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ŠÁCHOROVÝ
OLEJ
Vysoký obsah kyseliny olejové.
Obsahuje polynenasycené mastné kyseliny.
Vysoký obsah vitaminu E (alfa-tokoferol)
a Omega 9.
· Anti-aging
· Antioxidant
· Hydratace

RÝŽOVÝ OLEJ

DÝŇOVÝ OLEJ

OLIVOVÝ OLEJ

Hlavní účinek je hydratace,
zlepšení elasticity a ochrana
pokožky před poškozením
způsobeném sluncem.
Sjednocuje barevný tón pleti.
· Hydratace
· Antioxidant
· Vypínání

Obsahuje vitamíny, cukry
a zvlhčující látky, které
přispívají k udržení
vodní rovnováhy pokožky.
· Hydratace
· Tonizace
· Zklidnění
· Hojení ran
· Anti-aging

Oliva jako ovoce a olivový
olej tvoří základ tradiční
středomořské stravy.
(Hydroxytyrosol, Vitamin E,
Squalen, kyselina kávová,
kyselina linolová, Fytosteroly).
· Anti-aging
· Oprava
· Hydratace
· Antiseptikum

VÝTAŽEK Z IBIŠKU

MERUŇKOVÝ OLEJ

MAKOVÝ OLEJ

Olej z meruňkových jader je velmi
bohatý na nenasycené mastné kyseliny
a vitamín E, a proto je vysoce ceněný
při výrobě kosmetických produktů.
Olej vyživuje a hydratuje pleť.
· Proti vráskám
· Revitalizuje
· Zjemňuje

Prokrvuje, chrání cévy před poškozením,
silný antioxidant s anti-aging efektem.
S aktivními alkaloidy a anthocyanidiny.

VÝTAŽEK
Z HEŘMÁNKU

VÝTAŽEK
Z MĚSÍČKU

VÝTAŽEK
Z FIALKY

Urychluje regeneraci pleti, čistí a
pomáhá při hojení zánětů. Pomáhá v boji
proti volným radikálům.
· Silně protizánětlivý · Antioxidant
· Proti plísňový
· Antibakteriální

Proti stresu: chrání a restrukturalizuje
pleť. Bohatý na AHA kyseliny,
pro mastnou pleť s rozšířenými póry.
Zachovává elasticitu pleti.
Pokožka je zdravá a prospívající.
· Anti-aging
· Pro-elasticita
· Antioxidant
· Zklidňuje

Díky přítomnosti flavonoidů
zabraňuje poškození pokožky.
· Anti-aging
· Antioxidant
· Citlivá pleť

VÝTAŽEK
Z MALIN

VÝTAŽEK
Z CITRÓNU

VÝTAŽEK
Z HROZNŮ

Maliny jsou bohaté na anti-oxidanty
a zabraňují ucpávání pórů.
· Anti-aging
· Antioxidant
· Obnova elasticity
· Hydratace

· Flavonoidy z citrónu stimulují
mikrocirkulaci.
· Vitamín C stimuluje biosyntézu kolagenu.
· Antioxidant
· Hydratační a adstringentní (stahující)
péče o pleť.

·
·
·
·
·

AKTIVNÍ
SLADOVÝ JEČMEN

BAMBUCKÉ MÁSLO

KVĚTINOVÁ VODA Z POMERANČE

Hlavními účinky jsou hydratace,
zlepšení elasticity, posílení
a vyhlazení.

Díky flavonoidům, anthokyanům má antioxidační
účinky a stimuluje syntézu kolagenu.

Čisté polyfenoly: 100 % suchého
extraktu, unikátní polyfenolický koktejl.
Bohatý na OPC (oligomerní ProanthoCyanidy),
především dimery.
Obsahuje kyselinu ferulovou, silný antioxidant
prevence proti stárnutí, ochrana pokožky.
· Anti-aging
· Ochrana před stárnutím pleti
· Antioxidant
· Ochrana před vnějším
· Anti-stress
znečištěním
· Rozjasňuje a bělí

