 • •

Vyživující krém  ACAI – ČERVENÉ VÍNO • • • •

Základní krém DERMAL • • • •

Základní krém SHEA BUTTER • • • • •

Lecitinový krém TONKA-BENZOIN • • •

Přírodní rozjasňující BB KRÉMY medium / bronze • • • •

POMOC PŘI VÝBĚRU – PÉČE O OBLIČEJ A DEKOLT

Název preparátu / typ pleti
Normální  
a smíšená

Suchá  
a stárnoucí 

Mastná, aknózní  
a zánětlivá 

Ochablá  
a unavená

Extrémně  
citlivá 

Postižená  
lupénkovou a ekzémy

S rozšířenými 
a popraskanými žilkami

Podrážděná  
po opalování 

Se sklonem k tvorbě 
pigmentových skvrn

Odličovací olej  MAKE-UP •  • • • • • • • •

Čistící olej RŮŽOVÉ DŘEVO •  • •

Čistící olej SANTAL • •

Čistící olej YLANG - YLANG • • •

Čistící olej NEUTRAL •  • • • • • • • •

Micelární voda KONOPÍ - HEŘMÁNEK dvoufázová • • • • • • • • •

Odličovací mléko OVES - KONOPÍ • • • • • • • • •

ČISTICÍ A ODLIČOVACÍ OLEJE

KRÉMY

Název preparátu / typ pleti
Normální  
a smíšená

Suchá  
a stárnoucí 

Mastná, aknózní  
a zánětlivá 

Ochablá  
a unavená

Extrémně  
citlivá 

Postižená  
lupénkovou a ekzémy

S rozšířenými 
a popraskanými žilkami

Podrážděná  
po opalování 

Se sklonem k tvorbě 
pigmentových skvrn

Dvoufázová pleťová voda ZLATO–JANTAR • •

Pleťová voda / tonikum RŮŽE •  • • • • • •

Pleťová voda  ACAI – ČERVENÉ VÍNO • • • •

Pleťová voda  CITRON • • • • •

Pleťová voda / tonikum HŘEBÍČEK •

Pleťová voda / tonikum JALOVEC • • • •

Pleťová voda JASMÍN • • • • •

Pleťová voda / tonikum LEVANDULE • • • • • •

Pleťová voda MOŘSKÉ ŘASY • • • •

Pleťová voda NEROL • • • • • •

Pleťová voda ROZMARÝN • • •

Pleťová voda / tonikum TEA TREE • • • • •

Pleťová voda  YLANG-YLANG • • •

Zklidňující pleťová voda KAROTENOIDY • • • • • •

Pleťové tonikum ELEUTEROKOK-PROPOLIS • •

Pleťové tonikum GALANT • • • •

PLEŤOVÉ VODY A TONIKA



DOBA EXpIRACE pREpARáTŮ
6 MĚsÍCŮ
Krémy (vyjma Lecitinového krému Tonka-benzoin, Regeneračního krému Růže a BB krémů), 
základní krémy, Oční krém Světlík, masážní krémy, krémy na ruce a nohy, zábaly na vlasy, masky 
(vyjma pudrových), tělové zábaly (vyjma pudrových), peelingy (vyjma Sprchového peelingu  
Acai – aloe vera), Opalovací oleje OF6, OF10, OF15 a dětské opalovací oleje OF 10 a OF 15

8 MĚsÍCŮ
Omlazující krém Zlato-jantar, Rostlinné oleje brutnákový, konopný, lněný, pupálkový, rakytníkový 
LZS, sezamový, z pšeničných klíčků a rostlinné maceráty

