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katalóg yaMuna
prírodná kozmetika a drogéria

príroda 
je náš prameň



Spoločnosť YAMUNA Bt. patrí k popredným výrobcom prírodnej kozmetiky a drogérie v Maďarsku.  
Špecializuje sa na výrobu profesionálnej kozmetiky a prevažne ručne robenej drogérie.  
Vysoká kvalita a priaznivá cena výrobkov sú prednosťou ponúkaného sortimentu. 

Firma začala pôvodne vyrábať najmä masážne oleje a krémy ako protiváhu dovážaným výrobkom zo zahraničia  
a cieľom bolo vyrobiť prírodnú kozmetiku v takej kvalite ručného spracovania a v cene, ktorú nie je možné dosiahnuť 
u veľkých výrobcov. V priebehu pár rokov si v Maďarsku vybudovala stabilné postavenie a postupne začala dopĺňať 
sortiment o ďalšie typy produktov (kozmetické krémy, mydlá, sprchové gély). Postupným skúšaním a vývojom výrobkov  
sa ich podarilo dostať do súčasnej kvality a výsledkom je veľký výber vôní a kombinácií pri jednotlivých skupinách.

Všetko v prírode je synergicky prepojené. Človek je súčasťou tohto diania už od nepamäti. V dávnych dobách a rôznych 
kultúrach žili ľudia v omnoho užšom spojení s prírodou a čerpali z nej energiu prirodzeným spôsobom. Súčasná doba  
nás stále viac konfrontuje  s neuváženým spôsobom života a preto túžime po prirodzenej harmónii so všetkým čo nás 
obklopuje. Pre naplnenie tohto zmyslu života, je znovunavrátenie sa k starovekej múdrosti o účinkoch bylín, ich éterických 
olejov, vôní a farieb. Naše výrobky obsahujú práve tieto prírodné aktívne zložky, ktoré môžete nájsť iba v prírode a ich 
používaním dodajú vášmu telu aj zmyslom dostatok psychickej a fyzickej rovnováhy. 

Pre výrobu kozmetických výrobkov sú využívané veľmi kvalitné účinné látky zabezpečované Dr. Niácholasom  
z Chemickotechnologickej univerzity v maďarskej Pécsi. Výrobky udržujú priárodzenú rovnováhuá pokožky  
a celého imunitného systému. Naše výrobky nie sú testované na zvieratách a neobsahujú žiadne živočíšne zložky. 

Budeme sa tešiť, že práve Vám, naším novým zákazníkom prinesieme týmto katalógom nový smer v pohľade  
na svoje zdravie, krásu tela aj duše. 

Vitajte na stránkach katalógu 
značkoVej kozmetiky a drogérie yamuna
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Pleťové krémy a séra
Yamuna pleťové krémy a séra obsahujú prírodné zložky 
ako lipozómy, kolagén, kyselinu hyalurónovu  
a v neposledom rade prírodný botox, ktorý napomáha 
nielen k prirodzenej regenerácii kože a mimických svalov, 
ale predovšetkým je účinný proti starnutiu pleti.  
Vysoký obsah vody v krémoch a sérach zvyšuje vitalitu 
kožných buniek a dodáva im potrebnú vlhkosť,  
čím účinne regeneruje suchú pokožku a zvyšuje jej 
elasticitu. Medzi niekoľkými pleťovými krémami a sérami  
si isto nájdete ten najvhodnejší pre váš typ pokožky,  
ktorý dodá vašej pleti zdravý a mladistvý vzhľad.
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sérum Proti vráskam s ÚČinkom Prírodného Botoxu
Jedná sa o aktívne gélové sérum, ktorého nezastupiteľnou zložkou 
je „prírodný botox“ výťažok z ibišteka jedlého. Kyselina hyalurónová 
a ďalší koktail účinných ingrediencií, ktoré okamžitým a dlhodobým 
pôsobením viditeľne vyhladzujú hlboké mimické vrásky, zároveň 
účinne redukujú mimické vrásky a prirodzene vypínajú a omladzujú 
pleť. sérum je vhodné na ošetrenie ultrazvukom.
Balenie: 200 ml

krém Proti vráskam s ÚČinkom Prírodného Botoxu
Jemný upokojujúci krém príjemnej vône, obsahujúci kyselinu 
hyaluronovú a výťažok z ibišteku jedlého „prírodný botox“ účinne 
pôsobí na redukciu a tvorbu vrások. Jedinečné zloženie tohto krému, 
dodá vašej pleti potrebné živiny a hydratáciu. Zároveň zabraňuje 
vzniku ďalších mimických vrások v okolí očí, čela a úst. Pleť zanecháva 
príjemne vypnutú, jemnú a sviežu. Je vhodný pre každý typ pleti i pre 
seboroickú, citlivú pokožku. 
Balenie: 200 ml

kontÚrovacie oČné sérum s kyselinou hyaluronovou
Jemné sérum, ktoré obsahuje zmes olejov zo safloru, hroznových 
jadierok, avokáda a kyselinu hyalurónovú. Upokojuje, spevňuje  
a omladzuje jemnú pleť očného okolia a zároveň redukuje opuch  
a tmavú kožu pod očami. sérum je vhodné na ošetrenie ultrazvukom.
Balenie: 200 ml

kontÚrovací oČný krém s kyselinou hyaluronovou
Jemný krém na ošetrenie očného okolia obsahujúci kyselinu 
hyaluronovú, výťažky olejov z avokáda, hroznových jadierok, safloru, 
upokojuje a prirodzene regeneruje pleť očného okolia, čím prirodzene 
bojuje proti starnutiu pleti spôsobenej vplyvom vonkajšieho 
prostredia. Očnú zónu zanecháva jemnú, spevnenú a prežiarenú.
Balenie: 200 ml

sérum na suchÚ a dehydratovanÚ Pleť
sérum bohaté na prírodný kolagén a lipozómy, ktoré pleti pomáhajú 
udržiavať jej potrebnú vlhkosť, dodávajú pokožke potrebnú 
hydratáciu a výživné látky pre jej regeneráciu. Minimalizuje straty 
kolagénu a zaisťuje správnu obnovu kožných buniek vašej pleti. 
Pokožka tak získava svieži a zdravý vzhľad. sérum je vhodné na 
ošetrenie ultrazvukom.
Balenie: 200 ml

lecitínový výživný krém
Výživný, príjemne voňavý krém s obsahom lecitínu, orechového 
oleja, vitamínu F a argeline. Prirodzene obnovuje množstvo lipidov 
v pokožke a zanecháva ju príjemne zvlhčenú, dodáva jej potrebnú 
mastnotu a zabraňuje jej vysušovaniu. Vďaka výtažku z ibišteka 
jedlého (argeline), ktorý pôsobí ako „prírodný botox“ zabraňuje tvorbe 
vrások a prispieva k hĺbkovej regenerácii. Krém je vhodné použiť ako 
masku alebo masážnu emulziu na liečbu suchej a zapálenej pokožky. 
Balenie: 200 ml
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sérum na akné
Yamuna sérum na akné má vďaka svojmu jedinečnému prírodnému 
zloženiu veľmi silné protizápalové účinky, čím napomáha k šetrnému 
hojeniu aknóznej pleti. Hĺbkovo čistí a zároveň jej poskytne potrebnú 
hydratáciu. sérum je vhodné na všetky typy pleti a veľmi účinné na 
suchú a dehydratrovanú pokožku. Vhodné je ju použiť ako masku 
alebo masážnu emulziu. 
Balenie: 200 ml

krém na akné
Jemný krém na ošetrenie a upokojenie citlivej a aknóznej pleti, ktorý 
obsahuje hojivý ichtyol, kyselinu salicilovú, kyselinu jablčnú a alantoin. 
Vďaka tomuto zloženiu má upokojujúce, antseptické a čistiace účinky. 
Pleti poskytuje potrebnú hydratáciu, zmierňuje svrbenie, zvyšuje 
obranyschopnosť pokožky a podporuje regeneráciu buniek. Kyselina 
salicilová podporuje odlupovanie odumretej kože, sťahuje póry a 
znižuje tvorbu akné. Vaša pleť tak bude opäť krásne zdravá. 
Balenie: 200 ml

kolagénový želatínový krém
Jemný krém, gélovej konzistencie s vysokým obsahom kolagénu, 
ktorý zaisťuje rýchlu regeneráciu tkaniva a predlžuje tak mladosť pleti. 
Obsahuje kolagén, kyselinu hyalurónovú a vitamín E. Odstraňuje prvé 
vrásky, podporuje regeneráciu pleti zvnútra a dodává jej potrebnú 
hydratáciu. Pleť je omnoho pevnejšia a plná vitality. Jej povrch je vláčný 
a jemný. Dokonale sa rozžiari a účinok proti vráskam vás prekvapí! 
Balenie: 200 ml

