
MY Cosmetik 

Vonný vánok 

Prírodná kozmetika  
 

Katalóg produktov 



 
MY Cosmetik je kvalitná, francúzska značka venovaná 
aromaterapii, prírodným produktom ale aj výrobe vlastnej 
prírodnej kozmetiky.  Ponúkajú celý rad prírodných 
kozmetických produktov, ktoré neobsahujú syntetické a 
chemické látky. MY Cosmetik obhajuje recykláciu fliaš a 
minimalizuje obaly. Obaly môžete použiť napríklad pri 
výrobe vlastnej kozmetiky.  
 

MY Cosmetik obhajuje  pravosť prírodných zložiek, ktoré používa  a pochopenie 
účinkov týchto aktívnych látok na našom tele a mysli.  

 
Kvalita 
 

Kvalita je na prvom mieste. Éterické a prírodné oleje sú 100 % prírodné, 100 % 
organické (kontrolované ekologické poľnohospodárstvo), obsahujúce všetky 
aromatické zložky a sú bez obsahu syntetických látok. Výrobky sú certifikované a 
kontrolované ECO CERT sas F-32600 L´Isle Jourdain.  
 
 
Hodnoty 
 
Väčšia koncentrácia = vyššia účinnosť 
- zaviazali sme sa ponúknuť iba vysoko koncentrované kozmetické a aktívne 
látky bez inertných zložiek.  
Žiadne Greenwashing 
- „Greenwashing“ je marketingový nástroj, ktorý vytvára ekologický obraz o firme. Často sa však 
investuje do vytváranía ekologického obrazu, ako pozeraním na životné prostredie. 

Hodnota za peniaze 
- spotrebiteľ musí vedieť, čo si kúpil. 
Netestované na zvieratách 
Žiadne zložky chemického priemyslu 
 

My  Cosmetik obhajuje návrat k základom. Prírodné, účinné, bez kompromisov či 
vymýšľania, našim cieľom je kontrolovať čo používame na naše telo.  

 
Vyrába 
MY Cosmetik 
EKO Friendly 
Chemin de Chalay 
Francúzsko 
 
Prírodnú kozmetiku MY Cosmetik Vám prináša e-shop:  
www.vonyvanok.sk.  
 
Www.vonnyvanok.sk 



Prírodné éterické oleje  

      Fotosenzitívny. 
Nevystavovať sa 
slnečnému žiareniu a 

          Veľmi silný éterický 
olej. Dávkovať opatrne.  

  Môže dráždiť pokožku. 
Používať zmiešaním s 
prírodným olejom. 

Bazalka exotická BIO 
Ocimum basilicum  

Povzbudzuje, dodáva 

energiu a posilňuje 

nervový systém. 

Bojuje so stresom 

a únavou.  

Bergamot BIO 
Citrus aurantiumssp. bergamia  

Upokojuje, pôsobí 

proti mikróbom 

a čistí. Vhodný pre 

mastnú pleť. Používa 

sa pri črevných 

bolestiach.  

Borievka virgínska 
Juniperus virginiana 

Uvoľňuje a 

povzbudzuje. Známe 

sú aj jeho účinky pri 

chudnutí a celulitíde. 

Pomáha pri ťažkých 

nohách. 

Borovica BIO 
Pinus sylvestris  

Účinky proti 

pľúcnym 

Cist  BIO 
Cistus ladaniferus  

Podporuje hojenie. 

Pleť hydratuje, 

sťahuje a pôsobí proti 

vráskam. Reguluje 

prirodzenú 

obranyschopnosť tela.   

Citrón BIO 
Zeste - Citrus limonum  

Čistí vzduch, pôsobí 

ako prevencia pred 

infekčnými 

chorobami. Vhodný na 

pleť mastnú a krehké 

nechty.  

Cypruštek  BIO 
Cupressus sempervirens  

Známy pre podporu 

cirkulácie krvi. 

Bojuje s celulitídou. 

Reguluje nadbytočné 

potenie, upokojuje 

kašeľ.  

Čierne korenie BIO 
Piper nigrum  

Stimuluje trávenie 

a zahrieva telo. 

Pripravuje svaly pred 

námahou. Oceňovaný 

je aj pre afrodiziakálne 

účinky.  

Citronela BIO 
Cymbopogon winterianus  

Pomáha pri 

migrénach, aritmii, 

bolestiach šliach. 

Odpudzuje hmyz 

a čistí vzduch.  

Eukalyptus citronovovonný 

BIO Eucalyptus citriodora  

Pôsobí proti zápalom 

a uľavuje od bolesti 

vrátane reumatizmu 

alebo artritíde.  

Eukalyptus radiata BIO 
Eucalyptus radiata  

Uľahčuje 

vykašliavanie. Bojuje 

s chrípkou, vírusovými 

ochoreniami a 

zápalom priedušiek. 

Pomáha pri akné. 

Estragón BIO 
Artemisia dracunculus L.  

Pôsobí proti kŕčom, 

vírusom a alergiám. 

Efektívne bojuje s 

„čkaním“.  

Eukalyptus globulus BIO 
Eucalyptus globulus  

Osviežujúci, zúčnný 

na dýchací systém. 

Podporuje 

vykašliavanie 

a využíva sa pri  

nachladnutí, zápale 

priedušiek .   

Geránium bourbon BIO 
Pelargonium asperum  

Ideálny pre 

starostlivosť o pleť. 

Sťahuje póry, 

osviežuje 

a rozjasňuje . Bojuje 

s drobným 

jazvičkami 

Gaultéria BIO 
Gaultheria fragrantissima  

Pôsobí veľmi silno 

proti zápalom 

a kŕčom. Používa sa 

v prípadoch 

problémov so svalmi 

a artritíde.  

5 ml - 2.19 € 

5 ml - 2.79 € 

5 ml - 2.19 €  5 ml –3.19€ 

5ml –3.19 € 5 ml –1.89€ 

5 ml –2.19 € 2 ml –8.59 € 

5 m- 1.89 € 5 ml –5.99 € 

5 ml –5.19  € 

5 ml –6.69 € 5 ml -2.49 € 5 ml –2.39 € 

5 ml –1.79 € 



  

www.vonnyvanok.sk 

Klinčeky BIO 
Syzygium aromaticum  

Olej známy pre 

všestranné účinky.  

Revitalizuje, pôsobí 

ako afrodiziakum 

a všeobecný 

stimulant.  

Harmanček rímsky  
Chamaemelum nobile   

Veľmi dobre 

znášaný pokožkou. 

Upokojuje. Používa 

sa v prípadoch 

žalúdočných 

problémov.  

Harmanček  
Matricaria recutita   

Protizápalové 

a upokojujúce účinky. 