· Anti-aging
· Zpevňuje
· Antioxidant

· Hydratace
· Vypínání
· Obnova vlasů
· Filmotvorný efekt

· Ochrana před sluncem
· Prokrvuje
· Vasoprotektivní

Anti-aging
Antioxidant
Zlepšuje cirkulaci
Stabilizuje kolagen
Čistí

· Anti-aging
· Depigmentace
· Ochrana před sluncem
· Hydratace
· Odstranění odumřelých buněk

Kyselina hyaluronová získaná z pšenice a řepy má dvě hlavní funkce.
Hydratuje a zpevňuje pokožku. Pokožku zpevňuje tím, že stimuluje tvorbu
kolagenu, jehož produkce s věkem klesá.
Ketoglukonát vápníku je komplex vápníku na bázi rostlin,
který stimuluje endogenní produkci kyseliny hyaluronové.
Produkce elastinu zvyšuje elasticitu pokožky a výrazně snižuje známky únavy.

Vnější aplikace má příznivé účinky
na kožní onemocnění, pomáhá hojit
kožní rány, popálení pokožky a podráždění.
· Anti-aging
· Hojení ran
· Ochrana před sluncem · Citlivá pleť
· Depigmentování

VÝTAŽEK Z OVSA

Výtažek pomáhá zvláčnit pokožku
v případě podráždění či seborea
a různých typů svědění.
· Zvláčnění
· Filmotvorný efekt
· Zvlhčení
· Čistící
· Liftingový efekt · Anti-aging

ORIGIN

UCELENÁ
OMLAZUJÍCÍ
ŘADA
ORIGIN je ucelená pleťová omlazující řada. Všechny produkty
této řady obsahují mimo jiné cenné extrakty či oleje získané
z pomeranče, rýže a šáchoru, které jsou tradičně pěstovány ve
Valencii, kde se značka Naobay zrodila.
Zatímco tyto ingredience zjemňují a chrání pokožku, hlavní roli
hrají účinné látky jako kyselina hyaluronová a molekuly
vápníku, které byly přidány, aby posílily omlazení a anti-aging
efekt. Také používáme koktejl ze středomořských extraktů,
které zjemňují, zlepšují a posilují pleť, aby byla zářivá
a revitalizovaná.
Suroviny značky Naobay jsou od prvopočátku rostlinného
původu a naše produkty jasně ukazují procento použitých
organických a přírodních materiálů. Tyto materiály jsou vhodné
i pro vegany. Věnujeme maximální péči procesu výroby,
abychom zajistili ten nejlepší výsledek pro vaši pleť.
Řada ORIGIN má certifikát COSMOS
a splňuje nejvyšší standardy
organické/ bio kosmetiky.

ochrana životního
CERTIFIKACE

prostředí

COSMOS (Cosmetic Organic Standard) je evropský soukromý
projekt, který byl vytvořen pěti členy:

Tyto organizace se spojily v rámci AISBL (Mezinárodní
neziskové organizace založené v Bruselu), jejich cílem bylo
stanovit společné požadavky a sjednotit pravidla pro certifikaci
organických a přírodních kosmetických přípravků.
COSMOS využívá zásad standardu Ecocert (verze leden 2003):
- Podpora a používání ingrediencí z bio
(organického) zemědělství.
- Použití výrobního procesu, který je ekologicky šetrný
a bezpečný pro zdraví člověka.
- Zahrnování a rozšiřování konceptu “zelené chemie”.

ORIGIN

omlazující řada

ÚČINNÉ
PŘÍRODNÍ

Ca

MOLEKULY

MOLEKULY
KYSELINY
HYALURONOVÉ

REGENERAČNÍ
NOČNÍ KRÉM

COSMOS
ORGANIC

50 ml
Tento omlazující regenerační noční krém obsahuje ty nejlepší omlazující
složky. Kyselina hyaluronová a komplex vápníku obnovují přirozenou
produkci kyseliny hyaluronové a elastinu v pleti, zlepšují dýchací proces
pokožky, vyživují ji a hydratují. Bambucké máslo*, dýňový* a šáchorový
olej*, citrón* a hrozny* mají pozoruhodné anti-oxidační účinky a chrání
pokožku proti volným radikálům.
Pleť je po probuzení jemnější, odpočatá a svěží.