avokádový želatínový krém
Krém s príjemnou vôňou gelovej konzistencie obsahujúci pestrú škálu 
účinných ingrediencií ako kolagén, vitamín E, avokádový olej a včelí vosk. 
tieto zabraňujú stárnutiu pleti a zároveň jej dodajú všetky potrebné 
živiny pre jej prirodzenú regeneráciu. Veľmi účinný je pre dehydrovanú a 
zrelú pleť. V pokožke neutralizuje volné radikály, dôkladne ju hydratuje 
a spomaluje jej starnutie. Vďaka obsahu kolagénu obnovuje pružnosť 
pokožky a prirodzene vypína vrásky. Pleť tak zostáva mladistvá a svieža. 
Balenie: 200 ml

chlorofilový želatínový krém
Jemný krém gélovej konzistencie je vhodný na ošetrenie citlivej 
pokožky a pokožky trpiacej dermatitídou s akné. Jeho hlavnou 
zložkou je chlorofyl a výťažok z kamilky. Vďaka týmto zložkám 
má veľmi hojivé, antibakteriálne a protizápalové účinky. Pleť 
jemně vypíná a urýchluje prirodzenú regeneráciu buniek. Lanolin 
obsiahnutý v kréme viaže vodu do hlbších vrstiev pokožka a tým bude 
vaša pleť dostatečne hydratovaná a sametovo jemná.
Balenie: 200 ml

kamilková Pasta s aZulenom
Malý zázrak s obsahom kamilkového oleja, oleja z hroznových jadier 
a rebríčka obyčajného, oxidu zinočnatého. Upokojuje zápaly, má 
antiseptické účinky, sťahuje rozšírené póry a zmierňuje zčervenanie 
(modrá farba pasty je spôsobená aktívnou zložkou - azulenom). Olej z 
hroznových jadierok posiluje kapiláry, je silný antioxidant. Olej z rebríčka 
obyčajného má potizápalové a upokojujúce účinky, sťahuje rozšírené 
póry, je baktériostatický. Oxid ziničnatý čistí a dezinfikuje pokožku. Pasta 
je vhodná a veľmi účinná na drobné poranenia, popáleniny aj herpes. 
Balenie: 50 ml



ProtistarnÚca maska s ÚČinkom Prírodného Botoxu
Zlupovacia maska s účinkom prírodného alkaloidu argeline (prírodný 
botox) účinne obdmedzuje vznik vráskok, zabraňujúc mechanickému 
účinku mimických tvárových svalov. táto novinka biologicky 
oneskoruje starnutie buniek a zabraňuje vzniku horizontálnych a 
vertikálnych vrások na čele, drobných vrások okolo úst a očí.
Balenie: 30 g

luxusná maska oBsahujÚca Zložky Zlata
táto maska je bohatá na glukózu, hlboko hydratuje pokožku, pričom ju 
upokojuje a vyživuje.  Je to intenzívne hydratujúca, luxusne pôsobiaca 
maska. Zlato zlepšuje krvný obeh a lymfatický systém pokožky a 
zároveň ju prečisťuje. Maska symbolizuje lesk a energiu, po jej použití 
pleť pôsobí viditeľne zdravšie, dodáva jej hebkosť a pružnosť.
Balenie: 30 g

revitaliZujÚca maska s kaviárom 
Kaviár je bohatý na minerály a tým spája pocit luxusu s výživnými 
účinkami. Kaviárová maska stimuluje aktivitu buniek, posilňuje tvorbu 
kolagénu a spomaľuje starnutie buniek. Pokožka zostane svieža, zdravá 
a pleť sa stáva hladšou. Pre silné antioxidačné účinky kaviár zabraňuje 
zániku bunečných membrán a tiež odstraňuje voľné radikály, ktoré sú 
zodpovedné za starnutie buniek. Pre ešte intenzívnejšie protivráskové 
účinky výťažok kaviáru obsahuje aj vitamín E. Maska reguluje tonus pleti, 
kontúry tváre sa stanú jemnejšie. 
Balenie: 30 g
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ZluPovacie a gélové masky na tvár
Pleťové masky Yamuna obsahujú len prírodné zložky, minerály, stopové prvky 
a vitamíny. Vašu pleť prirodzene rozjasnia a dodajú jej všetky potrebné výživné 
látky. Prírodné minerály zároveň poslúžia k prirodzenému vypnutiu pleti 
a poskytnú jej účinnú detoxikáciu a hydratáciu. Masky odstraňujú nečistoty, 
rozjasnia tvár a pokožke navrátia sviežosť. Výhodou zlupovacích masiek 
Yamuna je ľahká príprava aj aplikácia. Zmiešajte prášok s teplou vodou, vznikne 
kompaktná masa, ktorú naneste na tvár a necháte stuhnúť. Masku po pôsobení 
účinnej doby ľahko odstránite zlúpnutím. 
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kontÚrovacia oČná maska s kolagénom
starostlivosť o okolie očí si vyžaduje bezpečné prípravky. tento 
bylinný výťažok je stiahnuteľný a vyrobený na aplikáciu tejto citlivej 
oblasti. Kontúry očí sa stanú okamžite jasnejšie. ryžový prášok a 
alginát synergicky pôsobia a vytvárajú jemný film, ktorý spája bunky 
a posilňuje ochranné funkcie pokožky. Morský kolagén zahladzuje 
vrásky, koža sa stáva napnutejšia a tiež zmierňuje opuchy.
Balenie: 30 g

Čokoládová stimulaČná a relaxaČná maska
relaxačná zlupovacia maska s čokoládou je ako stvorená k oživeniu 
unavenej a bledej pleti. Vďaka vitamínom, ktoré sú  obsiahnuté 
v maske ako a, B a E získa vaša pleť  potrebnú výživu a hydratáciu. 
regenerujúci účinok kakaa, ktorý obsahuje látku theobromin, účinne 
zjemňuje a oživuje unavenú pleť a dodáva jej potrebný žiarivý a 
mladistvý vzhľad.
Balenie: 30 g

ProtiZáPalová maska na citlivÚ Pleť s vitamínom c
Maska je určená na ošetrenie citlivej pleti a pleti postihnutou 
rasoceou (medená uhrivosť). Kombináciu čučoriedok s kamilkových 
extraktom (azulenom) maska zabezpečuje upokojujúci efekt v 
prípade podráždenia pokožky a posiluje cievny systém. Vitamín C má 
antioxidačné účinky čím udržuje pružnosť a mladistvý vzhľad pleti.  
Balenie: 30 g

ProtistarnÚca maska s acerolou
Omladzjúca maska s antioxidačnými účinkami, obsahuje výťažky 
plodu aceroly, ktorá patrí medzi ovocie s najvyšším podielom vitamínu 
C.  Ideálne osviežuje, pôsobí proti predčasnému starnutiu a pleť sa 
stáva elastickejšou. acerola má výborné regeneračné schopnosti. 
Balenie: 30 g

maska Proti akné s tea-tree olejom a morským Bahno
Upokojujúca maska vhodná na mastnú a aknónznu pleť.  
Je charakteristická  svojim okamžitým účinkom pri čistení a 
regenerácii pleti. tea-tree olej zabraňuje tvorbe kožného mazu 
a upokojuje zápaly. V morskom bahne sa nachádza zinok , ktorý 
reguluje vylučovanie mazu. V listoch čajovníka nachádzame kyselinu 
salicylovú, ktorá prispieva k zjemneniu drobných jaziev po akné.
Balenie: 30 g