Uľavuje pri bolestiach 

žalúdka a pri 

podráždenej pokožke.  

Kafrovník  
Cinnamomum camphora  

Posilňuje a stimuluje 

celé telo. Dodáva 

energiu, čistí, navracia 

stratenú silu.  

Helichryzum Slamiha BIO 
Helichrysum italicum  

Obmedzuje tvorbu 

krvných zrazenín, 

bráni zrážaniu krvi a 

prečisťuje. Podporuje 

liečbu modrín. 

Posilňuje tkanivá.  

Helichryzum Gymnocephalum 

BIOHelichrysum gymnocephalum  

Stimuluje imunitu. 

Znižuje horúčku 

a pomáha pri 

nachladnutí 

a respiračných 

chorobách. 

Jalovec BIO 
Juniperus communis  

Pôsobí proti 

zápalom, bolesti 

svalov a reume. Pre 

ľahšie odstránenie 

celulitídy pomáha 

odvodňovať.  

Kadidlo BIO 
Boswellia carteriiBirdw   

Pomáha pri 

nervových 

problémoch a 

depresii. Stimuluje 

imunitu. Pôsobí proti 

zápalom dýchacích 

ciest.  

Lavandin super BIO 
Lavandula burnatii super  

Upokojuje, pri 

strese a nervozite. 

Uvoľňuje svaly 

a pôsobí proti 

zápalom. Vhodný 

pre športovcov 

Majoránka plody BIO 
Origanum majorana  

Pomáha pri úzkosti, 

strese, reguluje 

búšenie srdca. 

Účinný proti 

infekciám. Pomáha 

pri dýchacích 

ochoreniach.  

Litsea cubeba BIO 
Litsea cubeba Persoon, Litsea 

citrata  

Olej podporujúci 

uvoľnenie, relaxáciu 

a odpočinok. 

Príjemná citrusová 

vôňa je vhodná do 

difúzera.  

Lípia BIO 
Lippia citriodora   

Protizápalové 

a sedatívne účinky.  

Používa sa pri  depresii, 

nespavosti a pri liečbe 

sklerózy.  

Levanduľa latifolia BIO 
Lavandula latifolia  

Stabilizuje emócie, 

pomáha pri relaxácii. 

Podporuje hojenie. 

Aplikuje sa na rany, 

popáleniny, 

uštipnutia hmyzom.  

Levanduľa lekárska BIO 
Lavandula angustifolia M 

Podporuje spánok, 

likviduje tlaky 

v hlave a  migrénu. 

Utišuje bolesť. 

Pomáha pri 

vyvrtnutí, vykĺbení 

a reume.  

Lemongras BIO 
Cymbopogon citratus  

Povzbudzuje trávenie 

a cirkuláciu krvi. 

Pomáha pri celulitíde. 

Dodáva lesk vlasom.   

Problémy s trávením: Bazalka,, Litsea Cubeba, Mäta pieporná  
Nevoľnosť pri cestovaní: Citrón , Mäta pieporná, Zázvor  
Pocit nevoľnosti: Estragón, Mäta pieporná 
Problémy s pečeňou: Mrkva, Rozmarín verbenový 
 
                                  Pri difúziii alebo masáži sa poraďte s odborníkom! 

5 ml-25.19 € 

5 m -2.89€ 
5m- -2..19 € 

5 ml –7.69 € 
5 ml -3.89 € 

5ml –3.59 € 

5 ml-18.19 € 
5 ml –9.19 € 

5 ml –4.19 € 
5 ml –2.49 € 

2 ml –8.19 € 

5 ml –3.19 € 
5 ml –5.19 € 

5 ml –1.99 € 

5m-2.19 € 



 

www.vonnyvanok.sk 

Mandarínka červená BIO 
Citrus reticulata blanco  

Silne pôsobí na 

nervový systém. 

Upokojuje, čistí 

a pomáha relaxovať.  

Príjemná vôňa viac 

rozvíja  

Pimentovník karibský  
Pimenta racemosa  

Spomaľuje 

vypadávanie vlasov, 

podporuje ich rastu 

a redukuje výskyt 

lupín.  

Petit grain  BIO 
Citrus aurantium  

Utišuje a pomáha 

relaxovať. Lieči 

a povznáša ducha. 

Zdroj príjemnej, 

oživujúcej, 

dômyselnej 

a kvetinovej vône.  

Palma ružová BIO 
Cymbopogon martinii  

Stimuluje imunitu, 

pôsobí proti 

mikróbom 

a plesniam. 

Reguluje potenie 

a využíva sa 

v deodorantoch.  

Niaouli BIO 

Melaleuca quinquenervia cineoliferum  

Posilňuje imunitu 

voči baktériám 

a vírusom. Dodáva 

energiu. Pomáha 

povzbudiť činnosť 

žíl.  

Myrta BIO 
Myrtus communis  

Povzbudzuje činnosť 

žíl a používa sa pri 

problémoch 

s cirkuláciou krvi, 

hemoroidoch a zlaej 

žile. Odstraňuje vši.  

 

Pačuli BIO 
Pogostemon cablin  

Očarujúca vôňa. 

Podporuje hojenie 

a pôsobí  proti 

infekciám. Vhodný 

pre starostlivosť o 

problematickú pleť. 

Néroli BIO 
Citrus aurantium L.ssp.amara  

Uľavuje pri úzkosti, 

nespavosti, 

a depresii. 

Regeneruje suchú 

a zrelú pleť. Pôsobí 

proti vráskam.  

Mäta pieporná BIO 
Mentha piperita  

Upokojuje svrbenie  

a pomáha od bolesti. 

Pomáha pri cestovaní, 

nevoľnosti, 

migrénach 

a bolestiach hlavy.  

Mäta klasnatá BIO 
Mentha spicata  

Fantastická vôňa 

podobná žuvačke.  

Stimuluje a osviežuje. 

Vhodná do zubných 

pást a deodorantov. 

Pomaranč BIO 
Citrus sinensis  

Prináša skutočnú 

radosť. Šíri dobrú 

náladu, optimizmus. 

Pomáha bojovať 

s nespavosťou.  

Pomelo  - Grep BIO 
Citrus paradisii  

Bojuje s celulitídou. 

Odvodňuje a čistí. 

Používa sa na pleť 

mastnú. Zabraňuje 

vypadávaniu vlasov.  

Rasca rímska BIO 
Cuminum cyminum  

Známy vďaka 

účinkom pri 

problémoch 

s trávením. 

Výnimočné účinky 

obzvlášť pri úzkosti 

a nespavosti.  

Únava: 
Celková—Čierne korenie, Rozmarín cineol 
Svalová— Rozmarín cineol, Saturejka, Borovica 
Nervová—Majoránka plody, Levanduľa 
Unavená myseľ—Bazalka, Klinčeky, Mäta pieporná 
                                 Pri difúziii alebo masáži sa poraďte s odborníkom! 