dýňový olej*

Tutorial
rýžový olej*

šáchorový olej*

OBSAHUJE:
VÝTAŽKY Z CITRÓNU*
A HROZNŮ* JSOU
SILNÝMI ANTIOXIDANTY
A CHRÁNÍ PROTI
VOLNÝM RADIKÁLŮM.
KVĚTINOVÁ VODA
Z POMERANČE* PRO
ZJEMNĚNÍ A SVĚŽEST

99,28%
Ingrediencí
přírodního
původu

63,36%

Ingrediencí z
ekologického
zemědělství

ORIGIN
omlazující řada

rýžový olej*

OBNOVUJÍCÍ
DENNÍ KRÉM

COSMOS
ORGANIC

50 ml
fialka*,

Tento krém obsahuje kyselinu hyaluronovou, která zlepšuje hydrataci, vyživuje,
zklidňuje a chrání pokožku, zatímco oleje a aktivní výtažky snižují zarudnutí, pocity
podráždění, pálení a pnutí. Sjednocuje tón pleti, posiluje přirozenou ochrannou
bariéru pokožky, zlepšuje její obranyschopnost, regeneraci a odolávání vůči vnějším
stresům. Viditelně redukuje mimické vrásky. Ideální pro každodenní použití.
Poskytuje mimořádné zklidnění a to díky speciálnímu extraktu
z ječného sladu, který zlepšuje reakci genů podílejících se na
zvýšení obranyschopnosti pleti a posiluje schopnost regenerace
a odolávání vůči vnějším stresům. Snižuje zarudnutí, pocit
podráždění, pálení a pnutí. Obsahuje květinovou vodu
z pomeranče* pro zjemnění a osvěžení.

aktivní
sladový ječmen*

šáchorový olej *

Tutorial

99,18%
ingrediencí
přírodního
původu

meruňkový olej*

OBSAHUJE:
VÝTAŽKY JABLKA*,
MĚSÍČKU*, MALIN*
A FIALKY*,
KTERÉ MAJÍ ZJEMŇUJÍCÍ
A ANTI-OXIDAČNÍ ÚČINKY.

61,61%

ingrediencí z
ekologického
zemědělství

meruňkový olej*

omlazující řada

REGENERAČNÍ NOČNÍ
OLEJOVÉ SÉRUM

COSMOS
ORGANIC

15 ml
rýžový olej*

makový olej*

šáchorový olej *
OLEJ Z MERUŇKY*,
RÝŽE*, MÁKU*
A ŠÁCHORU* OBNOVUJE
PLEŤ. OBSAHUJE
KVĚTINOVOU VODU
Z POMERANČE*, KTERÁ
ZJEMŇUJE A OSVĚŽUJE.

Toto výjimečné regenerační olejové sérum na bázi krému se velmi snadno a pohodlně
aplikuje na pokožku. Sérum hloubkově hydratuje a neobyčejně vyživuje pokožku po
celou noc. Výjimečná kombinace olejů z meruňky*, rýže*, máku* a šáchoru* pleť
skutečně rozmazluje.
Meruňkový olej* je velmi bohatý na nenasycené mastné kyseliny a vitamín E, vyživuje,
hydratuje a zjemňuje. Rýžový olej* hydratuje, zlepšuje elasticitu a pokožku vyhlazuje.
Makový olej* prokrvuje, chrání cévy před poškozením, je silný antioxidant s anti-aging
efektem.
Sérum vás okouzlí svou vůni, esenciální oleje z mandarinky* a pomeranče* mají
zklidňující a antiseptické vlastnosti, a jejich jemná vůně navodí pocit relaxace.
Díky všem těmto úžasným složkám zajistí toto sérum krásný vzhled pokožky po
probuzení.

