
Základom jedinečných prírodných produktov Australian Bodycare 
je originálny abc Tea Tree olej z austrálskeho čajovníka Melaleuca 

alternifolia (MA) a ďalšie vysokoúčinné a čisté prírodné zložky.

ABC original pure Tea Tree Oil * premium 
austrálsky čistý esenciálny olej najvyššej kvality

ABC Tea Tree Oil našiel široké a úspešné uplatnenie v oblasti dermatológie, sto-
matológie, gynekológie, aromaterapie, ako aj v oblasti kozmetiky. Jeho odborný 
latinský názov nesmie byť spájaný či zamieňaný s inými olejmi Tea Tree (napr. 
Melaleuca leucadendron, Melaleuca viridiflora, Čajovník čínsky a pod.), ktoré 
majú iný konečný efekt, nižšiu účinnosť, príp. sú určené na iné použitie. (ATTIA - 
Australian Tea Tree Industry Association)
AUSTRALIAN BODYCARE A/S Dánsko sú hrdí na čistotu a výnimočne vysokú 
kvalitu oleja ako aj jednotlivých výrobkov z celej ponúkanej škály na ošetrova-
nie a ozdravovanie pokožky tela. Každý z nich je špecificky formulovaný tak, aby 
zabezpečil pri používaní maximálne výsledky. V prípade používania iných, tzv. 
Tea Tree produktov (ako klinicky overenej značky Australian Bodycare), neočaká-
vajte výsledky zhodujúce sa s popisom v publikáciách spoločnosti AUSTRALIAN 
BODYCARE DK. Podrobnejšie informácie o možnostiach využitia hojivého oleja 
doma, pri cestovaní, turistike, nájdete pri výrobku.

lat. Melaleuca alternifolia oil (MA), pôvod: Austrália. Čistý esenciálny ča-
jovníkový olej / silica, prémiovej kvality (TTO), je známy ako najsilnejšie 
prírodné antiseptikum s klinicky overovanými účinkami proti nežiadu-
cim baktériám, mikróbom, plesniam, na hojenie poranení kože, atď. 

Ako ste ich poznali od roku 1995

Tip pre zdravie: veľký rozsah jeho účinnej aplikácie naznačuje neustály  záujem o produkty s jeho obsahom. Preto 
nepoužívajte iné ako overené prírodné produkty a ohľaduplne ošetrujte problémové miesta na pokožke prírodnou 
látkou s vynikajúcimi vlastnosťami, s bohatou históriou úspešných aplikácií - prémiovým Tea Tree (tí trí) olejom 
medzinárodnej spoločnosti so sídlom pre EÚ v Dánsku, AUSTRALIAN BODYCARE® ApS.
Prvá pomoc: používajte na ošetrovanie pokožky, šetrne priamo na malé poranenia, poštípania, popálenia, 
pľuzgieriky, hnisavé rany a iné poškodenia či zápaly. Má výrazné antibakteriálne, hojivé a utišujúce vlastnosti. Jeho 
používanie udržiava prirodzenú flóru pokožky a slizníc, pri správnom používaní zabezpečuje zdravie a čistotu.
Tip na zimu: pri nachladnutí, angíne, do kúpeľa, na opary, afty, pri bolestiach uší, zápale ďasien, do aromalampy...
Tip na leto a dovolenky: na dezinfekciu a upokojenie poranenej, poštípanej, popálenej a infikovanej pokožky tela a 
sliznice ústnej dutiny, na pľuzgiere, otlaky...
Tip pri práci v záhrade a domácnosti: ako „Lekárnička vo fľaštičke“ na dezinfekciu menších poranení pri práci,  
na popáleniny, zádery, zapálené a hnisajúce ranky, atď. Pre domáce zvieratá na ošetrenie poranení.

+ „Lekárnička vo fľaštičke“ ... doma i na cestách ...