Čistiaca maska Z mŕtveho mora
Zlupovacia maska s výrazným regeneračným účinkom s obsahom 
bahna a soli z mŕtveho mora a tea tree oleja, obnovuje prirodzenú 
rovnováhu pleti, odstraňuje pigmentové škvrny a znižuje nadmernú 
tvorbu mazu. Pleti poskytuje dostatočnú hydratáciu aj tonizáciu. 
Pokožka ostane príjemne vypnutá a jemná. 
Balenie: 30 g



regenerujÚca maska s ÚČinkom PaPaje
táto zlupovacia maska s papájou obsahuje prírodné účinné látky a 
alginát. Má výrazné regenerujúce účinky. Papája je hobatá na papín /
proteolytický enzym/, ktorý štiepy bielkoviny a pomáha odstraňovať 
odumreté bunky v horných vrstvách pokožky. Maska obsahuje 
prolin a arginin. tieto dve aminokyseliny sú známe svojim vysokým 
stimulačným účinkom, ktorý blahodarne pôsobí na výživu pokožky a 
obnovu kožných buniek. 
Balenie: 30 g

toniZaČná maska s citrónom a limetkou
Maska  s tonizačným a povzbudzujúcim účinkom, bohatá na 
vitamín C a a.H.a kyseliny. Pôsobením obsiahutých účinných látok 
získava pleť svieži a žiarivý efekt. Penová textúra citróna a limetky 
revitalizuje a chráni bunky pred oxidáciou a odumretím. Výsledkom 
je sviežosťou žiarivá pleť. Odporučuje na čistenie pleti. Obmedzí 
nechcený lesk mastnej pleti. 
Balenie: 30 g

hydrataČná maska s levanduĽou,  
roZmarínom a olivovým olejom
táto vyživujúca a hydratačná maska obsahuje vitamíny a, C a E. 
rozmarín a levanduľa v kombinácii s olivovým olejom zvyšujú hebkosť 
a pružnosť pleti. Olej zo semena hroznového vína udržuje optimálnu 
vlhkosť pleti tým, že pôsobí priamo na bunečné  membrány a zabraňuje 
tak starnutiu pleti. Vitamín a podporuje bunkovú regeneráciu, chráni 
pleť pred UV žiarením a pomáha predísť tvorbe vrások. 
Balenie: 30 g

dyňová hydrataČná maska
Vysoký obsah cukru robí z tejto masky unikátny základ pre hodvábne 
vláčnu pleť. Vďaka vysokému obsahu vody v dyni /viac ako 92%/ je 
maska účinná pre hydratáciu pleti. Dužina dyne obsahuje vysoký podiel 
vitamínu a, ktorý má vynikajúce antioxidačné účinky. Minerály v dyni 
majú priaznivý vplyv na zjemnenie pleti a obnovujú jej prirodzený lesk.
Balenie: 30 g

gélová maska so šíPkami 
Jemný gel s vysokým obsahom vitamínu C, ovocných kyselín a šípiek 
účinne napomáha k liečbe kožných zápalov vo vnútri pokožky a 
odstraňuje odummreté kožné bunky. Vitamín C viaže volné radikály, 
vyrovnává tonus pleti, spomaľuje proces starnutia a pokožku 
dostatečne hydratuje. Pleť zostane vitálna a krásne vláčná. Gél je 
vhodný na normálnu pleť a veľmi hojivo pôsobí na pleť náchylnú k 
zápalom. Vhodná na pužitie pod laser, iontoforézu a utrazvuk.
Balenie: 200 ml

gélová ichtyolová maska
Gélová maska, ktorej hlavnou zložkou je ichyol, je určená na 
mimoriadne problematickú pleť a výrazne upokojuje zapálenú pokožku. 
Má upokojujúce účinky a pomáha zaniknúť mastnotou pôsobiaci lesk 
na tvári. taktiež ju môžeme doporučiť na seboroickú dermatitídu, po 
kosmetických zákrokoch ako sú - peeling, depilácia, odstraňovanie 
akné. Vhodná na pužitie pod laser, iontoforézu a utrazvuk.
Balenie: 200 ml
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amPulky
Vitalizačné ampulky obsahujúce pestrú paletu bylinných výťažkov, 
vitamínov a jedinečných zložiek pre zdravie a krásu vašej pleti. 
Ampulky môžete používať samostatne, vmiešať ich do Yamuna krémov, 
alebo dať ako základ pod masky na tvár.



amPulka argelinu Proti vráskam
Luxusná ampulka obsahujúca argirelin- výťažok 
z ibišteka jedlého, nazývaný ako “prírodný 
botox”, ktorého okamžitým a dlhodobým 
pôsobením sa viditeľne vyhladzujú aj hlbšie 
vrásky, zároveň redukujú mikmické vrásky, 
prirodzene vypína a omladzuje pleť. ampulka je 
vhodná pre zrelú pleť, ale aj ako prevencia proti 
začínajúcim vráskam. 
Balenie: 2 ml

amPulka s kyselinou hyalurónovou
ampulka obsahujúca kyselinu hyalurónovú 
hydratuje a prirodzene vypína pokožku, čím účinne 
zabraňuje tvorbe vrások. Pleť sa stáva pružnejšia a 
dochádza k obnove elastanových a kolagénových 
vlákien. Vhodná pre všetky druhy pleti, obzvlášť 
na dehydratovanú a zrelú pleť. 
Balenie: 2 ml

amPulka s 5% a.h.a. kyselinou  
(alfa hydroxid kyselina)
ampulka je vhodná na zrohovatenú, unavenú, 
dehydratovanú a seboroickú pleť. s obsahom 
a.H.a. kyselín: mliečna, jablčná, glykolová, 
čučoriedka, javoroví sirup, nechtík lekársky a 
allantoín. Pleti dodáva potrebnú hydratáciu, 
stimuluje tvorbu kolagénových vlákien a 
zjednocuje sfarbenie pleti. Pôsobí hĺbkovo, 
urýchľuje regeneráciu pleti a oživuje ju.
Balenie: 2ml

amPulka s 15%  a.h.a. kyselinou  
(alfa hydroxid kyselina)  
ampulka je vhodná na zrohovatenú, unavenú, 
dehydratovanú a seboroickú pleť. s obsahom 
a.H.a. kyselín: mliečna, jablčná, glykolová, 
čučoriedka, javoroví sirup, nechtík lekársky a 
allantoín. Pleti dodáva potrebnú hydratáciu, 
stimuluje tvorbu kolagénových vlákien a 
zjednocuje sfarbenie pleti. Pôsobí hĺbkovo, 
urýchľuje regeneráciu pleti a oživuje ju.
Balenie: 2ml

amPulka s PuPalkovým olejom
Olej z pupalky je vhodný na ošetrenie 
neurodermatickej a suchej pleti, ktorú okamžite 
a trvalo hydratuje. Zmierňuje ekzém alergického 
pôvodu, spomaľuje tvorbu vrások, napomáha 
predchádzať predčasnému starnutiu pokožky 
spôsobenej škodlivými vonkajšími vplyvmi. 
Pokožka ostáva trvalo hydratovaná a vypnutá. 
Má vysoký obsah esenciálnych mastných kyselín, 
obsahuje GLa (gamalinolenová kyselina).
Balenie: 2 ml

multivitamínová koncetrovaná 
amPulka
Vhodná pre suchú a starnúcu pleť. Výborná na 
dlhodobú masáž. Jej hlavnými účinnými látkami 
sú mandľový olej, olej z jadier višní, hroznových 
jadier a pupalkový olej. Oleje sú veľmi bohaté 
na vitamíny, ľahko sa vstrebávajú do pokožky 
a stimulujú jej regeneráciu. Majú prirodzené 
hydratačné a atnioxidačné účinky. 
Balenie: 2 ml
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koZmetické  
masážne krémy

Kozmetické masážne krémy Yamuna sú špeciálne vyvinuté pre 
profesionálne použitie na pleť i telo. Obsahujú prírodné účinné látky 
a tak minimalizujú možné alergické reakcie. Vyznačujú sa vysokou 
kvalitou, príjemnou konzistenciou a ľahkou aplikáciou. Ku krémom 
s obsahom 1000ml si môžete zaobstarať uzáver s pumpičkou, ktorý 
zvyšuje komfort pri kozmetických a masážnych procedúrach.