Mrkva BIO 
Daucus carota L. var sativa  

Prečisťuje 

a regeneruje. 

Stimuluje 

a regeneruje pečeň. 

Pleť chráni pred 

vznikom vrások.  

Oregano Compactum BIO 
Origanum compactum  

Pôsobí proti 

baktériám a vírusom 

mnohých ochorení 

dýchacieho. V 

prípadoch únavy 

posilňuje. 

5 ml–12.69 € 

5 ml –2.59 € 

5 ml –5.79 € 5 ml –2.69 € 

5 ml - 5.19 € 5 ml –3.89 € 5 m. –1.79 € 

5 ml –3.19 € 

5 ml- 2.69 € 5 ml –2.89 € 5 ml –3.99 € 

5 ml –3.49 € 5 ml –3.19 € 

5 ml– 3.49 € 
5 m.-42.29 € 



Ravintsara BIO 
Cinnamomum camphora  

Účinky proti 

vírusom, mikróbom 

a osvieženiu nervov. 

Používa sa na mnohé 

infekcie a pri únave 

a depresii.   

Rozmarín verbenový BIO 
Rosmarinus officinalis L. 

verbenoniferum  

Regeneruje 

a odvodňuje. 

Podporuje hojenie. 

Vhodný na 

problematickú pleť.  

.Rozmarín cineol BIO 
Rosmarinus officinalis L. 

cineoliferum 

Stabilizuje emócie. 

Navracia silu 

nervovému systému.. 

Pôsobí proti 

baktériám. Používa 

sa pri nachladnutí.  

Saturejka horská BIO 
Satureja montana L.  

Dynamické 

a afrodiziakálne 

účinky. Pôsobí proti 

infekciám hlavne čriev 

a močovo-pohlavného 

ústrojenstva.   

Tymián linalol BIO 
Thymus Vulgaris L. linaloliferum  

Menej dráždi 

pokožkeu Účinkuje 

proti zápalom, 

stimulujúce imunitu 

a posilňujúce 

pokožku.  

Šalvia muškátová BIO 
Salvia sclarea L.  

Lieči problémy pri 

menštruácii 

a menopauze. 

Reguluje potenie 

a má pozitívny efekt 

na vlasy a lupiny. 

Santal  
Santalum austrocaledonicum. 

Bojuje s úzkosťou 

a nespavosťou. 

Známe afrodiziakum. 

Vhodný na pleť 

poškodenú a s akné.  

Rozmarín kafrový 

BIO Rosmarinus 

officinalis L. 

camphoriferum  

Uvoľňuje svaly. 

Pomáha pri kŕčoch.  

Populárny je pre 

všeobecné 

Smrek BIO 
Picea mariana  

Čistí a osviežuje 

nervovú sústavu. 

Pomáha pri veľmi 

silnej únave alebo 

vyčerpaní. Pôsobí proti 

zápalom a infekciám.  

Tea tree BIO 
Melaleuca alternifolia  

Účinkuje na mnohé 

baktérie a vírusy. 

Používa sa pri  ORL 

ochoreniach, uhryznutí 

hmyzom, alebo proti 

akné. 

Vavrín BIO 
Laurus nobilis L.  

Bojuje s ochoreniami 

kože a dýchacieho 

ústrojenstva. Pomáha 

pri bolestiach svalov 

a pri reume.  

Tymián thymol BIO 
Thymus vulgaris L. 

thymoliferum 

Pôsobí proti pľúcnym 

mikróbom. Výborný 

ako prevencia voči 

nachladnutiu 

a bronchitída. Bojuje 

proti únave.  

Tymián thujanol  
Thumus vulgaris L. thujanoliferum 

Čistí a využíva sa  

proti infekciám. Ako 

prevencia proti 

infekciám ORL, 

močovým 

a gynekologickým.   

Škorica – Kasia  
Cinnamomum cassia  

Účinky proti 

infekciám. Čistí, 

osviežuje, pôsobí ako 

afrodiziakum 

a prináša pozitívnu 

energiu.  

Ružové drevo  
Aniba rosaeodora var. Amazonica 

Upokojuje pri úzkosti 

a hneve. Známy je 

hlavne pre 

omladzujúci 

a regeneračný účinok 

na pleť. Pôsobí proti 

infekciám.  

Problémy s bradavicami: Mandarínka, Citrón, Škorica, Saturejka 
Drobné trhlinky: Levanduľa, Cist 
Ekzém: Levanduľa, Palma ružová, Tymián thujanol  
Mykóza na pokožke: Levanduľa, Tea tree, Geránium, Palma ružová  
 
                                  Pri difúziii alebo masáži sa poraďte s odborníkom! 

5 ml –2.89 € 

5 m. - 3.59 € 

5 ml– 2.19 € 

5 ml– 4.59 € 5 ml –1.99 € 

5 ml –4.19 € 

5 ml - 5.49 € 

5 ml - 2.69 € 

5 ml-4.49 € 

5 m. –29.29€ 

5 ml –1.99 € 

5 ml –4.89 € 5 ml.-4.89 € 

5 ml–10.99 € 

2 ml-7.59 € 



Borákový olej BIO 
Borago officinalis  

Revitalizačné a 

ochranné účinky. 

Regeneruje pleť a má 

„anti-age“ účinok. 

Vhodný pre lámavé 

nechty a suché vlasy. 

Baobab - olej BIO 
Adansonia digitata  

Vyživuje, zjemňuje 

a upokojuje. 

Využíva sa ako 

prevencia pred 

striami. Vhodný pre 

suchú pleť a vlasy.  

Avokádový olej BIO 

Persea gratissima  

Regeneruje a 

zvláčňuje pleť.  Chráni 

vláčnosť. Vhodný na 

suchú pleť spolu s 

prírodnými éterickými 

olejmi.  

.Arganový olej BIO 
Argania spinosa  

Regeneruje, 

vyživuje a opravuje 

pleť. Antioxidanty 

chránia pleť. 

Vyživuje zrelú a 

mdlú pleť.  

Zázvor BIO 
Zingiber officinalis  

Oviežujúce  účinky. 

Pomáha prekonávať 

problémy s trávením. 

Rovnako oceníte 

korenistú a citrónovú 

vôňu.   

Ylang ylang complet  BIO 
Cananga odorota  

Je možné použitie pri 

výrobe parfémov. 

Slastná vôňa prináša 

hravosť a zmyselnosť. 

Známy ako 

afrodiziakum.  

Konopný olej BIO 
Cannabis sativa  

Pleti navracia 

elasticitu a jemnosť. 