100%

ingrediencí
přírodního
původu

95,9%

ingrediencí z
ekologického
zemědělství

Tutorial

ORIGIN
ÚČINNÉ
PŘÍRODNÍ

Ca

MOLEKULY

omlazující řada

REGENERAČNÍ SÉRUM
DEN & NOC

COSMOS
ORGANIC

30 ml

MOLEKULY
KYSELINY
HYALURONOVÉ

Toto omlazující sérum tvoří molekuly kyseliny hyaluronové, která hydratuje
a pomáhá udržovat v pokožce vlhkost. Navíc díky obsahu silné přírodní
molekuly vápníku, aktivuje v pokožce přirozenou produkci kyseliny hyaluronové
a elastinu, tím zvyšuje její elasticitu a snižuje známky únavy. Sérum obsahuje
meruňkový a šáchorový olej. Tyto oleje jsou bohaté na nenasycené mastné
kyseliny, vitamín E, pokožku vyhlazují a regenerují. Navíc výtažek z ovsa,
pomáhá zvláčnit i velmi citlivou pokožku, kterou trápí podráždění, seborea a
různé typy svědění. Sérum zanechá pokožku svěží, jemnou a viditelně snižuje
mimické vrásky.

rýžový olej*

meruňkový olej*

98,98%
ingrediencí
přírodního
původu

šáchorový olej*

KVĚTINOVÁ VODA
Z POMERANČE*
ZJEMŇUJE A OSVĚŽUJE
VÝTAŽKY:
VÝTAŽEK Z OVSA*
POMÁHÁ REDUKOVAT
MIMICKÉ VRÁSKY

74,62%

ingrediencí z
ekologického
zemědělství

Tutorial

ÚČINNÉ
PŘÍRODNÍ

Ca

MOLEKULY

omlazující řada

REGENERAČNÍ
OČNÍ ROLL-ON

COSMOS
ORGANIC

12 ml
MOLEKULY
KYSELINY
HYALURONOVÉ

První příznaky stárnutí se projevují kolem očí, což je oblast, která vyžaduje
zvláštní péči. Tento oční roll-on obsahuje kyselinu hyaluronovou a komplex
vápníku. Tato kombinace reaktivuje v pokožce přirozenou produkci
kyseliny hyaluronové a elastinu, tím zvyšuje elasticitu pokožky a snižuje
známky únavy. Navíc, díky speciálnímu aplikátoru s nerezovou kuličkou,
dochází k okamžitému osvěžení očního okolí, aktivaci mikrocirkulace
a lepší absorpci účinných složek.

výtažek z ovsa*

výtažek z malin*

98,44%
výtažek z hroznů*

KVĚTINOVÁ VODA
Z POMERANČE*
ZJEMŇUJE A OSVĚŽUJE
VÝTAŽKY:
VÝTAŽEK Z OVSA*
POMÁHÁ REDUKOVAT
MIMICKÉ VRÁSKY

ingrediencí
přírodního
původu

89,43%

ingrediencí z
ekologického
zemědělství

Tutorial

ORIGIN
OBSAHUJE:
KLIDNÍCÍ A OSVĚŽUJÍCÍ
VODU Z POMERANČE,
ANTIOXIDANT
VITAMIN E a A,
KOMBINACI OLEJŮ
PRO OBNOVU
MASTNÝCH KYSELIN

omlazující řada

KLIDNÍCÍ MASKA
PRO CITLIVOU PLEŤ

COSMOS
ORGANIC

75 ml
rýže

Maska má vynikající uklidňující vlastnosti, redukuje začervenání,
podráždění a pocity pnutí. Hydratuje a vyživuje, zároveň posiluje
přirozenou ochrannou bariéru pokožky, zlepšuje její obranyschopnost,
regeneraci a odolávání vůči vnějším stresům. Díky minerálům přilne
k pokožce a vytvoří trvalý tenký závoj, který chrání pokožku po aplikaci.

malina

98,97%
šáchorový olej

ingrediencí
přírodního
původu

37,76%

meruňka

IBIŠEK*, CITRÓN*,
HEŘMÁNEK* A VĚČNÉ*
EXTRAKTY POSKYTUJÍCÍ
SMĚS VITAMÍNŮ
A MINERÁLŮ
S ANTIOXIDAČNÍMI
A HYDRATAČNÍMI
VLASTNOSTMI.

ingrediencí z
ekologického
zemědělství

Tutorial

omlazující řada

rýžový škrob*

INTENZIVNÍ MASKA
PRO MASTNOU PLEŤ

COSMOS
ORGANIC

75 ml

makový olej*

šáchorový olej*

Díky spojení třech typů jílu maska absorbuje přebytečný maz, odstraňuje
odumřelé buňky a zanechá pocit čistoty. Póry jsou minimalizovány
a nedokonalosti jsou méně viditelné. Bohatá na omega 6, omega 9
a vitamín E, které jsou silnými antioxidanty. Dýňový olej* reguluje
hydrataci. Přidaný koncentrovaný rýžový škrob pomáhá eliminovat
nežádoucí lesk absorbováním přebytečného mazu.