sPevňujÚci masážny krém
Účinný spevňujúci masážny krém obsahujúci vitamíny, rastlinné extrakty, 
ktoré priamo ovplyvňujú živé bunky v lipozomálnej forme. Povrch kože 
sa stáva pružný, vláčny, vrásky sa postupne zahladzujú. Zvyšuje vitalitu 
pleti a oživuje ju. Pomáha regulovať vodu a lipidy v tele. Doporučený pre 
každodenné použitie a všetky typy pleti. Vyrovnáva hodnotu pH. 
Balenie: 1 000 ml

univerZálny masážny krém s vôňou PomaraČ-škorica
Univerzálny masážny krém s pozvoľným vstrebávaním s príjemnou 
vôňou pomaranča a škorice. Vysoký obsah tuku poskytuje vynikajúcu 
kĺzavosť a uľahčuje tak proces masáže. Zvyšuje pružnosť pokožky, 
vyhladzuje ju a chráni pred nadmerným vysušovaním a namáhaním. 
nahradzuje stratené ceramidy. Je odporúčaný pre kozmetické 
ošetrenie, ale taktiež pre celkovú masáž. Ľahko umývateľný. Obsahuje 
0,5% škorice. Jeho použitie sa nedoporučuje v prípade precitlivelosti 
pokožky. neobsahuje pigmenty.
Balenie: 1 000 ml
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uPokojujÚci masážny krém
Príjemne upokojujúci masážny krém s obsahom allantoinu, ktorý 
pomáha regenerovať kožné bunky, vyhladzovať kožné jazvy a vrásky. 
Pleť ostáva jemná a hebká. Dalšie obsiahnuté prírodné aktívne látky 
ako - kolagén a lipozómy, zlepšujú pružnosť pleti a vyvažujú hladinu 
vody v tele. Je taktiež veľmi vhodný pre upokojenie pokožky po 
voskovaní, depilácii, kozmetikých zákrokoch, soláriách, peelingu a 
nadmernom slnení.
Balenie: 1 000 ml

hydrataČný masážny krém s kolagénom
tento hydratačný krém obsahujúci prírodné aktívne zložky ako 
kolagén a lipozomálne vitamíny, vašu pokožku účinne hydratuje a 
zároveň prirodzene vypína a vyživuje. Vhodný pre hydratáciu dekoltu, 
tváre alebo celého tela, ale aj na odstránenie líčidiel. Zlepšuje 
pružnosť pokožky, regeneruje a oživuje suchú pokožku.
Balenie: 1 000 ml

hydrofilný masážny krém nonion Pre extrémne 
citlivÚ Pokožku
Základný hydrofilný krém je určený na masáž tváre a celého tela. 
Je bez alergických zložiek a preto je vhodný pre citlivú pokožku 
detí a alergikov. Krém sa veľmi dobre vstrebáva a nezanechává na 
pokožke mastný film, preto ho môžeme doporučit ku každodennému 
použitiu aj v domácnosti pri ošetrení pleti a celého tela. Je vhodný na 
ošetrenie exematóznej pokožky. Pokožku zanechává vláčnu, hebkú a 
vysoko hydratovanú. Krém je ľahko riediteľný vodou.
Balenie: 1 000 ml

ZmäkČujÚci masážny krém s graPefruitovým olejom
Krém príjemne zmäkčuje pokožku a tým ju ľahšie pripravuje na 
masáž. Obsahuje olej z jadier grapefruitu, ktorý vyživuje a regeneruje 
kožné bunky, podporuje krvný obeh a imunitný systém. Má výrazné 
antioxidačné účinky, ničí baktérie  a plesne. Krém sa vstrebáva do 
pokožky veľmi pomaly, je mastný. 
Balenie: 200 ml

Základný krém – nosiČ aktívnej Zložky
Krém je určený ako nosič iných prípravkov, napríklad Yamuna 
ampuliek. Vďaka spojeniu krém s ampulku môžete vytvoriť množstvo 
variácií krémov, ktoré sa hodia pre vašu aplikáciu v kozmetických 
salónoch. Základný krém má schopnosť viazať dvojnásobok svojej 
hmotnosti iných zložiek, než je jeho váha a to vodnatých aj tukových.
Balenie: 200 ml

hydrogénny masážny krém s kolagénom
Krém odporúčame ako základný krém na masáž tváre a dekoltu.  
Jeho účinok sa dá stupňovať v kombináciou s ampulkami proti 
vráskam.Kolagén obsiahnutý v kréme zlepší kvalitu vlákien pleti, 
intenzívne hydratuje a vyhladzuje pleť. Kyselina hyaluronová nahradí 
prirodzenú hydratačnú zložku pleti, ktorá obklopuje vlákna kolagénu 
a elastínu a tým oddiali starnutie pokožky. Má vysokú schopnosť 
viazať vodu, 1000-násobok svojej vlastnej hmotnosti. 
Balenie: 200 ml



Čistiace PríPravky  
na Pleť a telo
Pleť je behom dňa vystavená 
rôznym škodlivým vplyvom. 
Nepriaznivé počasie, znečistené 
ovzdušie, slnečné žiarenie alebo 
stres, majú na vzhľad našej pokožky 
veľký vplyv. Pre zachovanie 
mladistvého vzhľadu pleti by sme jej 
mali venovať patričnú starostlivosť. 
Preto je dôležité pleť nielen večer ale 
aj ráno dôkladne vyčistiť  a odstrániť 

tým nahromadené nečistoty, make-up, odumreté kožné bunky, toxíny. 
Vďaka aktívnym zložkám, ktoré obsahuje kozmetiká rada Yamuna, 
može byť Vaša pokožka dôkladne vyčistená až do jej hlbších vrstiev  
a zostane tak stále svieža.

Pleťové odliČovaie mlieko 
s argeline (Proti vráskam)
Jemné hĺbkové odličovacie pleťové mlieko 
s prírodným botox efektem proti vráskám 
(argireline), s kolagénom a lipozómovými 
vitamínmy, vhodné pre všetky typy 
pleti i pre veľmi citlivú a suchú pokožku. 
Dôkladne odstraňuje make-up a nečistoty, 
zároveň hĺboko hydratuje, detoxikuje  
a zabraňuje vysušovaniu pokožky.
Balenie: 250 ml

Pleťové odliČovacie mlieko 
s kolagénom  
(BeZ oBsahu mydla)
Jemné hĺbkové odličovaie mlieko 
s kolagénom a lipozómovými vitamínmy 
je vhodné na všetky typy pleti, aj 
citlivú pokožku. Dôkladne odstraňuje 
make-up a nečistoty, zároveň hlboko 
hydratuje a detoxikuje pokožku. Pleť sa 
stává pružnějšou a odolnejšou vplyvom 
mechanického poškodenia.
Balenie: 250ml
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Prírodný Peeling s kyselinou mlieČnou a Bromelain
Veľmi účinný a šetrný neabrazívny peeling s obsahom ananasového 
enzýmu (bromelain), jablečnej a mliečnej kyseliny. Vhodný na citlivú, 
aknóznu i seboroickú pokožku. Šetrne redukuje šupinatosť a rozkladajúce 
procesy na povrchu pokožky, zároveň ju prekrvuje a upokojuje. Po 
aplikácii doporučujeme očistiť pleťovým mliekom Yamuna. 
Balenie: 200 ml

telový mechanický Peeling s drvenými mandĽami
Jemný telový mandľový peeling účinne revitalizuje a hĺbkovo čistí 
pokožku. Odstraňuje odumretú kožu, zlepšuje jej zásobovanie 
kyslíkom a zvyšuje vstrebávanie ďalších účinných látok. Mandľový 
olej regeneruje a vyživuje vysušenú pokožku. Jemne mentolová 
aróma Vás osvieži. Používanie tohto prípravku sa obzvlášť 
odporúča pri liečbe celulitídy. 
Balenie: 500 ml

šíPkové Pleťové tonikum na 
normálnu Pleť 
Jemné hĺbkovo čistiace tonikum 
obsahujúce jedinečnú kyselinu 
hyaluronovú, výtažky zo šípky a ovocné 
kyseliny. Pleť dokonale vyčistí, účinne 
normalizuje mazové žľazy a stabilizuje pH 
pleti. Šípka obsahuje vysoké množstvo 
vitamínu C a provitamín a. Poskytuje tak 
pokožke potrebnú hydratáciu a výživu 
pre jej zdravý a svieži vzhľad. tonikum má 
detoxikačné účinky.
Balenie: 250 ml

kamilkové Pleťové tonikum na 
mastnÚ Pleť
Upokojujúce tonikum pôsobí ako 
detoxikácia a dôkladná starostlivosť 
o problematickú pokožku. Výťažky z 
kamilky a tea-tree oleja majú hojivé a 
protizápalové účinky, sťahujú póry a 
dôkladne odstraňujú zápalové procesy 
pokožky. Vďaka vysokému obsahu alkoholu 
(max. 35%) je tonikum vhodné na čistenie 
mastnej a problematickej pokožky. 
Balenie: 250 ml