© AUSTRALIAN BODYCARE ApS. DK, 1990
AUSTRALIAN BODYCARE TM Poprad, 1995
www.australian-bodycare.sk,  www.lyprinol.sk, 
www.australskycajovnik.sk,  www.teatreeoil.sk,  
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Príbeh liečivých stromov tea tree je starý tisíce rokov, pochádza od pôvodných obyvateľov Austrálie,  
Aborigénov. Ich legendy popisujú jazerá obklopené týmito stromami. Padajúce lístie a vetvičky uvoľnili 
esenciálne oleje do vody a menili jazerá na antiseptické liečivé kúpele. Pôvodní obyvatelia ich využívali 
na hojenie celej škály zdravotných problémov, ako sú uštipnutia od hmyzu, poranenia, infekcie pokožky 
či popáleniny. Hojivé účinky stromov tohto čajovníka boli oficiálne registrované až v roku 1923. Avšak pô-
vodný aboriginský kmeň Bundjalung dlho predtým poznal ochrannú a liečivú moc čajovníkových stromov 
a používal ich pomliaždené lístky na hojenie rôznych poranení a infekcií na pokožke. Túto oblasť nazval 
Liečivá Zem.

HEALING  GROUND  -  LIEČIVÁ  ZEM

www.liecivaZem.sk

INOVOVANÉ SÉRIE

Vyskúšajte silu austrálskej flóry a liečivej zeme !

BODY CARE        (séria je doplnená tiež o verziu Mint a Lemon)
Starostlivosť o telo - pH, okysličenie, tlmenie poškodení

abc Hand Cream/ Krém na suché ruky - esenciálny, výživný - 100 ml 
Je určený na ošetrenie veľmi suchých alebo popraskaných rúk. Prírodné živiny vzácnych 
esencií, hojivého antibakteriálneho oleja Tea Tree a olejov z lúčnych semienok, prenikajú 
účinne do pokožky, vyživujú, zaceľujú povrch a poškodenia kože bez pocitu mastnoty. Pri 
pravidelnom používaní budú vaše ruky jemnejšie a zdravé.

abc Body Cream/ Intenzívny krém na ruky a telo - obnova pre suchú kožu - 100 ml 
Vysoko účinný a ošetrujúci krém na obnovu vláčnosti, výživu a hojenie veľmi suchej alebo popraskanej 
pokožky (ruky, lakte, kolená, chodidlá aj ekzémy). Pomáha jej udržiavať zdravie a pružnosť, chráni pred 
vznikom problémov. Prírodné esenciálne zložky, prirodzený antibakteriálny efekt a Alantoín spoločne  
                         zmierňujú poškodenia, hoja a obnovujú povrch kože. Používajte spolu s abc Tekutým mydlom.

abc Body Lotion/ Telové ošetrujúce mlieko - hydratuje, upokojuje, obnovuje - 200 ml, 500 ml 
Sviežo upokojujúce mlieko s príjemným masážnym efektom a ochranou pred množením nežiaducich baktérií. 
Určené na dennú hydratáciu po kúpaní a pre všetkých, ktorí ocenia prírodné účinky abc Tea Tree oleja. Mimo-
riadne vhodné na schladenie a upokojenie po opaľovaní a účinné aj pri zaceľovaní rôznych problémov pokožky 
tela - tlmí svrbenie, začervenanie, zvláčňuje suché plochy, podporuje rýchlu regeneráciu.

abc Body Wash/ Tekuté antibakteriálne mydlo na ruky i telo - 500 ml 
abc Body Wash/ Telový sprchový gél - regeneruje a osvieži - 200 ml
Jedinečné, osviežujúce a prirodzene antibakteriálne mydlo na ruky i telo, ľahko a dokonale 
čistí pokožku bez vysušovania. Oba sú určené na bežnú dennú hygienu každej aj jemnej pokožky. Šetr-
ne zmývajú nečistoty, škodlivé baktérie, ľahko odstraňujú maz, oleje, škvrny a pod., na umývadle a vani 
neostávajú zvyšky mydla. Podporujú hojenie drobných poranení, praskliniek, začervenania od slnka, 
vyrážok, ekzémov, tlmia svrbenie a nedráždia ani pri intímnej hygiene. Jemné hojivé zložky prémiového 
abc Tea Tree oleja prenikajú hlbšie do pokožky a spolu s chlorofylom zvyšujú schopnosť jej 
prirodzenej obnovy. Vaše ruky i telo budú príjemne svieže a zdravé. Vhodné pre celú rodinu.

abc Body Scrub/ Telový píling - santalové vyhladenie - 200 ml 
Exfoliačná emulzia obsahuje škrupinky zo santalového stromu, Alantoín a esenciálny olej s 
regeneračnými vlastnosťami. Odstráni odumreté kožné bunky a vyhladí drsné miesta, ktoré inak bránia po-
kožke „dýchať“, prijímať kyslík a živiny. Pomáha v prevencii pred vznikom škvŕn, vyrážok, zarastaním chĺpkov, 
atď. Prirodzene zlepší pH, vzhľad pokožky a zjednocuje tón pleti. Vaša pokožka bude hladká, pružná a zdravá.