Bojuje s 

dehydratáciou.  

Dobre sa vstrebáva. 

Patrí k „anti-age“ 

starostlivosti.  

Kokosový olej BIO 
Cocos nucifera  

Chráni, upokojuje a 

zmäkčuje pleť. 

Vlasom dodáva lesk a 

silu.  

Jojobový olej BIO 
Simmondsia chinensis  

Upokojuje a 

zvláčňuje pleť. 

Dobre sa vstrebáva. 

Chráni pleť pred 

dehydratáciou a 

vráskami. 

Hroznový olej BIO 
Vitis vinifera  

Regeneruje a 

obnovuje pleť. 

Hĺbkovo vyživuje 

pleť. Vyživuje suché 

a poškodené vlasy.  

Čierna rasca-olej BIO 
Nigella sativa  

Silno aromatický olej 

známy pri zažívacích 

problémoch. Pomáha 

pri akné a 

problematickej pleti.  

Zoslabená pokožka:Citrón, Grep,Geránium, Rozmarín verbenový,  
Bolesť  nôh: Cypruštek, Niaouli, Citrón zelený—Limetka 
Akné: Citrón, Tea tree, Eukalyptus radiata, Levanduľa 
Alergická pokožka: Levanduľa, Harmanček  
 
                                  Pri difúziii alebo masáži sa poraďte s odborníkom! 

Prírodné oleje 

5 ml –5.19 € 5 ml –4.19 € 

10 ml-2.19 € 10 ml-1.89 € 10 ml-1.69€ 

10 ml-2.19 € 

10 ml-1.69 € 50 ml-3.99 € 10 ml-1.69€ 

10 ml-1.99 € 10 ml-1.89 € 

Naše oleje sú prírodné, certifikované, panenské a lisované za studena. Využiť ich môžete pre 
aktiváciu látok v prírodných éterických olejoch, alebo môžete využívať ich vlastnosti a účinky pri 
výrobe vlastnej prírodnej kozmetiky. Vytvorte si vlastný masážny olej! 

Éterické oleje, prírodné oleje, 

maceráty, maslá a hydroláty je 

možné dostať aj vo väčšom 

balení.  

 

Pre viac informácií nás 

neváhajte kontaktovať! 
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Ľanový olej BIO 

Camelina sativa  

Obsahuje omega-3. 

Patrí do každodennej 

„anti-age“ 

starostlivosti. Vhodný 

pre zrelú pleť, alebo s 

ekzémom. 

Tamanu-olej BIO 
Calophyllum inophylum  

Obsahuje látky, ktoré 

uľahčujú cirkuláciu 

krvi. Hojivé a 

protizápalové účinky. 

Vhodný pre pleť s 

akné, ekzémom. 

Slnečnicový olej BIO 
Helianthus annuus  

Obsahuje Vitamín E a 

Omega 6. Hydratuje, 

zjemňuje a vyživuje 

suchú pleť.  

Ricínový olej BIO 
Ricinus communis  

Posilňuje vlasy, 

nechty a riasy. 

Výborný pre suché, 

devitalizované, 

poškodené a  

rozštiepené vlasy.  

Požlt farbiarsky-falošný 

šafrán BIOCarthamus tinctorius  

Stimuluje regeneráciu 

kožných buniek. 

Vhodný na 

problematickú a zrelú 

pleť. Obsahuje 

antioxydanty 

Mandľový olej BIO 
Prunus dulcis  

Upokojujúce a 

zjemňujúce účinky na 

suchú a poškodenú 

pleť. Vhodný pre 

popraskané ruky.  

Lieskové oriešky-olej BIO 
Corylus avellana  

Upokojuje, zjemňuje 

pleť. Zanecháva 

príjemný hebký pocit 

na pokožke., bez 

mastného filmu. 

Infekcie dýchacích ciest: Eukalyptus, Borovica, Tymián, Kajeput, 
Ravintsara, Niaouli, Tea tree, Omán, Helichryzum, 
Záchvat kašľa: Cypruštek, Omán  
Prevencia pred infekciami: Oregano, Saturejka, Škorica, Tymián, Citrón,  
 
                                  Pri difúziii alebo masáži sa poraďte s odborníkom! 

Makadamiový olej BIO 
Macadamia ternifolia  

Vyživuje, upokojuje 

a chráni pleť. 

Vhodný pre citlivú 

pleť.. Dobre sa 

vstrebáva. Bez 

zanechania 

mastného pocitu.  

Marhuľový olej BIO 
Prunus armeniaca  

Regeneruje všetky 

typy pleti. Chráni 

pred dehydratáciou. 

Veľmi jemný. 

Vhodný ako základ 

pre masáž.  

Pšeničné klíčky-olej BIO 
Triticum vulgare  

Obsahuje vitamín E., 

ktorý chráni kožné 

bunky pred starnutím. 

Regeneruje pleť. 

Vhodný pre suchú a 

zrelú pleť.  

Pupalkový olej BIO 
Oenothera biennis  

Výborný „anti-age“ 

a regeneračný 

účinok. Obnovuje 

kožné bunky. 

Upokojuje a 

revitalizuje.  

Sézamový olej BIO 
Sesamum indicum  

Výborne hydratuje 

pleť bez zanechania 

mastného filmu. 

Obnovuje kožné 

bunky.  Vhodný pre 

suchú pleť .  

Ruža hrdzavá-olej BIO 
Rosa rubiginosa  

Obsahuje Vitamín F. 

Regeneruje pleť a 

bojuje proti vráskam. 

Podporuje hojenie, a 

hydratuje.  

Olivový olej BIO 
Olea europaea  

Obsahuje Vitamín E 

a polyfenoly, ktoré 

zabraňujú starnutiu 

pleti. Pleť 

zvláčňuje. Chráni 

vlasy a dodáva im 

lesk.  

10 ml.-1.69€ 

10 ml.-1.69 € 10 ml.-1.89 € 

10 ml-2.19 € 

10 ml.-1.89 € 

10ml-1.69 € 10ml-1.69 € 

10ml-2.19 € 

10ml-1.69 € 

10ml-2.19 € 

Tekvicový olej BIO 

Curcurbita pepo  

Obsahuje Vitamín 

E. „Anti-age“ 

účinok. Vyživuje 

pleť. Obnovuje lesk 

a silu suchých 

vlasov.  
10 ml.-1.89 € 

10ml-1.39 € 10 ml.-2.69 € 10ml-1.39 € 

10ml-1.39 € 
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Ľubovník bodkovaný 

macerát BIO Hypericum 

perforatum  

Upokojuje nervy. 

Pôsobí proti zápalom. 

Podporuje hojenie. 

Utišuje bolesť a hojí 

drobné popáleniny.  