šalviovo-kurkumové Pleťové 
tonikum BeZ alkoholu
Príjemné osviežujuce a upokojujúce 
tonikum bez alkoholu, obsahuje prírodnú 
zmes šalvie, kurkumy, kyseliny mliečnej a 
kofeínu. Vďaka týmto zložkám pleť hĺbkovo 
čistí a prirodzene regeneruje. Účinne chráni 
bunky pred vplyvom voľných radikálov, 
pôsobí antibakteriálne a upokojuje zápaly. 
Odstraňuje šupinatú pokožku a zvyšuje jej 
pružnosť. 
Balenie: 250 ml
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regeneraČný masážny krém
Príjemný, upokojujúci krém vhodný na liečbu niektorých foriem 
reumatickej artritídy, na  bolesti svalov a kĺbov. Upokojuje reumatické 
bolesti, napomáha pri ošetrení vykĺbenín a pri svalovej horúčke. Je 
vhodný na samotnú masáž, alebo taktiež ako súčasť fyzioterapie.
Balenie: 1 000 g
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masážne telové krémy
Masážne krémy sú určené pre všetky typy masáži. 
Veľmi účinné aktívne prírodné zložky sa v kombinácii 
s ostatnými látkami obsiahnutými v masážnych 
krémoch dobre vstrebávajú do pokožky a účinne pôsobia 
na regeneráciu a podporu činnosti postihnutých partií tela. 
Krémy majú veľmi dobrú kĺzavosť. Ku krémom 1 000 ml  
si môžete zaobstarať uzáver s pumpičkou.

mentolovo gáfrový masážny krém
Príjemne osviežujúci a upokojujúci masážny krém s obsahom mentolu 
a gáfru. Priaznivo pôsobí pri bolestiach a stuhnutých svaloch a účinne 
napomáha pri bolestiach kĺbov. Vhodný k celkovej upokojujúcej 
svalovej masáži a relaxácii. Má príjemné chladivé účinky.
Balenie: 1 000 g

ZahrievajÚci masážny krém
Masážny krém je vhodný k zahriatiu a uvoľneniu svalov. Hlavnými 
zložkami sú kapsaicín a mentol. Vďaka kapsaicínu - prírodnému 
výťažku z papriky krém výborne prehrieva, odporúča sa pri 
rozcvičovaní stuhnutých svalov a pred športovým výkonom. Mentol 
má mierne analgetické účinky a tak priaznivo pôsobí proti bolesti.
Balenie: 1 000 g

konský BalZam
Upokojujúci a hojivý, vhodný pri reumatických problémoch, 
bolestiach chrbta a svalov. Vďaka jedinečnému zloženiu rozmarínu, 
arniky, pagaštana konského uvoľňuje svalové napätie. Mäta a 
eukaliptový olej príjemne chladia a upokojujú. Balzam zmierňuje 
svalovú horúčku a bolesti svalov.
Balenie: 200 g
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masážne a telové oleje
Pokiaľ trváte na vysokej kvalite masážnych olejom, 
alebo pôžitku z masáži samotnej, je práve pre Vás 
určená rada masážnych a telových olejov Yamuna. 
Na ich zložení sa podiela rada vysoko kvalitných 
za studena lisovaných  olejov. Jednou z predností 
našich olejov sú parou destilované silice, ktoré sa 
ľahko vstrebávajú do pokožky a pôsobia na ňu veľmi 
priaznivým a blahodárnym účinkom. Ďalšou zložkou  
sú za studena lisované oleje (sézamový, ricínový, 
palmový, sójový, mandľový, kukuričný).  
Tieto sú vhodné na všetky druhy pokožky 
a nespôsobujú kožné a alergické reakcie. 
Vyberte si z niekoľkých druhov príjemne 
voňavých masážnych olejov Yamuna a 
nechajte si hýčkať prírodou svoje telo aj 
myseľ. Ponúkame ich v 250ml  
a 1000ml baleniach, kde veľké balenia  
sú s dávkovacou pumpičkou. 
Oleje neobsahujú umelé farbivá ani 
škodlivé látky.

masážny a telový olej  
PomaranČ-škorica
Pomarančovo-škoricový olej obnovuje 
prirodzenú rovnováhu pleti, účinne podporuje 
odstraňovanie toxických látok z pokožky a 
napomáha k prekrveniu pokožky. Je výborným 
doplnkom k čistiacej terapii a svojou vôňou 
vytvára príjemnú a uvoľňujúcu atmosféru pre 
vaše zmysly.
Balenie: 250 ml, 1 000 ml

masážny a telový olej  
citrónová tráva-nechtík
Olej z citrónovej trávy a nechtíka má oživujúci, 
osviežujúci a upokojujúci účinok. Citrónovej 
tráve sa taktiež pripisuje omladzujúci účinok 
a nechtík pôsobí antisepticky (protizápalovo) 
aj pri opuchoch a infekciách. Je príjemnej 
vône a obsahuje veľké množstvo vitamínu a. 
Doporučujeme ho na osviežujúce masáže a tiež 
pre všetky typy kožných problémov.
Balenie: 250 ml, 1 000 ml
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masážny a telový olej levanduĽa
Vôňa levadnule takmer magicky uvoľňuje psychické 
a nervové napätie. Levanduľový olej zmierňuje 
svalové bolesti a kŕče, podporuje hojenie modrín, 
odrenín a účinne upokojuje zápaly.  Je vhodný  
na ošetrenie detskej pokožky aj kožných problémov. 
Doporučujeme k relaxačnej masáži.
Balenie: 250 ml, 1 000 ml

masážny a telový olej aloe vera 
aloe vera sa vstrebáva do pokožky štyrikrát 
rýchlejšie ako voda. Je bohatá na vitamíny, minerály 
a aminokyseliny. Obsahuje viac ako 200 účinných 
látok. Má protizápalové, protiplesňové, dezinfekčné 
a regeneračné účinky. Olej nemá žiadnu vôňu,  
preto je možné ho riediť s ostanými  olejmi,  
alebo si môžete vyrobiť vlastnú aromaterapiu. 
Vhodný na všetky typy pokožky.
Balenie: 250 ml, 1 000 ml

masážny a telový olej PaPrikový
silne hrejivý až pálivý olej obsahujúci paprikový 
extrakt (capsaicín) s príjemnou aroma ruže.  
na základe výskumov je dokázané, že capsaicín 
pomáha rozpúšťať tuk, ktorý je uložený v tkanivách 
a tak účinne podporuje chudnutie. Pravidelným 
používaním pomáha obnovovať unavenú a starú 
pokožku, čistiť cievy a lymfatický systém.
Balenie: 250 ml, 1 000 ml

masážny a  telový olej yogi
Zmes rôznych mystických olejov východnej Ázie  
s výnimočnou vôňou pre dokonalú pohodu  
aj po masáži. Vyvoláva pocit očisty od karmy. 
Obsahuje olej z kríku pačuli, pomarančovníka, 
levandule, citrónovej trávy a kríku elemi,  
ktoré pokožku príjemne prevoňajú.
Balenie: 250 ml, 1 000 ml
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masážny a telový olej  
mäta PiePorná-roZmarín
Účinne uvoľnuje ztuhnuté svaly, zmierňuje svalovú 
horúčku a upokojuje opálenú pokožku. rozmarínový 
olej prirodzene stimuluje krvný obeh, zmierňuje 
reumatické bolesti, opuchy a uvoľnuje svalové kŕče. 
Doporučujeme ho používať počas rehabilitácie,  
po ťažkej fyzickej námahe alebo športovom výkone.
Balenie: 250 ml, 1 000 ml

masážny a  telový olej mandĽový s 
graPefruitovou vôňou
Mandľový olej je vyrobený iba z prírodných zložiek 
vhodných na suchú a citlivú pokožku, ktorú 
dôkladne vyživuje a regeneruje. Olej obsahuje 
väčšie množstvo lecitínu, vitamíny a, E, F a zmes 
prírodných olejov-mandľový olej, olej z kukuričných 
klíčkov, avokádový olej a esenciálne oleje zo semena 
grapefruitu, ktorý pokožku príjemne vyhladí  
a účinne napomáha proti vráskam. Ľahko sa 
absorbuje do pokožky, preto je vhodný na klasickú 
masáž, ajurvédsku, švajčiarsku, terapeutickú masáž 
a masáž s lávovýmik kameňmi. 
Balenie: 500 ml

masážny a telový olej mango-Broskyňa
Príjemne sviežuje, vyživuje a hydratuje pokožku.  
Je vhodný pre akýkoľvek typ pokožky, ale hlavne  
pre suchú kožu. Uvoľňuje napätie a sladká ovocná 
vôňa Vás naplní príjemným pocitom.
Balenie: 250 ml, 1 000 ml

masážny a telový olej medový
Medový olej s príjemnou vôňou odporúčame  
na detoxikáciu pokožky a naštartovanie 
lymfatického systému. Med obsahuje 80 percent 
cukru a 190 druhov základných minerálnych látok 
ako vitamíny, aminokyseliny, bielkoviny, enzýmy  
a hormónony, živočíšne a rastlinné vitamíny.
Balenie: 250 ml, 1 000 ml
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krémy na ošetrenie celulitídy
Pre zvýšenie anticelulitídneho účinku ponúkame radu krémov 
Yamuna na ošetrenie celulitídy. Krémy sa veľmi dobre vstrebávajú 
a zanechávajú na pokožke jemný film. Pre zvýšenie účinku krému 
urobte jemnú masáž, čím sa uvoľnia svaly a spojivové tkanivo. 
Po aplikácii môžete pociťovať štipkanie a mierne začervenatie 
ošetrených partií tela (ide o prirodzený sprievodný efekt). Prírodné 
látky, ktoré sú v krémoch pokožku vyživujú. Krémy odporúčame  
aj na anticelulitídne zábalové procedúry.