9 MĚsÍCŮ
Intenzivní sérum Zlato-jantar a Hyaluronový fluid

12 MĚsÍCŮ
Koupelové oleje, sprchové oleje, péče o vlasy (vyjma zábalů), oční krémy (vyjma Očního krému 
Světlik), nosní oleje, dentální péče (vyjma balzámů), péče o ruce (vyjma krémů), H Stop, intimní 
péče, čisticí a odličovací oleje, regenerační obličejové oleje, Lecitinový krém Tonka-benzoin, 
Regenerační krém Růže, BB krémy, balzámy (vyjma China Balzámu), pudrové masky a zábaly, 
Sprchový peeling Acai – aloe vera, pleťové vody a tonika, hydratační a osvěžující spreje, 
masážní oleje, Revitalizující oleogel Zlato-jantar, Dvoufázová pleťová voda Zlato-jantar, Omlazující 
maska Zlato-jantar, Oční liftingové sérum Slaměnka, Revitalizační sérum Růže, rostlinná másla, 
vitaminy, rostlinné oleje jojobový, kokosový LZS, makadamiový, mandlový, mandlový LZS, 
olivový panenský, ricinový, slunečnicový, sójový, z jader hroznového vina, z lískových ořechů, 
z meruňkových pecek, étericke oleje z citrusových plodů a Eleuterokok-kořen

30 MĚsÍCŮ
Herpason, Lippason, Deofuss, Thymosan, N Stop, Albisan, China Balzám, éterické oleje (vyjma 
éterických olejů z citrusových plodů) a směsi éterických olejů

Název preparátu / typ pleti
Normální  
a smíšená

Suchá  
a stárnoucí 

Mastná, aknózní  
a zánětlivá 

Ochablá  
a unavená

Extrémně  
citlivá 

Postižená  
lupénkovou a ekzémy

S rozšířenými 
a popraskanými žilkami

Podrážděná  
po opalování 

Se sklonem k tvorbě 
pigmentových skvrn

Intenzivní sérum ZLATO-JANTAR • • 

Revitalizující oleogel  ZLATO-JANTAR • • 

Facelifting oleogel VANILKA-MED • • •

Regenerační olej RŮŽE BPJ • • • • • • •

Revitalizační sérum RŮŽE • • • • • •

HYALURONOVÝ FLUID • • • • • • • •

Regenerační obličejový olej ALOE VERA • • • • •

Regenerační obličejový olej AVOKÁDO • • • •

Regenerační obličejový olej DIANTA / DIANTA OF6 • •

Regenerační obličejový olej HEŘMÁNEK BPJ • • • • • •

Regenerační obličejový olej KAROTENOIDY • • • • • •

Regenerační obličejový olej LEVANDULE-MRKEV • • • • • •

Regenerační obličejový olej MOŘSKÉ ŘASY – ARGAN • • • •

Regenerační obličejový olej SUPRADERM • •

Regenerační obličejový olej YLANG-YLANG • • •

Regenerační obličejový olej NEUTRAL • • • • • •

Regenerační obličejový olej OVES - KONOPÍ • • • • • • • •

REGENERAČNÍ  OLEJE, OLEOGELY, SÉRA A FLUIDY

Název preparátu / typ pleti
Normální  
a smíšená

Suchá  
a stárnoucí 

Mastná, aknózní  
a zánětlivá 

Ochablá  
a unavená

Extrémně  
citlivá 

Postižená  
lupénkovou a ekzémy

S rozšířenými 
a popraskanými žilkami

Podrážděná  
po opalování 

Se sklonem k tvorbě 
pigmentových skvrn

Omlazující pleťová maska ZLATO-JANTAR • •

Pudrová maska ACAI – ČERVENÉ VÍNO •  • •

Pudrová maska BRUSINKA • • •

Maska ČOKOLÁDA • • • •

Regenerační maska JOJOBA • • • • • • •

Regenerační maska LECITIN • • • •

Regenerační maska MOŘSKÉ ŘASY • • • •

OBLIČEJOVÉ MASKY

Název preparátu / typ pleti
Normální  
a smíšená

Suchá  
a stárnoucí 

Mastná, aknózní  
a zánětlivá 

Ochablá  
a unavená

Extrémně  
citlivá 

Postižená  
lupénkovou a ekzémy

S rozšířenými 
a popraskanými žilkami

Podrážděná  
po opalování 

Se sklonem k tvorbě 
pigmentových skvrn

Enzymatický obličejový peeling ANANAS-PAPÁJA • • • •

Obličejový peeling KÁVA • • • •

Obličejový peeling MOŘSKÉ ŘASY • • • •

OBLIČEJOVÉ PEELINGY

Minimální trvanlivosti lze prodloužit uchováváním preparátů na temném a chladném místě. 
Vzhledem k přírodnímu původu obsažených látek mohou jednotlivé preparáty vykazovat 
barevné rozdíly a také odlišnosti vůně. 
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