
HYDRAPLUS RANGE
· provide extra  moistur is ing act ion
·  su i table  for  sens i t ive  sk in

·  Matt i f y ing ef fect  on the sk in
·  Moistur izes  avoid ing sh iny  resul ts
·  Refreshing ef fect

MATTIFYING RANGE

· Rebalances  the sk in
·  Moistur izes
·  Evens sk in  tone

EQUILIBRIA RANGE

HYDRAPLUS ŘADA
· Poskytuje hloubkovou hydrataci
·  Prevence předčasného stárnut í

·  Zmatňuje pokožku 
·  Hydratuje bez nežádoucího lesku
·  Př ínáší  pocit  svěžest i

MATUJÍCÍ  ŘADA  

·  Harmonizuje a znovu vyvažuje pleť
·  Hydratuje
·  S jednocuje tón plet i

EQUILIBRIA ŘADA

NEW 
CERTIFICATION

ORGANIC
COSMETIC

Tento krém poskytuje hloubkovou hydrataci, obnovuje elasticitu, 
projasňuje a předchází prvním známkám stárnutí. Olej z granátového 
jablka má neobyčejné hydratační účinky, vyživuje pokožku v hloubce,  
čímž zlepšuje elasticitu a přináší intenzivní pocit hydratace.    
JAK POUŽÍVAT: Aplikujte na obličej a krk každé ráno a večer. Jemně 
vmasírujte krém do pokožky než dojde k jeho úplnému vstřebání.  

TYP PLETI
všechny typy plet i
ideální  pro suchou a cit l ivou 

TYP PLETI 
normální ,  kombinovaná,  
mastná & náchylná k nedostatkům

TYP PLETI
všechny typy plet i  
ideální  pro smíšenou pleť

Šalvěj
ORGANIC

Avokádový olej
ORGANIC

Bambucké máslo
ORGANIC

Olivový olej
ORGANIC

Granátové jablko
ORGANIC

Equil ibria 
2v1 Čistící gel & mléko
75 ml -  2 ,53fl.oz

·  OBNOVUJE ROVNOVÁHU ·  ODSTRAŇUJE MAKE-UP 
·  HYDRATUJE    
        
HLAVNÍ INGREDIENCE

Nový trend v čištění pleti. Čistící gel, který se při kontaktu s vodou přemění 
na čistící mléko. Dokonale odstraní všechny nečistoty a make-up, zanechá 
pleť čistou a vláčnou.
JAK POUŽÍVAT:  Prsty rozetřete gel na celý obličej, aby došlo k 
důkladnému odstranění nečistot a make-upu. Poté přidejte vodu, gel se 
změní na mléko, lehce obličej promasírujte a poté důkladně smyjte.
 
99,20 %  ingrediencí přírodního původu 
28,26 %  ingrediencí z ekologického zemědělství

Olivový olej
ORGANIC

Mandlový olej
ORGANIC

Extrakt z Měsíčku
ORGANIC

Meruňkový olej
ORGANIC

Equil ibria 
Harmonizující krém
50 ml -  1 ,7fl.oz

 ·  OBNOVUJE ROVNOVÁHU ·  REGENERUJE ·  OPRAVUJE

HLAVNÍ INGREDIENCE

Tento lehký fluidní krém obnovuje a vyrovnává tón pleti, opravuje                   
a zjemňuje pokožku. Dýňový olej zvláčňuje a přispívá k udržení vodní 
rovnováhy pokožky.

JAK POUŽÍVAT: Aplikujte na čistou a suchou pleť, na obličej a krk každé 
ráno a večer. Jemně vmasírujte krém do pokožky, než se úplně vstřebá.

99,29 %  ingrediencí přírodního původu 
 17,92 %  ingrediencí z ekologického zemědělství

Dýňový olej
ORGANIC

Meruňkový olej
ORGANIC

Olej z Petrklíče
ORGANIC

Extrakt z Vinné révy
ORGANIC

Equil ibria 
Tonizační sprej - květinová voda
125 ml -  4 ,22fl.oz

    ·  OBNOVUJE ROVNOVÁHU ·  ČISTÍ  ·  HYDRATUJE       
    

HLAVNÍ INGREDIENCE

Jedinečný tonik ve formě spreje. Osvěžuje, čistí, hydratuje a stahuje 
rozšířené póry. Obsahuje výtažky z Aloe Vera, které udržují v pleti 
hydrataci a ochrání před začervenáním, svěděním či pnutím.
JAK POUŽÍVAT: Sprej aplikujte přímo na obličej, zavřete oči. Odstraňte 
vatovým tampónkem nebo nechte vstřebat, jako květinovou vodu. 
Zanechá pocit svěžesti a hydratuje.