abc Body Balm/ Telový balzam po holení - utíši a zregeneruje - 200 ml
Jedinečný korenistý balzam určený na okamžité upokojenie pokožky. Pomáha v prevencii pred vrastaním chĺp-
kov a vznikom červených vyrážok, ktoré sa objavujú po ich odstraňovaní. Obsahuje originálny esenciálny olej  
s výnimočne hojivým, hĺbkovo antibakteriálnym efektom a výťažok z Tasmánskeho korenia s utišujúcim a preven-
tívnym účinkom pred začervenaním. Vaša pokožka bude po depilácii hladká a zdravá.

abc Rescue Cream/ Krém proti poteniu, zapareniu, zápalu - 100 ml 
Ochranný krém prvej pomoci na jemnú pokožku v záhyboch aplikujte vždy pred 
zvýšenou aktivitou! Najčastejšie na chodidlá, medzi prsty, ako ochranu pred zapare-
ním, trením  a pľuzgiermi, či ako záchranu od bolesti z podráždenia kože od tlaku, trenia, potu v záhyboch tela 
(vnútorné stehná, pod prsia a inde v záhyboch kože). Tento špeciálny krém so Zinkom, estermi kyseliny mliečnej, 
Makadamiovým a Tea Tree olejom, je určený na dennú hygienu pokožky a prevenciu pred potením, svrbením až 
začervenaním. Používajte s ABC Body Wash mydlom. Vaše chodidlá i telo budú svieže a zdravé.

Aus tralian Tea Tree Indus try Association
ATTIA - representing the Australian Tea Tree Industry

Terapeutický čistý prírodný produkt 
- koncentrát oleja prémiovej kvality, pripravený originálnym spra-
covaním výhradne mladých myrtovitých lístkov z  jediného druhu 
čajovníka, pestovaného na EKO farme v Austrálii. 

Mikrobiologické laboratórium:
V našom ústave sme testovali inhibičný účinok 100% prírodného oleja čajovníka firmy 
Australian Bodycare na patogénne baktérie Staphylococcus aureus a Staphylococcus epi-
dermidis, aj na kvasinky Candida albicans. Výsledok bol porovnateľný s účinkom antibiotík  
a v prípade niektorých kmeňov baktérií bol dokonca silnejší.   

mikrobiologické lab., Šrobárov ústav detskej TaRCH, Dolný Smokovec

Ako zabrániť reakcii na koncentrovaný Tea Tree Oil: 
V prípade používania koncentrovaného oleja často alebo dlhodobo, môže u citlivých jedincov vzniknúť miestna 
reakcia z nadmernej aplikácie prípravku. Tomuto nežiaducemu efektu a podráždeniu pokožky sa dá ľahko vy-
hnúť tým, že sa lokálne aplikujú prípravky s nižšou vhodnou koncentráciou oleja, alebo jeho správnym riedením 
napr. s hroznovým olejom, alebo aj s prevarenou vodou.              prof. T. Riley, mikrobiológ, Univerzita Západnej Austrálie

100% prírodný

100% p r í rodný

100%
vegan

Najvyššiu kvalitu Tea Tree Oil výrobkov abc
 si ŽIADAJTE /objednajte aj v LEKÁRNI ++  

alebo sa prihláste na www.liecivaZem.sk
a získajte výhody od AUSTRALIAN  BODYCARETM Poprad.



FACE CARE 
Starostlivosť o pleť - podpora okysličenia, tlmenie  
poškodení pre normálnu, zmiešanú až mastnú pleť

abc Face Cream/ Pleťový krém - vyživuje a hydratuje - 50 ml
Príjemne osviežujúci a regeneračný krém s TTO, jedi-
nečným Tasmánskym a Kakadu Plum ovocím pokožku 
osvieži, upokojí, dodá jej výživu, zahojí drobné poško-
denia a zacelí pleť. Olej bráni baktériám udržať sa na 
pokožke, ovocie chráni pleť pred starnutím, alantoín 
podporuje vláčnosť. Pleť zanechá sviežu a zdravú.