PaPrikový masážny krém 
na ošetrenie celulitídy
Je vysoko účinný pri odstránení 
tukov usedených v spojivovom 
tkanive. svojimi účinkami 
napomáha k dosiahnutiu 
požadovaného zoštíhľujúceho 
efektu. Oživuje unavenú a 
starnúcu pokožku, čistí a 
podporuje cievny a lymfatický 
systém. Pravidelným používaním 
zabraňuje zanášanie žilového  
a lymfatického systému. 
Balenie: 250 g, 1 000 g

kofeínový masážny krém 
na ošetrenie celulitídy
Kofeín spôsobuje zrýchlenie 
krvného obehu a tým urýchľuje 
odstránenie prebytočnej vody 
a tuku z tela a podporuje 
ich spaľovanie. napomáha k 
okysličovaniu buniek a pokožku 
vyživuje. Pre zvýšenie  účinku 
použite Yamuna kofeínový 
gél. Obsahuje 0,5% škorice – 
neodporúčame používať pri 
citlivosti na škoricu. 
Balenie: 250 g, 1 000 g

masážny krém so Zeleným 
Čajom na ošetrenie 
celulitídy
Obsahuje aktívne zložky zeleného 
čaju, ktoré sú prevenciou proti 
voľnám radikálom. Udržuje 
pružnosť elastínových vlákien 
a prirodzene tonizuje pokožku.  
Všetky zložky obsiahnuté v 
zelenom čaji zaručujú jeho 
vynikajúce antioxidačné účinky. 
Pre zvýšenie  účinku použite 
Yamuna gél so zeleným čajom.
Balenie: 250 g, 1 000 g

masážny krém s riasami  
na ošetrenie celulitídy
riasy pomáhajú odplavovať 
rozpustený tuk cez žily. Vďaka 
spoločnému pôsobeniu morských 
solí a rias tento gél dvojito 
odstraňuje toxíny. Zvonku 
prostredníctvom odumretých 
buniek a zvnútra odplavením 
toxínov z tela. riasový krém 
spôsobuje chudnutie, čistenie 
kože a odstránenie toxínov. Krém 
nezmývajte. Pre zvýšenie  účinku 
použite Yamuna gél s riasami. 
Balenie: 250 g, 1 000 g



21

gély na ošetrenie celulitídy
Pre zvýšenie účinku v boji proti celulitíde použite Yamuna gély na 
ošetrenie celulitídy. Výsledok nielen uvidíte, ale aj pocítite. Gél sa 
vstrebáva do pokožky rýchlejšie a tým sa účinné látky absorbujú do 
hlbších vrstiev pokožky. Pre zvýšenie účinku gélu urobte krátku a 
jemnú masáž, čím uvoľníte svaly. Vytvoríte tak špeciálny anticelulitídny 
efekt na spevnenie vašich problémových partií. Prírodné látky, ktoré 
sú v krémoch pokožku vyživujú. Gély sa neoplachujú a veľmi dobre 
vstrebávajú, na pokožke nezanechávajú žiadny film. Vhodné na použitie 
pri iontoforéze, ultrazvuku a anticelulitídnych zábalových procedárach.

PaPrikový gél Proti 
celulitíde
Je medicínsky preukázané, 
že paprikový extrakt pomáha 
rozpustiť a odplaviť tuky uložené  
v spojivovom tkanive. Vďaka tomu, 
že má vplyv na rozpúšťanie tuku, 
má odtučňovací efekt.  
Jeho pravidelné používanie 
napomáha obnoviť unavenú  
a starnúcu pokožku a tiež čistí 
cievy a lymfatický systém. 
Odporúča sa ako pre športovcov, 
ako aj, pre tých čo držia diétu.
Balenie: 250 g, 1 000 g

kofeínový gél  
na celulitídu
Pôsobí povzbudzujúcim účinkom 
na krvný obeh. Kofeín urýchľuje 
odstraňovanie prebytočnej 
vody a tuku z tela, podporuje 
spaľovanie. Vzhľadom ku svojim 
mierne stimulačným účinkom, 
zvyšuje príjem kyslíka do 
buniek. Pre zvýšenie účinku gél 
použite s iontoforézou alebo 
ultrazvukom. Obsahuje 0,5% 
škorice, neodporúčame používať 
pri precitlivosti pokožky. 
Balenie: 250 g, 1 000 g

gél s morskými riasami 
Proti celulitíde
tento gél s morskými riasy 
napomáha k odstráneniu 
rozpustených tukov cez krvné 
riečište. Má dvojitý účinok 
(interný a externý) detoxikácie 
cez lymfatický systém a veľmi 
silne čistiace účinky. Pre zvýšenie  
účinku použite Yamuna krém  
s morskými riasami.
Balenie: 250 g, 1 000 g

gél so Zeleným Čajom 
Proti celulitíde a strií
Zelený čaj obsahuje polyfenol  
a katechín, ktoré zbavia pokožku 
voľných radikálov, alkaloidy majú 
stimulačný účinok  
a zároveň sú stimulantom 
bieleho kofeínu pomáhajúcemu 
pri spaľovaní tukov. Všetky tieto 
zložky obsiahnuté v zelenom čaji 
zaručujú jeho vynikajúce anti-
oxidačné a anticelulitídne účinky. 
Odporúčaný je na ošetrenie strií.
Balenie: 250 g, 1 000 g
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sPrchové gély 
Luxusné hydratačné sprchové gély vhodné na všetky typy pokožky. 
Ideálny darček, ktorý robí váš život farebnejším. Základné 
ingrediencie sú pre pokožku výživné a nevysušujú ju. Pri výrobe 
sú používané čisté eterické oleje a tým sprchové gély pôsobia 
tiež aromaterapicky. Výrazné sfarbenie jednotlivých druhov je 
prirodzené a na telo nepôsobia dráždivo.
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sPrchový gél Bergamot
Príjemná citrusová vôňa 
bergamotu, okúzli vaše zmysli. 
telu dodá pocit intenzívnej 
sviežosti. Pomáha pri odstraňovaní 
celulitídy a pokožku prekrvuje. 
Balenie: 250 ml

sPrchový gél mäta
Osviežujúca vôňa mäty pôsobí 
blahodárne proti únave a sprchový 
gél je stvorený na osvieženie tela 
aj mysle. 
Balenie: 250 ml

sPrchový gél levanduĽa
Upokojujúca vôňa levandule, 
harmonizuje duševnú rovnováhu 
a umocňuje tak príjemný pocit 
relaxácie. Prirodzene upokojuje 
pokožku a pomáha proti infekciám 
a zápalom. 
Balenie: 250 ml

sPrchový gél  
PomaranČ-škorica
Jemná vôňa pomaranča  
so škoricou vašu pokožku príjemne 
prevoní a dodá pocit odpočinku. 
Pomaranč zlepšuje prekrvenie 
pokožky a zmäkčuje ju. 
Balenie: 250 ml

sPrchový gél yZoP
Yzop je rastlina podobná 
levandule, pokožku jemne tonizuje 
a zmierňuje potenie. Je vhodná 
pre všetky typy pokožky.  
Čistí, vyživuje a upokojuje 
podráždenú pokožku.
Balenie: 250 ml

sPrchový gél iBištek
Ibiškový kvet je symbolom vášně 
a túžby. Má veľmi silný emočný 
účinok a vytvára príjemnú 
atmosféru. 
Balenie: 250 ml
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reZané glycerínové mydlá
Zmes na výrobu rezaných mydiel sa odlieva do formy, ktorá sa doplní 
druhou hustejšou glycerínovou hmotou a nechá sa vychladnúť.  
Po narezaní sú mydlá nápadito dvojfarebné a pôsobia veľmi esteticky  
a originálne. Glycerínové mydlá sa odporúčajú na citlivú pokožku.  
Vysoký podiel glycerínu (80%) vysoko hydratuje pokožku a zabraňuje  
jej vysušovaniu.

