
PŘírodní opalovací kosmetika pro miminka a dĚti

Tato kolekce obsahuje přírodní opalovací kosmetiku bez konzervačních látek, která ochraňuje citlivou 
dětskou pokožku před spálením tou nejpřirozenější přírodní cestou. Jemné krémové složení a vyvážená 
kombinace slunečních ochranných filtrů zaručuje vysokou ochranu před UVA a UVB zářením a pomáhá 
pozvolnému přivykání pokožky na sluneční paprsky. Vodě odolné.

Tato kolekce po miminka a malé děti byla vyvinuta v Itálii, ve spolupráci s firmou Helan, která zaručuje 
těmto výrobkům garanci špičkového zpracování, podléhající nejpřísnějším parametrům testování, výbě-
ru bylin a surovin. Tato kosmetická řada je vyvinuta speciálně pro velmi jemnou pokožku z naprosto čis-
tých surovin. Pokud jste právě v očekávání narození svého miminka, jistě již máte představu o tom, co 
bude vaše miminko potřebovat. Bude to oblečení, doplňky, kočárek, postýlka. Ale to nejdůležitější pro 
vaše miminko bude vaše láska, pohlazení, vaše mlíčko a také velmi kvalitní kosmetika.
Pro nás mámy je velmi důležité znát několik zásadních informací ohledně pokožky miminka a malých 
dětí, která je velmi rozdílná oproti pokožce dospělého člověka.

1) Vrchní zrohovatělá vrstva pokožky je tenoučká. To znamená nejen to, že pokožka miminka je hladká a 
měkká, ale také to, že je mnohem méně chráněná a je velice citlivá na všechny zásahy zvenčí.
2) Bazální vrstva pokožky miminek obsahuje málo buněk, které produkují melanin, což způsobuje nízkou 
přirozenou ochranu proti škodlivým UV paprskům.
3) Slabá spodní vrstva pokožky má málo kolagenního a elastického vlákna.
4) Mazové žlázy nejsou aktivní až do doby puberty (pokožka nemá žádnou vůni), rovnováha lipidů je 
tedy velice rozdílná ve srovnání s dospělými jedinci jak v množství, tak i v kvalitě.
5) Pokožka miminka je více propustná (prodyšná) díky vysokému obsahu vody (přibližně 75%).
6) pH pokožky miminek má vyšší kyselost než u dospělého člověka.
Tyto všechny vlastnosti dětské pokožky způsobují, že je méně chráněná a je vystavená různým vlivům 
okolního prostředí.

Jsou tu vlivy fyzické - vítr, zima, teplo, slunce, dále chemické - dráždivé látky, i vlivy bakteriálního původu.
Výběr speciálně připravených výrobků z dětské řady je tedy velice důležitý právě z těchto důvodů:
- absolutní záruka bezpečnosti
- účinné uspokojení hygienických potřeb
- ochrana pokožky miminka
Naše dětská kosmetika je vyrobena z nejvhodnějších rostlin k takové péči, kterou si dětská pokožka za-
slouží. Výhodou této kosmetiky je také ta skutečnost, že se do ní dají snadno aplikovat éterické oleje z 
naší z řady KIDS LINE a tak skloubit špičkovou kosmetiku jako nosiče a špičkovou kvalitu aromaterapie 
jako vodiče energií v terapeutické péči nejen o tělo, ale i o duši malého človíčka. A to si naše děti - náš 
nejcennější poklad - právem zaslouží.

OPALOVACÍ KRÉM 
VELMI VYSOKÁ OCHRANA SPF 50+ 50 ml 41 CA
STŘEDNÍ OCHRANA 25+ 75 ml 41 CM

OPALOVACÍ MLÉKO
VYSOKÁ OCHRANA SPF 30  125 ml 41 L
Obohaceno o výtažky z měsíčku lékařského, šťávy z aloe vera, mandlového
oleje a vitamínu E.

OPALOVACÍ MLÉKO VE SPREJI
STŘEDNÍ OCHRANA SPF 25 125 ml 41 LS

MLÉKO PO OPALOVÁNÍ 200 ml 40 D
Obsahuje výtažky z aloe vera, heřmánku a květů měsíčku. Dále je obohaceno
o olivový olej a vitamín E s vynikajícími zklidňujícími a hydratačními účinky.

41CB

41CS

VoŇavý pokojíČek

Voňavý pokojík, studovna či milé tiché místo k odpočinku podporuje klid a harmonii or-
ganismu. Tato kolekce vůní do místností obsahuje čisté výtažky z rostlin evokující čistotu 
dětské duše.