abc Spot Stick/ Hojivá tyčinka  
- regeneruje chyby pleti - 9 ml 
Jedinečná antibakteriálna tyčinka s unikátnymi esen-
ciálnymi zložkami, Zeleným čajom a Panthenolom, 
prirodzene dezinfikuje, rýchlo hojí rôzne poškodenia po-
kožky napr. škvrny, vyrážky, herpesy, štípance, pľuzgie-
re, okolie nechtov a pod. Dokonale zaceľuje poškodené 
tkanivo. Obľúbená aj u detí.

abc Face Tonic/ Pleťové tonikum - vyhladí a osvieži - 150 ml 
Jedinečné prírodné zložky pleť pekne vyhladia, upokoja, uzatvoria póry - bez alkoholu. Má dobré hojivé vlast-
nosti, je vhodný pre každý typ pleti, najmä pri výskyte vyrážok a podráždení pleti, eliminuje nežiaduce baktérie.
Vitamín C zjednocuje tón pleti, Lecitín má výraznú antioxidačnú ochranu a udržiava pružnosť a vlhkosť pleti.

abc Face Wash/ Pleťový mycí gél - dôkladne čistí a osvieži - 100 ml 
Najlepší prirodzene hĺbkovo čistiaci gél redukuje drobné bodky a škvrny bez vysušovania pleti. Vďaka jedineč-
ným zložkám predchádza množeniu baktérií na pleti, podporuje hojenie vyrážok, udržiava pleť zdravú a sviežu.

abc Face Mask/ Pleťová maska + píling 2v1 - extra vyhladenie a obnova - 100 ml
Exfoliačná maska so škrupinkami santalového stromu najskôr šetrne odstráni odumreté bunky a pleť prekrví, 
a následne aktívne zložky pleť hĺbkovo čistia a upokoja. Microcitrus austrálsky/kaviár napomáha pokožku 
omladiť a rozžiariť. Vaša pleť bude príjemne hladká a pružná, pripravená na príjem Pleťového krému.

Starostlivosť o pleť a bradu pre mužov
abc Shave gel/ Gél na holenie - proti podráždeniu - 200 ml
Priehľadný holiaci gél pre mužov s Tasmánskym korením a origi-
nálnym olejom abc Tea Tree Oil (MA) má jedinečné prírodné zloženie, 
ideálne pre tlmenie vzniku prípadných červených škvŕn a pre hladké 
oholenie bez podráždenia. Hydratuje pokožku a zároveň bráni začer-
venaniu či podráždeniu po žiletke, ktoré sa zvyčajne objaví po holení. 
Priehľadný gél umožňuje pri holení vidieť na pokožke napr. znamienka 
a tým zabraňuje vzniku nepríjemných poranení. Pri správnom dennom 
ošetrovaní bude vaša pleť svieža, pružná a zdravá.

abc After Shave balm/ Pleťový balzam po holení  
- eliminuje a hojí ranky - 100 ml
Osviežujúci a upokojujúci jemný balzam s originálnym austrálskym 
olejom ABC Tea Tree Oil (MA) a Tasmánskym korením má jedinečné 
prírodné zloženie pre tlmenie podráždenia od žiletky, začervenania, 
vrastania chlpov a vyrážok po holení. Príjemne upokojuje a hydratuje
pokožku, aby bol výsledok po holení dokonalý. ABC Pleťový balzam môžete používať denne,
dlhšie uchová vašu pokožku jemnú a zdravú. 

FOOT CARE
Špeciálna starostlivosť o nohy - hojenie a ochrana

abc Nail Repair/ Nechtový regenerátor - stimuluje zdravý rast - 10 ml 
Jedinečný olejček na nechty a okolie je vyvinutý špeciálne na ošetrovanie suchých, poškodených, zroho-
vatených alebo zarastajúcich nechtov. Posilňuje povrch, chráni pred infekciou, hojí poškodené okolie  
a stimuluje zdravý rast nechtov. 

abc Foot Cream/ Krém na suché nohy - vyživuje a chráni - 100 ml
Upokojujúci a zjemňujúci krém na chodidlá s originálnym prí-
rodným Tea Tree olejom na zvláčnenie i hojenie suchej aj po-
škodenej pokožky chodidiel. Jemný krém zabezpečí prirodzenú 
hydratáciu, hojenie pokožky a zanecháva výborný pocit svie-
žosti, hygieny a zdravia. Vďaka špecifickému zloženiu predchá-
dza podráždeniu, zápachu aj tvorbe prasklín. Pre intenzívne 
ošetrovanie praskajúcej pokožky odporúčame abc Heel Repair.