99,19 %  ingrediencí přírodního původu 
 11,83 %  ingrediencí z ekologického zemědělství

Aloe Vera
ORGANIC

Heřmánek
ORGANIC

Extrakt z Měsíčku
ORGANIC

Matující
Pleťový čistící gel
200 ml - 6,75fl.oz

    ·  ČISTÍ  ·  OBNOVUJE ROVNOVÁHU ·  ZMATŇUJE 
    ·  ODSTRAŇUJE NEČISTOTY (ČERNÉ TEČKY)
    
HLAVNÍ INGREDIENCE

Hloubkový čistící gel odstraňuje nečistoty, prach, smog a make-up. 
Reguluje mastící se místa bez pocitu vysušení a pnutí. 

JAK POUŽÍVAT: Navlhčete obličej vodou a aplikujte malé množství gelu. 
Jemně masírujte obličej a krk než dojde k odstranění nečistot. Důkladně 
smyjte vodou a obličej osušte.

99,06 %  ingrediencí přírodního původu 
  11,43 %  ingrediencí z ekologického zemědělství

Rýžový škrob
NATURAL

Extrakt z Máty
ORGANIC

Extrakt z Citrónu
ORGANIC

Extrakt z Řeřichy
NATURAL

Matující
Pleťový krém
50 ml -  1 ,7fl.oz

  ·  HYDRATUJE ·  OBNOVUJE ROVNOVÁHU ·  ZMATŇUJE

HLAVNÍ INGREDIENCE

Tento krém bez obsahu oleje má gelovou krémovou konzistenci a byl 
speciálně navržen pro mastnou pleť. Obsahuje rýžový škrob, který výborně 
pohlcuje nadměrný maz.
JAK POUŽÍVAT: Aplikujte na čistou a suchou pleť ráno a večer. Jemně 
vmasírujte krém do pokožky dokud nedojde ke vstřebání krému. Aplikujte 
na obličej i krk.
99,18 %  ingrediencí přírodního původu 
13,67 %  ingrediencí z ekologického zemědělství

Rýžový škrob
NATURAL

Extrakt z Břečťanu
NATURAL

Mořská řasa FUCUS
NATURAL

Tymiánový extrakt
ORGANIC

Matující
Pleťový tonic
200 ml -  6 ,75fl.oz

 ·  TONIZUJE ·  OBNOVUJE ·  ZMATŇUJE ·  ZJEMŇUJE PÓRY 

HLAVNÍ INGREDIENCE

Osvěžující tonik je směsí přírodních výtažků, které mají adstringentní 
účinky (stahující). Tonic pleť šetrně dočistí, pomáhá stahovat rozšířené 
póry a regulovat produkci mazu. Aloe vera pomáhá v pleti udržet   
hydrataci, zabraňuje pocitu pnutí, hojí a chrání před začervenáním.

JAK POUŽÍVAT: Aplikujte na čistou pleť pomocí vatového tampónku. 
Vyhněte se očnímu okolí. 
99,18 %  ingrediencí přírodního původu 
12,29 %  ingrediencí z ekologického zemědělství

Aloe Vera
ORGANIC

Extrakt z Citrónu
ORGANIC

Extrakt z Tymiánu
ORGANIC

Extrakt z Máty
ORGANIC

Hydratační 
Čistící mléko
200 ml -  6 ,75fl.oz

    ·  ČISTÍ  ·  HYDRATUJE ·  ZLEPŠUJE ELASTICITU 

HLAVNÍ INGREDIENCE

Toto mléko má jedinečnou krémovo olejovou konzistenci, důkladně čistí a 
hydratuje. Obsahuje sladký mandlový olej, který klidní, vyživuje a má 
schopnost přitáhnout všechny nečistoty a usnadnit tak odlíčení. 
JAK POUŽÍVAT: Aplikujte dostatečné množství na obličej a krk.
Krouživými pohyby pokožku jemně masírujte po dobu 30 sekund, poté 
smyjte důkladně vodou a osušte.

99,29 %  ingrediencí přírodního původu 
  12,53 %  ingrediencí z ekologického zemědělství

Sladký mandlový olej
ORGANIC

Ibišek
ORGANIC

Jablko
ORGANIC

Olivový olej
ORGANIC

Granátové jablko
ORGANIC

Hydratační
Pleťový tonic 
200 ml -  6 ,75fl.oz

 ·  OSVĚŽUJE ·  HYDRATUJE ·  SJEDNOCUJE TÓN PLETI   
 
HLAVNÍ INGREDIENCE

Tento tonik pleť osvěžuje, hydratuje a sjednocuje tón pleti. Má fantastickou 
vůni pro, kterou si ho rychle oblíbíte. Obsahuje výtažky z Aloe Vera, které 
hydratují a hojí. 