Vůně do prostoru s ratanovými tyčinkami
Obsah: 250 ml 
Jemná, delikátní vůně navozuje harmonii a klid v prostoru. Je vhodná do dětských poko-
jíků, klidných relaxačních míst v bytě, salónu, zaměstnání. Obsahuje silice z bergamotu, 
marocké pomerančové lístky, tuniské neroli, francouzské fialky a okvětní lístky růží. Vůně 
navozuje atmosféru čistoty a středozemní atmosféry plné jemných vůní a vánku. Přírod-
ní ratanové tyčinky absorbují vůni a po velmi dlouhou dobu provoní prostor touto ojedi-
nělou středomořskou vůní. Návod k použití: vložte min 3 ks ratanových tyčinek do otvo-
ru v lahvičce. Můžete vložit i více nebo s tyčinkami zamýchat, aby se vůně lépe 
absorbovala do přírodního dřeva.

Vůně do prostoru ve spreji
Obsah: 100 ml 
Tak jako působí naše aromaterapie v rozprašovačích, stejného efektu docílíte touto jem-
nou středomořskou parfemací. Stačí rozstříkat do prostoru, na záclony, koberec aj. Vůně 
obsahuje silice z bergamotu, marocké pomerančové lístky, tuniské neroli, francouzské 
fialky a okvětní lístky růží. Vůně navozuje atmosféru čistoty a středozemní atmosféry 
plné jemných vůní a vánku.
 

Prosím dbejte bezpečnostních opatření. Výrobek není určen pro děti. 
Výrobky nejsou hračka. 

Čistá pŘírodní kosmetika vyrobená speciálnĚ
pro miminka a malé dĚti

Výhradní distributor: Hanna Maria Therapy, Hanna Maria Tomášková, Polní 226, Srch 533 52  Staré Hradiště
hannamaria@centrum.cz, info@hannamaria.cz, www.hannamaria.cz, info linka: 725 762 825



Čistá pŘírodní kosmetika vyrobená speciálnĚ
pro miminka a malé dĚti

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

Tato kosmetická řada je vyvinuta speciálně pro velmi jemnou pokožku z naprosto
čistých surovin podléhající nejpřísnějším parametrům testování, výběru bylin a surovin. 
Je vyrobena z nejvhodnějších rostlin k takové péči, kterou si dětská pokožka zaslouží.

OŠETŘENÍ PLETI BEZ POUŽITÍ VODY

BIO PŘÍRODNÍ ČISTÍCÍ UBROUSKY  60 ks v balení 39 D

Neobsahují vodu, pouze výtažky z heřmánku a měsíčku lékařského. Jsou vhodné především 
pro miminka trpící ekzémy, která nemohou být myta vodou, nebo kterým se často vyměňuje 
plena, protože jejich pokožka trpí vlhkem.

DĚTSKÝ OLEJ 100 ml 39 0

Obsahuje olej ze sladkých mandlí, výtažky ze šípku, mrkve a měsíčku lékařského. Tato kombi-
nace je velmi podobná složení lipidů v pokožce, neucpává póry, lehce se vstřebává a jemně od-
straní nečistoty, aniž by poškodila pokožku. Zanechává dlouhotrvající ochrannou vrstvu. Olej je 
také vhodný k použití na suchou dětskou pokožku ve vlasech, obzvláště pokud se kůže loupe.

ČISTÍCÍ PLEŤOVÝ KRÉM  150 ml 39 F

Díky výtažkům z ovsa, měsíčku a heřmánku zůstává pleť vyvážená a jemně ošetřena. Olej ze 
sladkých mandlí citlivě hydratuje pokožku a zabraňuje jejímu vysušování. Tímto způsobem se 
dá předejít častému koupání.

KOUPEL

JEMNÝ MYCÍ PROSTŘEDEK NA OBLIČEJ, TĚLO A VLASY 250 ml 39 B

Namísto přísad do koupele a šampónů byl vyvinut tento čistící prostředek na celé tělo, který 
obsahuje kombinaci rostlinných výtažků z cukrové třtiny, řepy, pšenice a kukuřice s mastnými 
kyselinami z kokosové palmy. Je obohacený o bílkoviny z ovesné mouky, výtažky z měsíčku 
lékařského a éterického oleje z heřmánku. Nedráždí oči.

TEKUTÉ MÝDLO S DÁVKOVAČEM   300 ml 39LQ

Tekuté mýdlo s pohodlným dávkovačem je zvláště vhodný pro jemné denní čištění pokožky.
Tekuté mýdlo neobsahuje žádné konzervační látky a barviva.
Velmi lehké a jemné mýdlo, obohacené o výtažky z měsíčku lékařského a heřmánku, uklidňuje 
a zjemňuje velmi citlivou pokožku.