abc Foot Spray/ Sprej na nohy - na dezinfekciu, 
proti poteniu a zápachu - 150 ml
Svieži sprej s obsahom jedinečných prírodných éterických zlo-
žiek je vyvinutý špeciálne pre udržiavanie chodidiel v suchom 
a pohodlnom stave počas celého dňa. Obsahuje alkohol, prí-
rodný Mentol a vysoko kvalitný originálny ABC Tea Tree olej, 
ktoré účinne eliminujú baktérie spôsobujúce zápach. 
Chráni pokožku nôh pred zápalmi a infekciami. 
Je vhodný aj na použitie do vnútra obuvi. 

abc Corn Stick/ Tyčinka na kurie oká - zmäkčuje a eliminuje - 9 ml
Praktická roll-on tyčinka s obsahom kôry vŕby a jedinečného ABC Tea Tree oleja (MA) pomáha zmierniť 
bolesť, zmäkčiť stvrdnutú pokožku až odstrániť kurie oká. Pamätajte na každodennú starostlivosť o nohy, 
ak máte problémy s kurími okami a dbajte o pravidelné a včasné ošetrovanie pri ich výskyte. 

abc Heel Repair/ Krém na päty - zvláčnenie suchej kože a hojenie prasklín - 100 ml
Špeciálny krém je určený pre obnovu, uvoľnenie a zlepšenie stavu suchej až praskajúcej kože na pätách (hoje-
nie, zmäkčenie, výživa, bráni šíreniu baktérií a plesní). Obsahuje vysoko účinné prírodné zložky s originálnym 
abc Tea Tree olejom (MA), ktoré udržiavajú vašu kožu na pätách zdravú, bez prasklín a nepríjemných prejavov.

INTIM CARE 
Intímna starostlivosť - hydratácia, zdravie, komfort

abc Femi Daily/ Denný Intim femi gél - prevencia diskomfortu - 100 ml
Prírodný svieži gél pre denné zvláčnenie či ošetrenie intímnej oblasti tela. Prirodzene hydratuje a bráni 
pred vznikom problémov na vonkajších genitáliách (suchosť, svrbenie, zápach, začervenanie). Aj vďaka 
najjemnejšiemu abc Tea Tree oleju ošetruje a udržiava vysoký komfort po sprchovaní alebo pri športovaní, 
a iné. Chráni prirodzenú mikroflóru intímnej oblasti. Pomáha cítiť sa zdravo, sviežo a pohodlne. Pri závaž-
nejších problémoch aplikujte prípravok abc Femigel®, ktorý pomôže efektívne zvládať uvedené problémy.

abc Intim Wash/ Intímny mycí gél - aj proti červeným bodkám, pred holením - 200 ml
Jemné mydlo s prírodným original Tea Tree 
olejom (MA), s vyváženým pH a kyselinou 
mliečnou je špeciálne formulované na pre-
venciu pred podráždením intímnej oblasti pri 
každodennom používaní. Šetrne umýva najcit-
livejšiu oblasť vášho tela. Jeho jemné zloženie 
je obohatené výťažkom zo slivky Kakadu s prí-
rodným vitamínom C. Aktívne zložky upokojujú 
pokožku, hoja aj rezné ranky a červené bodky 
po intímnom holení.

abc Femigel/ prírodný intim gél,  
bez hormónov - 5x5 ml
Poskytuje úľavu pri príznakoch intímneho a va-  
ginálneho diskomfortu (suchosti, svrbenia, 
pálenia, podráždenia). Výrazne eliminuje ne-
žiaduce baktérie, plesne spôsobujúce infekcie, 
odstraňuje výtoky a ihneď tlmí svrbenie. Udr-
žiava a obnovuje (prítomnosť Lactobacilla)  
prirodzenú mikrobiálnu flóru a hladinu poža-
dovanej vlhkosti pošvového prostredia (aj po antibiotickej liečbe). Infekcie spôsobené mykózou sa vysky-
tujú aj u mužov, v takom prípade doporučujeme Femigel používať u oboch partnerov. Zloženie prípravku 
je výlučne na prírodnej báze najjemnejšieho originálneho oleja Tea Tree bez syntetických prísad, čo zaru-
čuje vysokú kvalitu a dobrú znášanlivosť. Je nemastný, nedráždi a nezanecháva škvrny.

abc Intim Glide/ Zvlhčujúci gél - pre intímne pohodlie - 100 ml
Prírodný lubrikačný gél/emulzia na vodnej báze pre zachovanie intímneho pohodlia genitálií, tiež pri su-
chosti alebo nežiadúcom svrbení. Zvláčňujúca emulzia s dlhotrvajúcim účinkom, s obsahom prírodného 
a hojivého austrálskeho Tea Tree Oil (MA) zaisťuje optimálnu hladinu pH pre sliznice v intímnej oblasti. Je 
vhodný na použitie pre väčší sexuálny pôžitok, aj s latexovými a silikónovými pomôckami.