mydlo citrón - škorica
Mydlo je vábivej a vzrušujúcej vône. Dá sa ním vykúzliť svieži kúpeľ. 
Má blahodárne účinky pri celulitíde.
Balenie: 100 g

iBištekové mydlo
Mydlo zanechá na pokožke príjemnú vôňu ibištekových kvetov. 
Dokonale vyživuje vďaka vysokému obsahu glycerínu. 
Balenie: 100 g

mätové mydlo
Chladivá vôňa má osviežujúce účinky, znižuje podráždenie pokožky. 
Pokožke dodá príjemný pocit osvieženia a povzbudenia.
Balenie: 100 g
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melónové mydlo
Jemná vôňa žltého melóna navodí pocit osvieženia a pohody.  
Pokožku prevoní ovočnou vôňou a povzbudí tak Vaše zmysly.
Balenie: 100 g

mydlo kokos-PomaranČ
Kokos je bohatý na antioxidanty, prirodzene vyhladzuje a výrazne 
hydratuje pokožku. Pomarančový olej má upokojujúce účinky. 
Balenie: 100 g

mydlo orchidea-ylang-ylang
Má upokojujúce a harmonizujúce účinky. Jeho zmyselná vôňa sa 
používa tiež pri výrobe luxusných parfémov. 
Balenie: 100 g

mydlo lesné Plody
Mydlo má v sebe jedinečnú kombináciu lesných plodov a ich sladkých 
vôní. táto magická vôňa pôsobí ako otvorená náruč lesa. 
Balenie: 100 g

mydlo organic
Čistá vôňa prírody navodí pocit pohody, sviežosti a odpočinku. 
Pokožku príjemne prevoní, vyživuje a rozmazná.
Balenie: 100 g
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glycerínové mydlá
Ručne robené glycerínové mydlá obsahujú 80%  glycerolu, ktorý zabraňuje 
vysušovaniu pokožky. Po kúpaní nie je nutné použiť ošetrujúci krém. 
Mydlá Yamuna pôsobia veľmi šetrne a hojivo na citlivú pleť, upokojujú ju. 
Neobsahujú žiadne umelé farbivá a iné škodlivé látky.

mydlo s vanilkovým mliekom
Kombinácia vône vanilky s mliekom navodí príjemný pocit odpočinku 
a relaxácie a vašu pokožku sladko prevoní.
Balenie: 100 g

mydlo Z citrónovej trávy
Citrónová tráva pokožku osviežuje a má antiseptické (protizápalové) 
účinky. Je zvlášť vhodná na citlivú pokožku.
Balenie: 100 g

nechtíkové mydlo
Kvety nechtíka lekárskeho obsiahnuté v mydle pôsobia na pokožku 
antisepticky, upokojujúco a hojivo. V neposlednom rade znižujú 
potenie.  Balenie: 100 g

jaZmínové mydlo s ovsennými vloČkami
Príjemne voňavé mydlo bohaté na vitamíny a minerály, má pre 
pokožku potrebné hydratačné, vyživujúce a upokojujúce účinky. Je 
vhodné na suchú pokožku.
Balenie: 100 g

levanduĽové mydlo
Jedinečná vôňa levanduľových kvetov navodí pocit relaxácie a 
duševnej harmónie. na pokožku pôsobí protizápalovo a upokojujúco.
Balenie: 100 g

kamilkové mydlo
Mydlo z kamiliek má protizápalové účinky. Upokojuje citlivú, zvlhčuje 
suchú pokožku a pri svrbení zmierňuje podráždenie.
Balenie: 100 g
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yZoPové mydlo
Veľmi jemná vôňa mydla, na pokožku pôsobí dezinfekčne, tonizuje a 
sťahuje ju, preto je vhodná na problematickú a mastnú pleť.
Balenie: 100 g

mydlo so Zeleným Čajom
Mydlo obsahuje výťažok a vôňu zeleného čaju. Má antioxidačné 
účinky a výborne vyživuje a vyhladzuje pokožku.
Balenie: 100 g

mydlo s vanilkovým mliekom
Kombinácia vône vanilky s mliekom navodí príjemný pocit odpočinku 
a relaxácie a vašu pokožku sladko prevoní.
Balenie: 100 g

mydlo Z citrónovej trávy
Citrónová tráva pokožku osviežuje a má antiseptické (protizápalové) 
účinky. Je zvlášť vhodná na citlivú pokožku.
Balenie: 100 g

nechtíkové mydlo
Kvety nechtíka lekárskeho obsiahnuté v mydle pôsobia na pokožku 
antisepticky, upokojujúco a hojivo. V neposlednom rade znižujú 
potenie.  Balenie: 100 g

jaZmínové mydlo s ovsennými vloČkami
Príjemne voňavé mydlo bohaté na vitamíny a minerály, má pre 
pokožku potrebné hydratačné, vyživujúce a upokojujúce účinky. Je 
vhodné na suchú pokožku.
Balenie: 100 g

levanduĽové mydlo
Jedinečná vôňa levanduľových kvetov navodí pocit relaxácie a 
duševnej harmónie. na pokožku pôsobí protizápalovo a upokojujúco.
Balenie: 100 g

kamilkové mydlo
Mydlo z kamiliek má protizápalové účinky. Upokojuje citlivú, zvlhčuje 
suchú pokožku a pri svrbení zmierňuje podráždenie.
Balenie: 100 g
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medové mydlo
sladká vôňa medu navodí pocit pohody a odpočinku. Medové 
mydlo odporúčame pri kožných infekciách. Zvlášť dobre pôsobí proti 
baktériám a plesniam.
Balenie: 100 g

mydlo Z Čajovníka – tea tree
Mydlo z tea-tree oleja pôsobí antisepticky a veľmi dobre pri kožných 
problémoch. Pomáha proti plesniam, kvasinkám a tiež pri liečbe 
pľuzgierov bez toho, aby vysušovalo pokožku.
Balenie: 100 g

mydlo PomaranČ-škorica
Príjemná vôňa škorice a pomaranča navodí sladký pocit relaxácie. 
Pomaranč vracia späť rovnováhu suchej alebo mastnej pokožke a 
zmäkčuje ju. Škorica má anticelulitídne účinky. 
Balenie: 100 g

kokosové mydlo
nechajte sa uniesť kombinácou kokosu a mlieka, vôňa exotiky 
povzbudí vaše zmysli. Kokos je bohatý na antioxidanty, zjemňuje a 
výborne hydratuje pokožku.
Balenie: 100 g

mydlo Z ruží
Jemná vôňa ruží upokojuje dušu aj myseľ. ruže a ružová esencia 
použité v mydle priaznivo pôsobia na vyhladenie vrások a udržujú 
pleť čistú a hebkú.
Balenie: 100 g
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levanduĽové mydlo
Levanduľa vám svojou jedinečnou vôňou navodí príjemný pocit 
relaxácie. Upokojuje a harmonizuje, odporúčame aj pre citlivú a 
detsku pokožku.
Balenie: 125 g

konvalinkové mydlo
Konvalinková silica sa vyskytuje v mnohých luxusných parfémoch. 
rovnakým spôsobom vás okúzli podmanivá vôňa tohto mydla s 
obsahom makových zrniečok, ktoré pôsobia mierne abrazívne.
Balenie: 125 g

yogi mydlo
Mydlo obsahuje zmes rôznych mystických olejov východnej Ázie pre 
dokonalú pohodu a relaxáciu. Po umytí vyvolá pocit očisty karmy.
Balenie: 125 g

mydlá lisované Za studena
Za studena lisované mydlá sú vyrobené špeciálnou technikou.  
Ich súčasťou sú prírodné éterické oleje, sušené kvety, oleje z palmy, 
kokosového orecha a palmových jadier a ďalšie účinné látky. 
Pokožku zanechávajú hladkú a príjemne ju prevoňajú.  
Nebsahujú umelé látky a farbivá.