OAT BAR 100 g 39 S

Tento výrobek má neutrální pH, neobsahuje mýdlo ani jiné bezbarvé mycí prostředky. Je obo-
hacen o výtažky z ovesných vloček. Nádherně voní, lehce se smývá a zanechává pokožku pří-
jemně osvěženou.

HEDVÁBNÝ MASÁŽNÍ TEKUTÝ PUDR 100 ml 39 TL

Obsahuje kukuřičný škrob, mandlový a olivový olej, měsíček, heřmánek, vitamín E.
Kombinuje suchý efekt účinku typického pro tradiční zásyp a hedvábnou, zvlhčující jemnost 
tekutého krému bohatého na kukuřičný škrob. Extrakty z měsíčku a heřmánku mají zklidňující 
a hojivé účinky na jemnou pokožku.

DĚTSKÝ RÝŽOVÝ PUDR 75 g 39 T

Obsahuje rýžový škrob, ovesnou mouku, aloe vera, olivový a mandlový olej. Tyto přísady zaru-
čují velmi dobré hydratační účinky a hedvábný povrch pokožky. 

JEMNÝ KONDICIONÉR NA VLÁSKY 50 ml 39 BC

Jemný kondicionér na dětské vlásky je vyvinut na základě studií dětské vlasové pokožky a vlasů. 
Obsahuje měsíček lékařský, heřmánkové extrakty a speciální složky, které usnadňují rozčesá-
vání bez zacuchávání se vlásků do sebe. Je vhodný pro jemné, lámavé i kudrnaté vlásky. Elimi-
nuje statické vlastnosti vlasů a zvyšuje lesk, zanechává vlásky jemné, hebké. Kondicionér má 
vyvážené pH.Obsahuje jojobový olej, který má vynikající mastící účinky na pokožku a obnovuje 
strukturu pokožky i vlasů. Dále obsahuje pšeničné proteiny, které pokožku vyživují a dodávají 
pružnost dětským jemným vláskům.

UKLIDŇUJÍCÍ PLEŤOVÁ PASTA PRO ZARUDNUTOU POKOŽKU 39 PB
50 ml
Uklidňující pleťová pasta pro zarudnutou pokožku chrání a blahodárně ošetřuje zčervenalou 
podrážděnou pokožku především v oblasti třísel způsobenou vyrážkou nebo vlhkostí v plenách.
Obsahuje zinek, panthenol, heřmánkový extrakt, měsíček lékařský, včelý vosk a mandlový 
olej, dále vitamíny A a E. Všechny tyto ingredience mají vysoký utišující účinek, blahodárně 
působí na ztišení horkosti kůže a bolesti z podráždění.

PÉČE O PLEŤ

ZJEMŇUJÍCÍ KRÉM PRO OBLIČEJ A TĚLO 100 ml 39 E

Obsahuje aloe vera, ovesnou moučku a heřmánek, mandlový a hroznový olej, bambucké máslo, 
včelí vosk, vitamíny A a E.
Má vynikající výživné vlastnosti, je bohatý na základní mastné kyseliny, regeneruje pokožku 
a obsahuje důležité vitamíny. Tento krém je vynikající při nepříznivém počasí nebo při časté 
výměně pleny, kdy pokožka trpí.

HYDRATAČNÍ OCHRANNÝ KRÉM 100 g 39 P

Obsahuje aloe vera, měsíček, mandlový olej, včelí vosk, vitamín E.
Hydratuje pokožku a vytváří ochrannou vrstvu, a tím zabraňuje vyrážkám, svědění a praskání 
kůže v oblasti faldíků miminka. Má zklidňující a utišující účinky, zjemňuje a promašťuje pokožku do 
hloubky.

TOALETNÍ VODA BEZ ALKOHOLU 100 ml 39 A

Tato velice lehká toaletní voda zakončuje péči o dětskou pokožku. Svěží lahodná vůně obsahuje 
esence z bergamotu, éterické oleje citronů a pomerančů, květů z pomerančů (neroli) zkombi-
nované s rozmarýnem a šalvějí. Je to nádherná, osvěžující, jemná bylinkovo-květinová pleťová 
voda navozující harmonii s přírodou. Doporučujeme i pro dospělé. 

DĚTSKÁ OSUŠKA 1 ks 39 AC
 
Materiál: jemná 100 % bavlna
Dětská osuška pro nejmenší včetně kapucky pro osušení vlásků a hlavičky.

BEAUTY


