39. Pelyňková koupel.
Komplex bylin puškvorce, pelyňku, citrusů a fenyklu působí
na vnitřní vyrovnání organismu. Tyto byliny se doporučují
při chronických kožních onemocněních a revmatických bolestech.
40. Řebříčková koupel.
Komplex bylin v této koupeli (řebříček, přeslička, měsíček) působí
uklidňujícím způsobem na kůži a nervovou soustavu. Lze doporučit
po námaze, stresu, při kožních onemocněních. Je oblíbenou
dětskou koupelí.

Lubrikační gely
Ochranné a zpříjemňující přípravky při intimních aktivitách. Díky
obsahu rostlinných silic s antibakteriálními a antimykotickými
účinky přispívají ke zvýšení hygieny. Tyto lubrikanty nepoškozují
prezervativy.
41. Lubrikační gel s vůní skořice, lehce hřejívý.
42. Lubrikační gel se šalvějí, lehce chladivý,
s antimikrobiálními účinky.
43. Lubrikační gel s vůní vanilky.

Přípravky s vyšším obsahem
některých organických kyselin
Obsahují kyselinu glykolovou, mléčnou, salicylovou a další.
Při dlouhodobé aplikaci odlučují povrchové mrtvé kožní buňky, napomáhají obnovení nových kvalitnějších kožních vláken. Ozdravují kůži,
pomáhají zlepšovat nepříznivé kosmetické pigmentace a jizvičky.
Velké uplatnění našly při ošetření kůže s akné. Používají se mimo
dobu slunění, většinou na noc, postupně, aby si na ně kůže zvykla.
Zpočátku mohou štípat. Přípravky s oragnickými kyselinami nejsou
určeny pro malé děti, těhotné a kojící ženy.
44. Krém LACTO, na suchou rohovitou kůži.
Používá se v péči o suchou, zralou kůži, s projevy nadměrného
rohovění., nepravidelnou pigmentací. Vhodný na trup i obličej.
Zlepšuje tvrdou kůži kolen, loktů, pat.
45. Pleťové mléko LADY, pro suchou a zralou pleť.
Zlepšuje suchost, vrásky, kosmetické pigmentace. Nehodí se
pro pleť podrážděnou.
46. Mycí emulze ÁLMA-AHA, pro problematickou pleť.
Určená k pravidelnému čištění mastné pleti s projevy akné, vhodná
i pro zralou pleť s velkými póry nebo projasnění normální zralé
pleti. Po očištění problematických partií (tělo i obličej) se pokožka
opláchne čistou vodou.
47. Gel ÁLMA-AHA, na mastnou pleť, akné.
Vhodný k dlouhodobé péči o kůži s nadměrným mazotokem, akné
(zejména retenční formu).

48. Krém ÁLMA-AHA, na zralou pleť a následky akné.
Zlepšuje hydrataci kůže, oddaluje projevy stárnutí, zlepšuje
kosmetické pigmentace. Zjemňuje hrubší pokožku po léčbě akné
a zmírňuje jizvičky po akné.

Speciální přípravky pro péči
o nohy
49. Krém HARU, s antimykotickou přísadou.
Uplatňuje se v doplňkové kosmetické péči o kůži při plísňových
onemocněních nohou i jiných míst těla. Vhodný rovněž jako
prevence, doporučujeme např. při tzv. diabetické a atletické noze.
50. Zásyp TALU, s antimikrobiální přísadou.
Je určen k doplňkové péči o problematickou pokožku, zvláště
v místech vlhké zapářky. Vhodný pro diabetiky, obézní osoby
a sportovce.
51. Antiperspirant HIOTON, spray proti pocení.
Aplikovat na místa s vysokou potivostí (podpaží, ruce, nohy).
Vhodné kombinovat se šalvějovým gelem.
52. Deodorační spray na nohy a obuv
s desinfekční přísadou.
Slouží k odstranění zápachu nohou a obuvi, zvláště vhodný
při bakteriálních a houbových infekcích.

Dotyk přírody
a jejích

regeneračních
sil.....

Léčivá síla bylin....
Pro harmonii

těla a duše...