JAK POUŽÍVAT: Aplikujte na čistou pleť pomocí vatového tampónku po 
použití hydratačního čistícího mléka. Použíjte ráno a večer.

99,18 %  ingrediencí přírodního původu 
10,85 %  ingrediencí z ekologického zemědělství

Šalvěj
ORGANIC

Ibišek
ORGANIC

Jablko
ORGANIC

Heřmánek
ORGANIC

Aloe Vera
ORGANIC

Hydratační 
Oční krém 
20 ml -  0,67fl.oz

· HYDRATUJE · ZLEPŠUJE ELASTICITU· ZPOMALUJE ZNÁMKY STÁRNUTÍ 

HLAVNÍ INGREDIENCE

Tento speciální oční krém poskytuje anti-aging (omlazující) účinek a to díky 
vysoké koncentraci kyseliny hyaluronové a oleje z granátového jablka.  
Současně regeneruje a stimuluje mikrocirkulaci.

JAK POUŽÍT: Aplikujte malé množství ráno a večer na čistou a suchou 
pokožku očního okolí. Aplikujte poklepy, krém se krásně vstřebá a podpoří 
se mikrocirkulace pleti.

99,18 %  ingrediencí přírodního původu 
   11,3 %  ingrediencí z ekologického zemědělství

Šalvěj
ORGANIC

Sezamový olej
ORGANIC

Heřmánek
ORGANIC

Granátové jablko
ORGANIC

KYSELINA
HYALURONOVÁ



NAOBAY COSMETICS
NaturChem, S.L.

C/Braç de Pepa, 1, 
Polígono industrial, Massanassa 

46470 · Valencia, SPAIN

Tel.: +34 96 125 00 31

naturchem@naturchem.es

www.naobay.com

ORGANIC
COSMETIC

Distributor pro ČR a SR.
JUST FOR YOU s.r.o.

Kubelíkova 1224/42
130 00 Praha 3

Česká Republika

Tel.: +420 727 967 497

info@krasanamiru.cz
www.krasanamiru.cz

NAOBAY JE EKOLOGICKY SMÝŠLEJÍCÍ  KOSMETICKÁ SPOLEČNOST,  ZAMĚŘENÁ NA 
VÝROBU A VÝVOJ CERTIFIKOVANÝCH PRODUKTŮ S VYSOKÝM PODÍLEM PŘÍRODNÍCH 
A ORGANICKÝCH INGREDIENCÍ .  BEZPEČNOST A ČISTOTA POUŽÍVANÝCH INGREDIENCÍ 
V NAŠICH PRODUKTECH JE PRO NÁS NA PRVNÍM MÍSTĚ.  DÍKY INOVATIVNÍM 
VÝROBNÍM POSTUPŮM A POUŽÍVÁNÍ PATENTOVANÝCH EKOLOGICKY ŠETRNÝCH 
OBALŮ CHRÁNÍME ŽIVOTNÍ  PROSTŘEDÍ .  ZASAZUJEME SE ZA VĚTŠÍ  TRANSPARENTNOST 
V KOSMETICKÉM PRŮMYSLU A VĚŘÍME,  ŽE BY KAŽDÝ VÝROBCE MĚL U SVÝCH 
PRODUKTŮ UVÁDĚT MNOŽSTVÍ OBSAŽENÝCH ORGANICKÝCH LÁTEK.  PROTO                       
U VŠECH NAŠICH PRODUKTŮ UVÁDÍME PROCENTUÁLNÍ OBSAH PŘÍRODNÍCH                       
A ORGANICKÝCH LÁTEK.   

PÉČE O PLEŤ

ŠETRNÉ K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ

NAOBAY
PRODUKTOVÉ ŘADY

PÉČE O PLEŤ
ORGANIC

COSMETIC

Papír & Dřevo

biologicky

rozložitelné

Každé

balení

pochází z

recyklova-

ného, nebo 

recyklova-

telného

materiálu

· Bez GMOs

· Bez PEG

· Bez umělých 
  vůní 
  & barviv

· Bez parabenů

Více jak

98%
přírodních

ingrediencí

ECOCERT

Přírodní

& 

Organický

certifikát

Produkty 

nejsou

testovány

na zvířatech

PÉČE O TĚLO PÉČE PRO MUŽE

DĚTSKÁ PÉČE

ČIŠTĚNÍ PÉČE O PLEŤ