HAIR CARE   (séria je doplnená aj o verziu Mint a Lemon)
Starostlivosť o vlasy a kožu - obnova pH, regenerácia

abc Hair Clean Shampoo/ Šampón na vlasy a kožu  
- suchú, mastnú, s lupinami - 250 ml, 500 ml 
Jedinečný, prirodzene antibakteriálny a osviežujúci šampón na vlasy  
i pokožku zanesenú od potu, lupín, stylingových prípravkov... Ľahko od-
stráni nečistoty a umožní prenos kyslíka ku korienkom, čím prirodzene 
prispieva k výžive, posilneniu a celkovej regenerácii vlasov. Éterický olej  
a ochranná zložka pred lámaním podporujú hojenie a zacelenie prob-
lematickej pokožky. Vaše vlasy budú pevné, lesklé a pokožka zdravá. 
*Pri častých problémoch používajte aj masku abc Scalp Serum.

abc Hair Care Conditioner/ Kondicionér  
na vlasy - vyživuje a regeneruje - 250 ml 
Aktívne zložky s vitamínom B5-panthenolom zaceľujú štruktúru 
vlasu a udržiavajú ich pružné a zdravé. Jedinečný austrálsky olej s Tasmánskym korením sú efektívne  
v prevencii pred poškodením pokožky hlavy. Vaše vlasy postupne získajú pružnosť a prirodzený lesk.

abc Scalp Serum/ Kúra na pokožku hlavy - ošetrujúca maska - 150 ml 
Špeciálna maska zintenzívni ošetrenie svrbiacej, šupinatej, či podráždenej pokožky. Preniká do vlaso-
vých folikúl a ničí mikroorganizmy spôsobujúce problémy. Aktívne zložky spolu s Tasmánskym korením 
upokoja svrbenie, prekrvia a odstránia nepríjemné prejavy a olej z makadamiových orechov sa zároveň 
postará o výživu a vyhladenie pokožky pod vlasmi, ktorá bude pravidelným používaním svieža a zdravá.  
*Môžete použiť aj na bradu/fúzy.

abc Hair Loss Wash/ Šampón na objem 
a proti vypadávaniu vlasov - 250 ml
Je určený pre každého, kto potrebuje zlepšiť silu a ob-
jem vlasov. Ideálny v prevencii pred vypadávaním alebo ustupovaním 
vlasovej časti, na tenké, jemné i mastné vlasy. Jedinečná kombinácia 
výberových zložiek oleja Tea Tree a Capilia Longa tvorí na pokožke op-
timálne podmienky pre voľnejšie korienky a vyšší príjem kyslíka. Vaše 
vlasy budú pevnejšie a pocitom hustejšie. 

abc Hair Loss Spray/ Sprej na objem vlasov,  
proti úbytku - 150 ml
Používajte na zlepšenie sily a kvality vlasov. Ideálny pre každého, 
kto má tenké, jemné vlasy alebo trpí ich vypadávaním, či ustupova-
ním vlasovej časti. Jedinečná kombinácia výberových prírodných 
esencií zlepšuje silu a objem vlasov a dodáva pocit zdravia.

abc Hair Loss Serum/ Sérum proti vypadávaniu vlasov - 100 ml
Špeciálne sérum na vlasovú pokožku pre spevňovanie a zlepšovanie kvality vlasov. Určené  
najmä pri vypadávaní vlasov, pri jemných tenkých vlasoch, prípadne kto trpí ustupovaním  
vlasovej časti (nespôsobené genetikou). Jedinečná kombinácia výberových prírodných  
zložiek oleja Tea Tree, Capilia Longa, biotínu a niacínamidu, vytvárajú na pokožke  
optimálne podmienky pre zdravé husté vlasy a pevnosť od korienkov. Pre najlepší  
výsledok a vzhľad vlasov kombinujte s abc Hair Loss šampónom.

abc Anti Lice - nové produkty proti všiam nájdete na našom webe