Doporučené přípravky k péči o kůži:
• normální
1, 2, 3, 4, 24, 25
• suchou, k hydrataci
1, 2, 4, 5, 21, 22, 27, 33 až 40
• mastnou, s akné
7, 9, 22, 23, 30, 31, 34, 36, 46, 47
• se seboroickou dermatitidou, lipovitostí
3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 21, 22, 26, 30, 31
• s lupénkou
1, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 33, 35, 36, 44, 45
• s ekzémem
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 21, 22, 24, 25, 26, 33, 35, 36
• s infekčními projevy (i u sliznic), plísněmi, parasity
3, 4, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 22, 29, 30, 31, 34, 49, 50, 52
• v oblasti bolestivých kloubů
16, 17, 18, 19, 20, 25, 28, 32, 33, 35, 38
• s drobnými poraněními, vředy, proleženinami
27, 29, 30, 35, 36, 50
• s křečovými žilami a hemeroidy
19, 25, 28, 32, 33, 35, 38
• s celulitidou
18, 20

Přírodní bylinné přípravky určené
pro každodenní péči o pokožku zdravou
i nemocnou (ekzém, lupénka, seboroická
dermatitida, akné).
Dermokosmetika s vysokým obsahem mastných kyselin z kvalitních
rostlinných olejů a pozitivně působících
klasických přísad (zinek, hořčík,
ichthyol, síra, urea...)
Bez umělých barviv, parabenů, syntetických parfémů.

Vyrábí a dodává: ÁLMA-Linné, s.r.o., Velké nám. 21, Hradec Králové
mobil: +420 733 567 039 • e-mail: obchod@alma-linne.cz • www.alma-linne.cz

Tělové přípravky

Přípravky na vlasy

1. Hydroﬁlní olej, pro suchou citlivou pleť.
Používá se jako přísada do vody v kosmetické péči o kůži osob
s exzémem, lupénkou, poruchami rohovění. Lze vtírat přímo
do pokožky po koupeli.
2. Mycí emulze Atolin, pro suchou citlivou pleť.
Používá se v kosmetické péči o kůži osob s exzémem, psoriásou
a ichtyósou. Před smytím se nechá několik minut působit.
Promašťuje, zklidňuje, zmírňuje svědění. Vhodná i pro kojence.
3. Mycí emulze Intim, s desinfekčními účinky Tea-tree oleje
a šalvěje.
Doporučována pro intimní hygienu osob ohrožených a trpících
infekčními onemocněními kůže a sliznic, zvláště kvasinkovými.
Používá se jako tekuté mýdlo.
4. Levandulové pleťové mléko Panna,
pro suchou a citlivou pleť.
Jemné pleťové mléko s obsahem panthenolu. Používá se
v kosmetické péči o citlivou, problematickou pokožku. Vhodné též
po opálení. Přísada rostlinné silice pomáhá předcházet infekcím
kůže.
5. Krém s hořčíkem, pro suchou citlivou pleť.
Univerzální zvláčňující krém s hydratačními a promašťujícími
účinky. Používá se v kosmetické péči u osob s ekzémem
a lupénkou. Obsahuje ureu 5% a silici Tea-tree.
6. Krém ITA, s ichtamolem.
Krém je vhodný ke kosmetické péči o kůži osob s psoriásou,
seboroickou dermatitidou, exémy a plísňovými onemocněními.
Lze použít i do vlasů. Neaplikovat během slunění.
7. Krém SULFI.
Jemný krém s obsahem síry, urey a rostlinné silice. Používá se
v kosmetické péči o kůži osob s ekzémy, lupénkou, se záněty
mazových žláz, některými povrchovými plísněmi a pod. Na trup
i obličej, hydratuje a zmírňuje svědění.
8. Oleogel PRZONDO s vlaštovičníkem.
Kromě vlaštovičníku obsahuje výtažky byliny průtržníku a nativní
chamazulen. Používá se v kosmetické péči o kůži osob s lupénkou
a chronickými exzémy. Vhodný i do vlasů.
9. Oleogel G16,
přípravek s protizánětlivým působením tymiánu.
Látky rodu Thymus mají zklidňující antibakteriální účinky.
Přípravek se používá k péči o pleť s akné, se záněty mazových
žlázek, v kosmetické péči o kůži s plísňovými onemocněními
a bakteriálními záněty. Lehce se vtírá do kůže 1 - 2x denně.
Pro regenerační účinky a uklidňující charakter se používá
při celkové masáži.
10. Oleogel RÁKOSÍ, na suchou a citlivou pleť.
Používá se jako krém na pleť, která špatně snáší běžnou kosmetiku.
Regeneračně působí na pleť s prasklinkami nebo rozšířenými
žilkami. Zmirňuje svědění, vhodný i na dětskou pokožku.