nechtíkové mydlo
Jemná vôňa z kvetov nechtíka lekárskeho pôsobí na pokožku hojivo  
a protizápalovo. Má silne antimykotické a antiseptické účinky.
Balenie: 125 g
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PomaranČovo-škoricové mydlo
Príjemná vôňa pomaranča a škorice navodí sladký pocit relaxácie. 
Škorica pozitívne vplýva pri napätí a pomarančový olej má 
upokojujúce účinky.
Balenie: 125 g

medovkové mydlo
Má výborné účinky na suchú a podráždenú pokožku. Medovka pôsobí 
upokojujúco a jej vôňa priaznivo ovplyvňuje nervovú činnosť.
Balenie: 125 g

olivovo-Bergamotové mydlo
Mydlo s obsahom olivového oleja, ktorý vynikajúco vyživuje a 
upokojuje pokožku. Bergamot  regeneruje suchú a popraskanú 
pokožku a má prirodzene hojivé účinky.
Balenie: 125 g

mydlo Z Čajovníka - tea-tree 
Už po storočia považovali australský domorodci olej z čajovníka za 
liek prvej pomoci. Je to najsilnejšie antiseptikum, ktoré zároveň hojí a 
upokojuje vašu pokožku.
Balenie: 125 g

mandĽové aBraZívne mydlo
Mydlo pomocou mandľových jadierok príjemne masíruje pokožku 
a tým odstraňuje jej odumretú vrstvu. napomáha tým obnoviť a 
omladnúť pokožke.
Balenie: 125 g

ichtyolové mydlo
Ichtyol má antiseptické a hojivé účinky, odporúča sa na problematickú 
pokožku. Má výrazný protizápalový, protisvrbiaci účinok a veľmi 
dobre reguluje činnosť mazových žliaz.
Balenie: 125 g
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graPefruitové mydlo
Osviežujúce mydlo, pôsobiace proti únave. 
stimuluje činnosť potných a mazových žliaž. Mydlo 
je vhodné na kožné neduhy.
Balenie: 125 g

testosteron mydlo
Mydlo s vôňou morského vánku, ktoré si obľúbia 
nielen muži, ale ja ženy. Zregenerujte svoje zmysli 
a nechajte sa unášať vôňou plnou energie. 
Balenie: 125 g

mydlo lesné Plody
Mydlo má v sebe jedinečnú kombináciu sladkej 
vône lesných plodov. táto magická vôňa pôsobí 
ako otvorená náruč lesa, ktorá vám prinesie 
dokonalý pocit osvieženia a relaxácie.
Balenie: 125 g

Bahenné mydlo hevíZ
Mydlo s vysokým obsahom termálneho bahna 
z maďarskej termálnej oblasti Hevíz, obsahuje 
vysoké množstvo minerálnych látok a kyselín, 
ktoré vyživujú a regenerujú pokožku. toto hojivé 
mydlo je vhodné na lupienku, ekzémy a kožné 
neduhy.  Balenie: 125 g

iBištekové mydlo s kamilkou
Opojná vôňa ibišteka spolu s kamilkou, ktorý 
pôsobí priaznivo na aknóznu pokožku, ekzémy. 
Mydlo má upokojujúce a hojivé účinky.
Balenie: 100 g

mandĽové mydlo
Pomocou mandľových jadierok masírujete 
pokožku a tým odstraňujete jej odumretú vrstvu. 
napomáhá pri obnovení a omladení pokožky.
Balenie: 100 g

medové mydlo s mliekom
Príjemná, jemne sladká vôňa medu a mlieka 
pôsobí detoxikačne, antisepticky a zjemňuje 
pokožku.
Balenie: 100 g

mydlo organic s citrónovou trávou
Organic je čistá vôňa prírody. Citrónová tráva má 
upokojujúce a omladzujúce účinky. 
Balenie: 100 g
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kÚPelové Bylinné soli
Soli Yamuna vám poskytnú nezabudnuteľný kúpeľ, 
plný odpočinku a novej energie. Morská soľ so zmesou 
byliniek prispieva k ošetreniu a regenerácii pokožky. 
Esenciálne oleje ju zanechávajú vláčnu a hebkú, 
zároveň pôsobia aromaterapeuticky  a teda príjemne 
potešia vaše zmysly. Na jednu kúpeľ postačí dávka 
odpovedajúca 2-3 polievkovým lyžiciam.  
Soli neobsahujú umelé farbivá a iné škodlivé látky. 
Taktiež sú vhodné ako darček pre vašich blízkych. 
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levanduĽovo-citrónová soĽ do kÚPeĽa
relaxačná morská soľ s vôňou kvitnúcich levandulí a štipkou citróna 
upokojuje telo aj dušu a napomáha celkovému uvoľneniu.
Balenie: 1 000 g, 3 000 g

iBištekovo-kamilková soĽ do kÚPeĽa
Ibištek obsahuje antioxidanty a má neoddolateľnú vôňu. spolu s 
kamilkou, ktorá pôsobí blahodárne na bolesti hlavy a upokojuje, 
vytvárajú dokonalý harmonický kúpeľ.
Balenie: 1 000 g, 3 000 g

citrónová tráva soĽ do kÚPeĽa
Kúpeľ s touto soľou osviežuje a posilňuje. Citrónová tráva je vhodná 
na problematickú pokožku a výborne pôsobí pri bolestivých svaloch.
Balenie: 1 000 g, 3 000 g

citrónovo-škoricová soĽ do kÚPeĽa
Pri napätí a nervozite Vás povzbudí citrónovo - škoricový kúpeľ.  
Má osviežujúci a hrejivý účinok. Pomáha pri prechladnutí.
Balenie: 1 000 g, 3 000 g

reBríČek-materina dÚška soĽ do kÚPeĽa
soľ je vhodná pri gynekologických a urologických ťažkostiach.  
Má protizápalové, upokojujúce účinky, sťahuje póry a je 
bakteriostatický (brániaci rastu mikróbov). 
Balenie: 1 000 g, 3 000 g

ruža soĽ do kÚPeĽa
“ružový morský kúpeľ“ obnovuje psychickú rovnováhu. Upokojuje 
dušu a myseľ, preto je soľ vhodná proti depresiám. ružová esencia 
pokožku zemňuje.
Balenie: 1 000 g, 3 000 g
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olejové BomBy do kÚPeĽa
Pre príjemnmú relaxáciu, uvoľnenie a načerpanie novej 
energie je ako stvorená Yamuna olejová bomba  
do kúpeľa. Táto voňavá gulička obsahujúca prírodné 
látky, zmes byliniek a zmes olejov (jojobový  
a mandľový), ktoré zabraňujú vysušovaniu pokožky a 
zanechajú ju hebkú. Po tejto guličke netreba požiť krém 
po kúpaní. Pokožku zbavuje toxických látok a zjemňuje 
ju. Neobsahuje žiadne škodlivé látky ani umelé farbivá.
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levanduĽová BomBa  
do kÚPeĽa

Levanduľová bomba vám 
svojou vôňou navodí príjemný 

pocit relaxácie. Upokojuje 
a harmonizuje duševnú 

rovnováhu. Obsahuje kvety 
levandule, jojobový  

a mandľový olej.
Balenie: 95 g

kamilková BomBa  
do kÚPeĽa
Kamilková bomba má 
protizápalové účinky, 

upokojuje citlivú a zvlhčuje 
suchú pokožku. Zmierňuje 
svrbenie a podráždenie kože. 
Obsahuje kvety kamilky, 
jojobový a mandľový olej. 

Balenie: 95 g

Zelený Čaj BomBa  
do kÚPeĽa 

Obsahuje výťažok  
a vôňu zeleného čaju.  

Má antioxidačné účinky, 
výborne vyživuje pokožku. 
Obsahuje jemné lístky 
zeleného čaju, jojobový  
a mandľový olej. 

Balenie: 95 g

nechtíková BomBa  
do kÚPeĽa

na pokožku pôsobí hojivo  
a protizápalovo. Pokožku 

upokojuje a príjemne 
prevoní. Obsahuje kvety 
nechtíka lekárskeho, 
jojobový a mandľový olej.

Balenie: 95 g

yZoPová BomBa  
do kÚPeĽa

Je vhodná na mastnú  
a problematickú pleť. Pokožku 

jemne prevoní. neobsahuje 
pevné časti byliniek a 

tak je vhodná do víriviek. 
Obsahuje jojobový  
a mandľový olej. 
Balenie: 95 g

kokosová BomBa  
do kÚPeĽa
Kokos je bohatý na antioxidanty, 

vyhladzuje, spevňuje a výrazne 
hydratuje. neobsahuje pevné časti 

byliniek a tak je vhodná  
do víriviek. Obsahuje 

jojobový a mandľový olej. 
Balenie: 95 g