 Nechtík macerát BIO 
Calendula officinalis  

Odporúča sa pre 

pleť citlivú, 

začervenanú, 

problematickú. 

Hojivé a 

protizápalové 

účinky.  

Kakaové maslo BIO 
Theobroma cacao  

Zmäkčuje a 

obnovuje pleť a 

vlasy. Známy je aj 

pre spevnenie pleti. 

A to všetko s 

lahodnou vôňou 

čokolády!  

Bambucké maslo BIO 

Butyrospermum parkii  

Mimoriadne bohaté 

na vitamíny. 

Vyživuje a chráni 

pleť a vlasy.  

Zjemňuje a opravuje 

pleť.  

Babassu-maslo BIO 
Orbignya oleifera  

Výborný základ pre 

masáž. Dobre vsiakne 

do pokožky. Známy 

pre hydratačné účinky. 

Vhodný pre všetky 

typy pleti.  

Arnika horská macerát BIO 
Arnica montana  

Pomáha pri ranách, 

redukuje modriny. 

Účinkuje proti 

zápalom. Využíva sa 

hlavne k masážam. 

Starostlivosť o vlasy:  
Vypadávanie: Pímentovník, Bor ievka červená, Céder , Grep, Šalvia, 
Rýchlo mastiace: Levanduľa, Šalvia, Tymián, Céder, Geránium Bourbon 
Poškodené: Geránium bourbon, Tea tree, Borievka červená 
 
                                  Pri difúziii alebo masáži sa poraďte s odborníkom! 

Mrkva macerát BIO 
Daucus carota  

Olej bohatý na 
Vitamín A. Vhodný na 
opaľovanie.  Používa 
sa aj po opaľovaní, pre 
regeneračné účinky.  

Opúncia macerát BIO  

Opuntia ficus indica  

Bohatý na Vitamín E 
a steroly, ktoré 
chránia pleť pred 
vplyvom voľných 
radikálov. Bojuje so 
známkami starnutia.  

Maceráty a prírodné maslá 

10 ml-1.69 € 100ml-6.69€ 

10 ml-1.89 € 

100ml-5.19€ 

10 ml.-1.69 € 

Sedmokrásky macerát BIO 
Bellis perennis 

Známy pre posilňujúce 
účinky na pleť. 
Používa sa na 
spevnenie poprsia. 
Odporúča sa v 
tehotenstve. 

10 ml-1.89 € 

10 ml.-1.89 € 

50 ml-3.19€ 

10 ml-1.89 € 

Maceráty sú  získavané výluhom rastlín v prírodnom oleji. Obsahujú  aktívne častice, ktoré Vám 
umožnia využiť silu  ukrytú v rastline.  Prírodné maslá a maceráty môžete využívať bez zmeny 
priamo na pleť a vlasy, alebo pri výrobe vlastnej kozmetiky.  

Suchá pleť: Arganový,Avokádový, Borákový, Pšeničné klíčky, Ruža hrdzavá, 
Kakaové maslo, Bambucké maslo,  Baobab,  
Mastná pleť: Jojobový, Lieskové oriešky, Hroznový 
Zrelá pleť: Arganový, Borákový, Požlt farbiarsky, Opúncia, Pupalkový, Ruža 
hrdzavá, Jojobový 
Problematická pleť:   
Všetky typy pleti: Babassu,  Marhuľový, Avokádový, Mandľový 
Detská pleť: Marhuľový, Avokádový, Jojobový, Mandľový 



Starostlivosť o pleť 
Suchá: Ružové drevo, Geránium, Neroli, Mrkva 
Mastná: Grep, Mandarínka, Citrón, Mrkva 
Proti vráskam: Ruža, Cist, Santal, Neroli, Ružové drevo, Rozmarín cineol 
 
                                  Pri difúziii alebo masáži sa poraďte s odborníkom! 

Šalvia BIO 
Salvia officinalis  

Bojuje s 

problematickou 

pleťou. Čistí a 

sťahuje póry. 

Navracia silu 

vlasom. Zabraňuje 

ich vypadávaniu.   

Pomarančové kvety BIO 
Citrus aurantium flower  

Osviežuje, tonizuje, 

regeneruje a 

upokojuje pleť. 

Vhodný pre suchú 

pleť. Podporuje 

zaspávanie. 

Levanduľa BIO 
Lavandula angustifolia  

Upokojuje, 

osviežuje a 

zjemňuje pleť. 

Vhodný pre pleť 

mastnú s akné.   

Ruža BIO 
Rosa damascena  

Čistí,  upokojuje a 

osviežuje pleť. 

Zabraňuje starnutiu 

pleti.  Sťahuje a 

vypína pleť.  

Rozmarín BIO 
Rosmarinus officinalis  

Čistí pleť aj póry.  

Reguluje kožný maz. 

Zabraňuje 

vypadávaniu vlasov 

a tvorbe lupín. 

Nevädza BIO 
Centaurea cyanus  

Upokojuje  unavené a 

začervenané oči. 

Používa sa na 

obklady na oči. 

Tonizuje pleť.  

Mäta BIO 
Mentha piperita  

Osviežuje a tonizuje 

pleť. Uzatvára póry , 

oživuje a zmatňuje. 

Zamedzuje svrbeniu.  

Harmanček  BIO 
Anthemis Nobilis  

Pleť upokojuje, čistí a 

regeneruje. Vhodný 

pre pleť s akné, 

citlivú a ekzmémom. 

Upokojuje napätie.  

Hammamelis BIO 
Hamamelis virginiana  

Podporuje mikro-

cirkuláciu. Pleť čistí, 

sťahuje, osviežuje.  

Vhodný pre  

zmiešanú, mastnú, 

citlivú pleť. 

Hydroláty 

50 ml-2.89 € 50 ml-2.49 € 50 ml-1.89 € 

50 ml-2.19 € 50 ml-2.19 € 50 ml-2.69 € 

50 ml-2.19 € 50 ml-2.69 € 50 ml-2.39 € 

Vyberte si prírodný a bio hydrolát, ktorý najviac vyhovuje Vašej pleti. Hydrolát, alebo kvetovú 
vodu môžete využiť nielen na tvár a telo, ale aj pri príprave vlastnej kozmetiky. Každá rastlina má 
svoje charakteristické účinky, preto aj hydrolát si vyberajte podľa potrieb pre krásu a zdravie.  

Hydrolát, alebo kvetová voda má všestranné využitie.   
 Príprava vlastnej prírodnej kozmetiky   - Sprej na zvlhčenie vzduch 
 Príprava masky      - Relaxácia a podpora spánku 
 Tonizácia pleti        pre deti 
 Parný kúpeľ na očistenie pokožky   - Aromaterapeutický kúpeľ 
 Studené alebo teplé obklady    - Sprej na telo a tvár  



Uštipnutie hmyzom: Tea tree, Levanduľa, Geránium, Citronella 
Začervenanie: Helichryzum, Cist 
Jazvy: Helichryzum, Rozmarín verbenový, Šalvia lekárska  

Drobné poranenia: Cist, Levanduľa 
 

Pri difúziii alebo masáži sa poraďte s odborníkom! 