11. Šampón ITA, s ichthamolem a levandulí.
Používá se v kosmetické péči o vlasy a kůži u osob trpících silnou
lupovitostí, psoriásou, exzémy a seboroickou dermatitidou. Nemá
přijít do očí, nepoužívat pro děti do 3 let.
12. Šampón VISCA, se zinkem a výtažky jmelí bílého.
Vhodný pro jedince se zvýšeným maštěním vlasů, tvorbou lupů,
při akné. Jako sprchový šampón se osvědčuje rovněž u osob se
zvýšeným pocením. Určeno pro časté mytí vlasů.
13. Šampón ATTILA, regenerační šampón s mumiem,
proti lupům a při padání vlasů.
Vzhledem k neobvyklé kombinaci přírodních látek - mumia,
výtažků čaje a fenyklu je vhodný pro péči o citlivou vlasovou
pokožku se sklonem k vyrážkám a tvorbě lupů.
14. Šampón AFRO, výživný šampón s melasou na zlepšení
růstu vlasů.
Používá se jako součást regenerační vlasové kúry. Vzhledem
k obsahu harmonizovaných látek v melase je vhodný k mytí vlasů
poškozených, při padání vlasů, pro zlepšení růstu vlasů. Lze použít
i ke koupelím.
15. Masážní gel HAIRS, regenerační přípravek na kůži
a vlasy.
Díky obsahu výtažků kopřivy, břízy a olše se používá při padání
vlasů, tvorbě lupů. Vtírá se do vlasové pokožky jemnou masáží
denně. Nemusí se smývat. Lze použít také jako vlasový zábal
na 20 minut před mytím vlasů. Čisticích účinků bylin je možné
použít k ošetření pokožky i jinde po těle.
16. Krém AFRO s melasou, výživný krém pro kůži a vlasy.
Používá se jako součást regenerační vlasové kúry. Před mytím vlasů
se vtírá na 20 minut do vlasové pokožky. Vhodný při padání vlasů,
řídnutí, lámavosti. Lze použít jako regenerační pleťovou masku
nebo jako masážní krém pro oblast bolestivých kloubů.

Masážní přípravky
17. Masážní emulze ATTILA, s mumiem, regenerační.
Kromě mumia obsahuje rostlinné silice – přírodní stimulátory.
Je používána pro profesionální i domácí masáže, na namožené
a namáhané partie. Oblíbená u sportovců.
18. Masážní gel NATHALIE.
Obsahuje 12 aktivních rostlinných složek (meduňka, máta, skořice,
rozmarýn, fenykl...). Používá se k masáži těla, vhodný na kůži
postiženou celulitidou. Má očišťující prohřívací účinek, navozuje
relaxaci. Nemastí, hydratuje kůži, velice oblíbený ženami.
19. Masážní gel FRIŠTENSKÝ.
Obsahuje výtažky kaštanu, smrku, máty, jitrocele. Vhodný
na namožená, bolestivá místa. Doporučuje se při bolestech kloubů
a křečových žilách. Rychle se vstřebává.

20. Skořicový zábal, k péči o celulitickou kůži.
Dobře se vstřebávající jemný krém s obsahem 1% skořice.
Má prohřívací účinky. Určený k péči o partie postižené celulitidou,
formou zábalů nebo prostým vetřením. Používá se také jako
masážní krém.

Bylinné gelové masky
Jsou určeny pro pleť, která špatně snáší běžnou kosmetiku. Obsahují
přirozené vitamíny, elastin, glycerin. Kůži nevysouší, napínají,
zklidňují. Vhodné k ošetření celého obličeje včetně víček, krku,
dekoltu. Nanáší se obvyklým způsobem na 20 minut, pak se smyjí
vodou. Mohou se nechat působit i přes noc. Pro svou neviditelnost
jsou oblíbené také u mužů.
21. Pleťová maska přesličková, uklidňující.
Obsahuje přesličku, heřmánek a měsíček. Může být používána
pro všechny druhy pleti. Doporučujeme rovněž ke zklidnění kůže
po slunění.
22. Pleťová maska kostivalová se šalvějí, s protizánětlivým
účinkem bylin.
Hodí se pro pleť postiženou problémy dospívání i pro pleť zralou.
Pomáhá navrátit pleti hebkost a pružnost.