98,98%
ingrediencí
přírodního
původu

43,63%

ingrediencí z
ekologického
zemědělství

dýňový olej*

KVĚTINOVÁ VODA
Z POMERANČE*
ZJEMŇUJE A
OSVĚŽUJE
VÝTAŽKY:
ANTIOXIDANTY Z
MALINY*, JABLKA*,
CITRÓNU* A HROZNŮ*
ZAJIŠŤUJÍ HYDRATACI

Tutorial

ORIGIN
omlazující řada

dýňový olej*

HLOUBKOVÉ ČISTÍCÍ
MLÉKO

COSMOS
ORGANIC

150 ml

olivový olej*

šáchorový
olej*

Toto mléko důkladně čistí pokožku, zanechává ji hladkou, čistou
a hydratovanou a navozuje tak pocit dokonalého zklidnění
a svěžesti. Díky čistícím olejům z dýně*, oliv*, šáchoru* a rýže*, má
anti-agingové a antioxidační účinky. Výtažek z organické fialky* se
může pochlubit uklidňujícími vlastnostmi, zatímco výtažky z jablka*
a citrónu* udržují pleť hydratovanou a působí jako přírodní
antioxidant.

99,29%
ingrediencí
přírodního
původu

34,89%

rýžový olej*

KVĚTINOVÁ VODA
Z POMERANČE*
ZJEMŇUJE A OSVĚŽUJE
VÝTAŽKY:
ORGANICKÁ FIALKA*
JABLKO* A CITRÓN*
ZAJIŠŤUJÍ HYDRATACI

ingrediencí z
ekologického
zemědělství

Tutorial

rýžové protejny*

omlazující řada

JEMNÝ ČISTÍCÍ
TONIK

COSMOS
ORGANIC

150 ml

výtažek z malin*

extrakt z ibišku*

Tento jemný tonik doslova přetéká vysokou koncentrací aktivních výtažků,
které způsobí, že vaše pleť bude okouzlující. Obsahuje hydrolizované
výtažky z rýžového proteinu*, malin*, ibišku* a měsíčku* a také květinovou
pomerančovou vodu*. To vše přináší pocit jemnosti a svěžesti a chrání
pokožku před vnějšími negativními vlivy.

98,47
ingrediencí
přírodního
původu

28,31%

extrakt z měsíčku*

ingrediencí z
ekologického
zemědělství

Tutorial
květinová voda
z pomeranče*

ORIGIN

Ingredience

omlazující řada

HLOUBKOVÝ ČISTÍCÍ
KRÉMOVÝ PEELING
rýžový olej*

COSMOS
ORGANIC

75ml
Tento hloubkově čistící peeling odstraňuje nečistoty z pokožky a zároveň jemně
odstraňuje odumřelé kožní buňky. Zanechává pocit čistoty, jemnosti a zklidnění.
Peeling neobsahuje mýdlo ani sulfáty. Obsahuje rýžový*, olivový* a šáchorový*
olej, pro dosažení hloubkové hydratace a antioxidačních účinků. Navíc výtažky z
malin*, citrónu* a jablka* antioxidační účinky ještě zvyšují.

olivový olej*

99,29%
šáchorový olej*
EXTRAKTY Z MALIN*,
CITRÓNU* A JABLKA*
ZVYŠUJÍ ANTIOXIDAČNÍ ÚČINKY.

NEOBSAHUJE
MÝDLO
ANI
SULFÁTY

ingrediencí
přírodního
původu

43,90%

ingrediencí z
ekologického
zemědělství

Tutorial

ORIGIN
www.krasanamiru.cz

NAOBAY COSMETICS | NaturChem, S.L.

COSMOS
ORGANIC

C/Braç de Pepa, No. 1 Polígono industrial, 46470 · MASSANASSA,
Valencia - SPAIN Vyrobeno ve Španělsku
· Registrovaný design obalů ·

Distributor pro ČR a SR: JUST
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