 Žltý 
Opravuje kožné 

bunky, čistí, 

dodáva lesk,  

tonizuje  a má 

peelingový“ 

účinok. Vhodný pre 

citlivú, mastnú a 

zmiešanú pleť.   

Zelený 
Čistí, podporuje 

hojenie a 

upokojuje. Vhodný 

pre zmiešanú a 

mastnú pleť.  

Ružový 
Čistí a upokojuje.  

Vhodný pre 

starostlivosť o 

tvár aj vlasy. 

Citlivá , 

podráždená, 

unavená pleť. 

Suché a krehké 

Rhassoul –Marocký 
Čistí pleť aj vlasy. 

Súčasť spa 

procedúr. Vhodný 

pre zábaly, 

obklady, masky, 

šampóny. 

Fialový 
Oživuje a 

detoxikuje 

unavenú pleť. 

Protizápalový 

účinok.  

Upokojuje zápaly 

kože. 

Červený 
Bohatý minerály. 

Upokojujúce a 

obnovujúce účinky. 

Detoxikačný zábal, 

alebo maska. 

Vhodný pre matnú, 

unavenú pleť. 

Modrý 
Detoxikuje a 

revitalizuje. Čistí 

pleť. Vhodný pre 

mastnú a zrelú pleť.  

Biely 
Uvoľňujúci a 

upokojujúci  účinok. 

Vhodný pre suchú, 

citlivú, poškodenú, 

zrelú pleť.  

Íly 

100 g -1.59 € 50 g -1.39 € 50 g –3.59 € 

50 g –3.59 € 50 g -1.89 € 100 g -1.89 € 

50 g -1.39 € 100 g -1.89 € 

Čistiace, vyživujúce,  detoxikačné, obnovujúce a mineralizujúce  účinky majú prírodné íly. Ideálne 
pre starostlivosť o pleť. Sú vhodné ako masky na tvár, alebo aj ako zábaly na telo.  Všetky íly sú 
prírodné. Je možné vytvoriť vlastné zmesi podľa Vašich požiadaviek.  

Tip: 2 ml akéhokoľvek Ílu zmiešať s 90 ml minerálnej vody alebo hydrolátu. Pridať 
môžete aj 1-2 kvapky éterického oleja, alebo prírodného oleja podľa typu pleti. Dobre 
zmiešať, tak aby sa vytvorila homogénna hmota podobná paste. Naniesť na tvár. 
Nechajte pôsobiť 10 min. a následne zmyte prírodnou morskou hubkou.  



Citón 
Peeling tváre a tela. 

Pleti dodá hladký 

pocit a jas.   

Jahodové jadierka  
Jemný a originálny 

peeling tváre. 

Vhodný aj do 

peelingových 

mydiel.  

 

Čierna 
Prináša farebnú 

škálu od svetlo 

šedej po čiernu.  

100 % prírodná. 

Neobsahuje 

nanočastice.  

Pomaranč 
Vhodný pre 

peeling tváre. 

Pleť bude hladká 

a jemná.  

Malinové jadierka  
Umožňujú veľmi 

jemný peeling 

tváre. Vyskúšajte 

v peelingovom 

mydle.  

Zlatá 
Prináša jemné zlaté 

odlesky. 100 % 

prírodná. 

Neobsahuje 

nanočastice.  

Biela 
Prináša do 

výrobkov jas bez 

lesku. 100 % 

prírodná. 

Neobsahuje 

nanočastice.  

Medená 
Prináša  jemné 

medené odlesky.  

100 % prírodná. 

Neobsahuje 

nanočastice.  

Bambusové vlákna  
Určené pre 

peeling a čistenie 

tváre. Veľmi 

jemný. Pleti 

dodáva hladký 

povrch.  

Orechové škrupiny 
Veľmi efektívny 

čistiaci peeling, 

ktorý rešpektuje 

pleť. Peeling celého 

tela. Vhodný do 

peelingových 

mydiel. 

Olivové jadrá  
Veľmi efektívny 

pre peeling  celého 

tela, nôh ale aj 

tváre.  

Ovocné a prírodné peelingy 

50 g –4.99 € 

50 g –5.49 € 50 g –4.89 € 50 g –4.89 € 

50 g –3.59 € 50 g –3.59 € 50 g –5.39 € 

Bronzová—hnedá 
Ideálny pre 

prípravu farieb od 

béžovej po 

bronzovú.  100 % 

prírodná. 

Neobsahuje 

nanočastice.  

Mica 

10 g –3.19 € 10 g –3.19 € 10 g –2.89 € 

10 g –3.19 € 10 g –3.19 € 

Vybrali sme pre Vás veľmi kvalitné a 100 % prírodné minerálne zložky pre obohatenie 
kozmetických výrobkov.  Do Vašej kozmetiky prinesú jemné farebné odlesky. Micu si môžete 
vzájomne miešať a vytvárať farebné kompozície.  

Prinášame rôzne druhy  peelingov pre realizáciu peelingu 
rôznej jemnosti pre tvár aj telo.  

 

Tip: Rozžiarte pleť s micou! 

Použite micu pri výrobe 

telového balzámu.  
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Vanilka 
Ponorte sa do 

sladkej a 

neodolateľnej 

cukrovej vôňe 

vanilky.  

Nugát 
Svojim výrobkom 

dodáte sladkú a 

zmyselnú vôňu 

nugátu.  

Med 
Svojmu výrobku 

dodáte sladkú a 

opojnú vôňu medu.  

Karamel 
Dodá sladkú, 

cukrovú, 

karamelovú vôňu.  

Kakao 
Produktu dodá 

sladkú, 

neodolateľnú 

čokoládovú vôňu.  

Jahoda 
Svieža a ovocná 

vôňa obľúbená u 

všetkých vekových 

kategórií.  

Genipa 
Modrá farba sa 

získava z rastliny 

Genipa americana.  

Genet 
Hnedá farba 

získana z 

genisteínu, ktorý je 

molekulou sóje.  

Garance 
Oranžová až 

červená podľa 

koncentráie.  

Získana z koreňa 

Moreny farbiarskej.  

Isocide 
Konzervant povolený EcoCert. 

Rozpustný vo vode.  

Alfalfa 
Zelená farba 

získavaná najmä z 

Lucerny a rastlín 

bohaté na 

chlorofyl.  