Bylinné pleťové vody

28. Arnikový gel.
Obsahuje výtažky z arniky, kaštanu a měsíčku, vhodný k ošetřování
těla a končetin po nadměrné námaze, podporuje vstřebávání
následků zranění i v hlubších strukturách. Gel je vhodný k péči
o kůži v oblasti žilních potíží, drobných prasklin, při pedikuře.
29. Měsíčkový gel.
Zvláčňuje kůži hrubou, suchou, popraskanou. Vhodný k péči o kůži
v oblasti křečových žil a drobných prasklin.
30. Řepíkový gel.
Je vhodný na mastnou pleť, akné, k péči o kůži v oblasti drobných
prasklin, křečových žil a hemeroidů.
31. Šalvějový gel.
Šalvěj je známá pro silné protizánětlivé, stahující a antimikrobiální
účinky. Snižuje pocení a vylučování mazu. Šalvějový gel se používá
při péči pro mastnou kůži s projevy akné a na potivé nohy.
32. Kaštanový gel.
Výtažky kaštanu se doporučují při péči o kůži v oblasti křečových
žil, hemeroidů a namožených bolestivých svalů.

Bylinné koupele
Doporučená teplota 37 – 38°C , doba koupele 15 – 20 minut,
dávkování 25 ml na vanu.

Pěnivé koupele

23. Pleťová voda ACHILE, pro mastnou pleť.
Pomáhá odstraňovat přebytečný kožní maz a nečistoty, bylinné
výtažky zabraňují tvoření bakterií. Obsahuje malé množství lihu,
glycerin, kafr. Nevysouší, nedráždí.
24. Pleťová voda AVENA, pro suchou a normální pleť.
Díky působení bylinných výtažků má zvláčňující a zklidňující
účinky, další obsažené přirozené látky zlepšují celkový metabolismus kůže. Neobsahuje alkohol.

33. Koupel jalovcová, proteplující.
Jalovec je vhodný zejména při kožních a pohybových potížích.
34. Koupel šalvějová, s antibakteriálními účinky.
Šalvějová silice je vhodná při kožních a ženských bakteriálních
a kvasinkových potížích.
35. Koupel levandulová s arnikou, uklidňující.
Obsahuje levanduli a arniku. Účinné látky těchto bylin se užívají
při nervovém vypětí, po svalové námaze, zmírňují svědění,
urychlují hojení ran a působí antibakteriálně.

Bylinné gely

Nepěnivé koupele

Tyto přípravky se aplikují prostým potřením nebo lehkým
vmasírováním do kůže, většinou 2x denně.
25. Kostivalový gel.
Kostival se osvědčuje v péči o kůži v oblasti pohmožděnin,
bolestivých kloubů a žil. Má regenerační vliv a zmírňuje svědění.
26. Heřmánkový gel.
Heřmánek má uklidňující účinek, působí protizánětlivě, vhodný
k péči o kůži na různé kožní defekty a na zarudlou kůži po slunění.
27. Jitrocelový gel.
Jitrocel se doporučuje k doplňkové péči v okolí zanícených míst,
vhodný na proleženiny. Výborný při bodnutí hmyzem, dobře se
uplatňuje po slunění, urychluje hojení odřenin.

Jsou určeny zejména jako přísada pro perličky a vířivky. Lze je použít
i pro normální vanové lázně, sedací koupele a koupele nohou.
36. Přesličková koupel.
Kromě přesličky obsahuje měsíček, heřmánek, eukalyptus.
Tyto byliny zlepšují hojení a působí antimikrobiálně. Uplatňují se
zejména při kožních a ženských potížích.
37. Mátová koupel.
Komplex bylin máty, kopřivy, břízy, řebříčku má v koupeli výrazný
čistící efekt. Lze je doporučit pro regeneraci, pomáhají
při podráždění a svědění pokožky.
38. Borovicová koupel.
Výtažky borovice a mateřídoušky jsou doporučovány
při chronických bolestech končetin, revmatických a kožních
potížích, dýchacích problémech, zmírňují svědění.