Prírodné extrakty a farbivá 

Konzervaty 

Vitamín E 
Veľmi silný 

prírodný 

antioxydant. 

Prírodný 

konzervant 

rozpustný v oleji.  

Pridajte svojim prípravkom lahodnú alebo ovocnú vôňu či 
farbu, ktorá Vás poteší.  

Pre udržanie čerstvosti, trvanlivosti a aktívnych látok vo Vašom výrobku je nevyhnuté použiť 
prírodné konzervačné látky.  

5 ml –3.19 € 5 ml –2.19 € 

5 ml –3.19 € 

5 ml –3.19 € 5 ml –3.39 € 5 ml –3.19 € 

10 ml –2.89 € 10 ml –2.59 € 

10 ml –3.49 € 

10 ml –2.89 € 

10 ml –2.89 € 10 ml –2.89 € 



BTMS 
Prírodný emulgátor 

a vlasový 

kondicionér. 

Znižuje statický 

účinok. Vhodný na 

všetky typy vlasov.  

Cétiol 
Prírodný vlasový 

kondicionér. 

Uľahčuje 

rozčesávanie. 

Nahrádza bežne 

používané silikóny.  

Textúry, vosky, emulgátory 

Vosk zo sóje 
Vhodný pare 

výrobu bielych 

sviečok, tuhých 

deodorantov, 

masážnych sviečok, 

krémov na báze 

„voda v oleji.“ 

Olivem 1000 
Emulgátor-vosk na 

báze olivového 

oleja. Umožňuje 

všetky formy 

textúr.  Nemastný. 

Guma guar 
Zahusťuje, 

stabilizuje a dodáva 

gélovú 

transparentnú 

textúru. Schválené 

EcoCert.  

Cutina 
Úplne prírodný 

emulgátor. 

Dodáva hodvábne 

hladký povrch . 

Dobre sa 

vstrebáva.  

Kyselina sterarová 
Zahusťuje a 

stabilizuje krémy a 

balzámy.  Prináša  

jemnosť a 

hladkosť.  

Oliperle 
100 %  prírodný 

na báze olív. Z 

olejov vytvoríte 

maslo. 

Kompatibilný s 

väčšinou 

prírodných látok.  

Včelí vosk 
Zahusťuje a 

stabilizuje 

emulzie. Vhodný 

do balzamov, 

krémov, sviečok, 

mydiel,... 

Sucragel 
Jemný  emulgátor 

na báze cukrov.  

Dobre znášaný 

všetkými druhmi 

pleti.  

Xantanová guma 
Používa sa na 

zahustenie vodnej 

fázy. Stabilizuje 

textúry. Ideálna pre 

tvorbu gélov.  

Široká škála prírodných prípravkov, aby ste mohli uspieť pri výrobe vlastnej prírodnej kozmetiky. 
Prípravky potrebné pre správnu konzistenciu Vášho výrobku. Nájdete tu emulgátory, stabilizátory, 
zahusťovadlá, vosky...  Jednotlivé prípravky sú prírodné a rastlinného pôvodu.  

 

www.vonnyvanok.sk 

100 g –5.19 € 5 ml –1.79 € 10 g –1.59 € 

10 g –1.49 € 10 g –1.39 € 50 g –4.19 € 

30 g –4.19 € 50 ml –8.49 € 10 g –1.39 € 

50 ml –2.39 € 50 g –4.39 € 

„Anti-age“ starostlivosť: AHA, Koenzým Q10, Kyselina hyalurovnová, 
Spiruline, Zelený čaj 
Starostlivosť o vlasy: Glycerín,  Ceramidy, Fytokeratín, Provitamín B5, 
Žihľava, Proteín z ryže 
Starostlivosť o pleť: Allantoine, Aloe vera džús, Bisabol, Skvalén 
Deodoranty: Kryštalický mentol,  Allantoine, Minerál Alun 



Aktívne látky 

Kyselina hyaluronová 
Hydratuje, vypĺňa 

vrásky.  Hlavná 

zložka „liftingovej“ 

starostlivosti. „Anti

-age“ starostlivosť.  

Glycerine BIO—Glycerín 
Veľmi kvalitný 

rastlinný glycerín. 

Chráni pleť a vlasy 

pred dehydratáciou.  

Bisabol 
Upokojuje, 

regeneruje a 

zmierňuje 

podráždenie. Veľmi 

vhodný pre citlivú 

pleť, športovcov, 

po holení., pre deti.  

AHA 
Obnovuje kožné 

bunky. Proti 

vráskam. 

Zosvetlenie 

pigmentových 

škvŕn.  Masky, 

krémy pre matnú, 

zrelú pleť.  

Minerál Alun v prášku 
Čistí, osviežuje. 

Príprava vlastného 

prírodného 

deodorantu. 

Starostlivosť po 

holení a o 

problematickú pleť.  

 

Kryštalický mentol 
Získaný z Mentha 

arvensis. Produkty 

na zmiernenie 

bolesti svalov, 

zubná pasta, ústna 

voda, deodoranty, 

balzami.  

Disper 
Tvoria rastlinné 

extrakty. 

Rozptyľuje 

éterické oleje vo 

vode. Disper 

zosilňuje účinok 

éterických olejov.  

Aloe vera džús 
Dodáva vitamíny, 

minerály, vodu. 

Regeneruje, 

upokojuje a 

hydratuje. 

Starostlivosť o 

pleť po opaľovaní. 

Kožné problémy.   

Koenzým Q10 
Veľmi účinný 

antioxydant. Chráni 

pleť pred starnutím. 

Používaný spolu s 

Vitamínom E. 

Pleťové vody, anti-

age krémy.  

Allantoine-Alantoín 
Podporuje 

regeneráciu. 

Starostlivosť o 

poškodenú pleť 

(popáleniny, jazvy, 

podráždenie).  

Produkty po holení, 

deodoranty.  

Ceramides—Ceramidy 
Vlasom dodáva 

silu, lesk, pružnosť. 

Obzvlášť vhodné 

pre farbené vlasy. 

Udržiava ich lesk.  

Jedná sa o účinné látky, ktoré posilňujú účinok alebo poskytujú nový účinok. Pridávajú sa 
zvyčajne na konci prípravy pre zvýšenie účinnosti. Vyberte si z bohatej ponuky látok, ktoré 
začleníte do  svojho prírodného výrobku.  

5 ml –1.89 € 50 g –3.49 € 50 ml –4.49 € 

5 ml –3.59 € 10 ml –4.19 30 ml –8.59 € 

50 ml –3.39 € 5 ml –4.59 € 20 g –3.89 € 

1 g –4.99 € 100 g –3.89 € 

Tip: Väčšinu aktívnych látok môžete pridať do hotového výrobku. Vylepšíte 
zloženie Vášho výrobku, alebo podporíte účinok.  
 
Postup: Prelejte výrobok do misky. Pridajte vybrané látky.  Dobre 
premiešajte až sa vytvorí homogénna hmota. Prelejte vylepšený výrobok do 
pôvodnej nádoby.  



 

www.vonnyvanok.sk 

Squalene-Skvalén 
Extrakt z olív 

chráni pleť a 

vlasy pred 

dehydratáciou a 

vonkajšími 

vplyvmi. Dodáva 

hebkosť.  

Spiruline- morské riasy 
Zlepšuje pružnosť a 

elasticitu pokožky. 

Chráni a posilňuje. 

Podporuje syntézu 

kolagénu a elastínu. 

Znižuje výskyt 

vrások.  

Soľ Epson 
Bohatý na 

magnézium. 

Vhodný pre 

relaxáciu a 

uvoľnenie svalov. 

Kúpeľ, kúpeľ nôh, 

peeling, 

stabilizácia emulzií 

Proteín z ryže 
Zvyšuje pevnosť 

a silu vlasov. 

Dodáva objem. 

Jemné, slabé 

vlasy bez objemu. 

Hydratuje a 

zmäkčuje 

pokožku.  

Provitamín B5 
Opravuje 

poškodené vlasy, 

dodáva silu, lesk.  

Ľahšie 

rozčesávanie. 

Hydratuje pokožku. 

Vhodný pre citlivú 

pokožku hlavy.  

Phytokératine—Fytokeratín 
Získaný zo pšenice. 

Aminokyseliny 

podobné tým vo 

vlasoch a nechtoch. 

Dodáva silu a lesk 

vlasom.  

Vitamín C 
Antioxydant proti 

starnutiu pleti. 

Stimuluje syntézu 

kolagénu. 

Zjednocuje tón 

pleti. 

Nekonzumovať.  

Urea 
Dobre znášaná 

pokožkou. 

Hydratuje a 

zmäkčuje pokožku. 

Eliminuje alergény. 

Obnovuje hebkosť.  

Uhličitan vápenatý 
Všestranne 

použiteľná zložka. 

Zubné pasty, 

zahusťovanie 

krémov, make-up.  

Žihľava-prášok 
Vhodný pre ekzém, 

aknaé, lámavé a 

slabé nechty a 

vlasy.  Bojuje s 

vypadávaním 

vlasov a proti 

lupinám.  

Zelený čaj-prášok 
Silný antioxydant. 

Ideálny pre „anti-

age“ starostlivosť. 

Bohatý na kofeín. 

Sťahujúci a 

upokojujúci účinok.  

 

Objednávky 
 

Objednať si môžete na internetovej stránke:  
 

www.vonnyvanok.sk 
 
Alebo na e-mailovej adrese:  
 
                                                    Info@vonnyvanok.sk 
 
 

5 ml –2.39 € 5 ml –1.79 € 5 ml –1.59 € 

200 g –1.99  € 50 g –3.89  € 30 ml –5.59 € 

200 g –2.19  € 100 g –2.89  € 10 g –5.89  € 

5g –3.99  € 10 g –2.19  € 

Doprajte svojim blízkym 

jedinečný  darček. Vyrobte 

vlastnú prírodnú kozmetiku!  

 

Radi Vám poradíme pri výbere 

surovín.  



Informácie, vlastnosti a spôsoby použitia obsiahnuté v tomto katalógu sú iba informačné a 
vychádzajú z literatúry, alebo iných internetových stránok. Všetky údaje tu uvedené slúžia 
iba pre informáciu a nemajú lekársky charakter. Všetky recepty tu uvedené sú iba príklady 
použitia a nie je možné za ne niesť zodpovednosť. Každá zložka obsahuje aktívne látky a je 
potrebné poznať všetky indikácie, upozornenia a varovania. Za týmto účelom sa poraďte 
s lekárom. 

 
Zásady používania éterických olejov 
Éterické oleje používajte opatrne. Pri používaní éterických olejov sa riaďte inštrukciami na obale a 
dodržiavajte bezpečnostné opatrenia.  Pozorne si prečítajte bezpečnostné  opatrenia pred použitím 
všetkých produktov.  
Vyhnite sa kontaktu s očami a ušami. V prípade kontaktu okamžite použite prírodný olej a 
vypláchnite. Vyhľadajte lekára.  
Udržiavajte mimo dosah detí.  
Niektoré éterické oleje môžu dráždiť pokožku. Väčšina éterických olejov sa riedi. Vždy vykonajte 
test znášanlivosti na lakti po dobu 48 hodín.  
Všeobecne platí, že sa neodporúča užívanie tehotným a dojčiacim ženám  a deťom do 3 rokov. 

 
Bezpečnostné opatrenia: 
Neprehĺtajte.  
Vyhýbajte sa kontaktu s očami.  
Udržiavajte mimo dosah detí.  
Nevylievajte do plameňa alebo do zdroja tepla.   
Nepoužívať orálne.  
Vyhnite sa presýteniu vzduchu. Miestnosť vždy vyvetrajte.  
Flakón dobre uzatvorte po každom použití.  
Riaďte sa odporúčaniami na obale.  
 

Zásady pri výrobe kozmetiky 
Niektoré zložky môžu byť alergénne. Vžy urobte test znášanlivosti na lakti po dobu 48 hodín.  
Pri výrobe je potrebné rešpektovať dokonalú hygienu.  
Dezinfikujte nádoby vo vriacej vode po dobu 10 min. Dôkladne ich vyčistite suchou handričkou a 
alkoholom.  
Dôkladne si umyte ruky alebo použite rukavice. Vyhnite sa  priamemu kontaktu s prísadami.  
Nekonzervované výrobky je potrebné ihneď spotrebovať.  
Ktorýkoľvek výrobok zmení vzhľad alebo vôňu, vyhoďte ho.  
Prípravky starostlivo označte názvom a dátumom spotreby.  
Udržiavajte mimo dosah detí.  
 
 

Bibliogragia: 

http://www.plantes-et-sante.fr 

http://www.homejardin-loisirs.com 

http://www.espritsante.com 

www.huiles-et-sens.com 

http://www.plurielles.fr 

www.aroma-zone.fr 

Www.mycosmetik.fr 

„Umení aromaterapie“, Robert Tisserand 

„Veľká kniha aromaterapie“, Nelly Grosjean 

 



 
 
 
 
 
 

 
 

 

www.vonnyvanok.sk 
Závan čistej prírody... 

 
 
 
 
 Kozmetiku MY Cosmetik na Slovensko dodáva:   
 

Knutová Mária 
Vonný vánok 
Astrová 616/2 

071 01  Michalovce 
 

www.vonnyvanok.sk 


