Originální přírodní léčebná kosmetika Australian Bodycare®
s vysokým obsahem oleje Tea Tree

Australian Bodycare® je přírodní léčebná kosmetika, která využívá pozitivních
a hojivých účinků světoznámého oleje Tea Tree. Tyto účinky oleje Tea Tree jsou
známy již několik století.
Olej Tea Tree, který se získává ze stromů Melaleuca alternifolia (český název Kajeput střídavolistý), objevili a jako první začali využívat Aboriginové, původní
obyvatelé Austrálie. Považovali ho za velmi účinný prostředek na rány, popáleniny a různá zranění. Od nich převzali jejich zkušenosti i noví osadníci, kteří s překvapením zjišťovali, jak pozoruhodné účinky olej má. Používali ho také na léčbu
plísní a jako prevenci proti bakteriím a virům.
V průběhu 60. a 70. let se stále častěji projevovalo, že antibiotika a další druhy
léků, které byly objeveny po druhé světové válce, mají své limity a vedlejší účinky (např. narušení střevní mikroflóry, kožní projevy, růst alergií, atd.). Navíc se
začaly objevovat bakterie odolné na nejčastěji předepisovaná antibiotika jako
např. penicilin. Proto došlo v 70. a 80. letech ke znovuobjevení oleje Tea Tree
a k rychlému růstu jeho využití. Začal se používat jako složka kosmetických vý-

robků. Současně vznikaly seriózní lékařské studie, které objektivně dokládaly
účinky oleje Tea Tree na zdraví člověka a to nejen při dezinfekci ran, ale i zlepšení zánětů kůže doprovázející akné a při likvidaci plísní na různých místech těla,
včetně těch intimních.
Australian Bodycare® je výrobcem originálních, vysoce kvalitních produktů péče
o pokožku těla a vlasů. Obsahují účinné a aktivní přírodní látky. Řada ABC Tea
Tree Oil (Melaleuca alternifolia) je specifická vysokým obsahem oleje Tea Tree,
který dodává výrobkům jejich charakteristickou přírodní vůni spolu s hygienickými benefity. Zatímco charakteristická vůně zanedlouho zmizí, přírodní aktivní
látky i nadále chrání a regenerují pleť i pokožku celého těla i hlavy.
Účelem léčebné kosmetiky Australian Bodycare® je, aby její uživatelé získali
čistou, zdravou a mladě vypadající pleť i pokožku celého těla bez komedonů,
trudovitosti, či jiných kožních vad pleti. K tomu přispívá především nejúčinnější
složka přípravku, olej Tea Tree Australian Bodycare®, který se vyznačuje vysokou
kvalitou a účinností stejně jako přípravky této řady.

DK Pharma s.r.o., výhradní dovozce kosmetiky Australian Bodycare. Objednávky je možné mailem i telefonicky nebo přes e-shop.
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e- mail: info@dkpharma.cz tel.: 602 641 147
obchod@dkpharma.cz tel.: 720 552 887

www.australian-bodycare.cz
www.dkpharma.cz

Kosmetika Australian Bodycare®

Řada pro zdraví
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Kosmetika Australian Bodycare®

Originální olej Tea Tree

Originální Tea Tree Olej Australian Bodycare® je 100% čistý olej, který je získáván pouze ze stromu Melaleuca
alternifolia (česky Kajeput střídavolistý) speciální metodou, která zaručuje získání nejkvalitnějšího Tea Tree oleje
s vysokým obsahem aktivní antiseptické látky. Garance původu a kvality oleje je doložena certifikátem
přímo z Australian Plantations.

154,–
51301
10 ml

Originální olej Tea Tree Australian Bodycare® působí jako přírodní dezinfekce
na drobná poranění a po štípnutí komárem, hmyzem nebo klíštětem. Pomáhá
4 omezovat výskyt bakterií, plísní a kvasinek a podporuje proces hojení. Díky

296,–
51302
30 ml

svému repelentnímu účinku je také vhodný jako ochrana před hmyzem.
Australian Bodycare® Tea Tree Oil je určen jen pro zevní použití. Používejte
ředěný podle pokynů v příbalovém letáku. Nesmí vniknout do očí.

Australian Bodycare® 100% čistý olej Tea Tree a jeho možné použití
Proč originál?
	Australian Bodycare® Tea Tree Oil je získáván pouze ze stromu Melaleuca alternifolia speciální metodou, která
zaručuje získání nejkvalitnějšího Tea Tree oleje s vysokým obsahem aktivní antiseptické látky.
	Garance původu a kvality oleje certifikátem přímo z Australian Plantations.
	Dle standardů je v tmavé lahvičce chráněn před světlem, což zajišťuje jeho stabilitu a účinnost po celou
dobu užívání.

Nejčastější použití Tea Tree oleje:
DROBNÁ PORANĚNÍ
Drobné odřeniny, řezné ranky a oděrky: Omyjte pokožku vodou. Naneste zředěný olej Tea Tree Australian Bodycare®
2–3× denně přímo na postižené místo.
Drobné popáleniny: Zasažené místo omyjte proudem studené vody. Potom naneste olej Tea Tree Australian Bodycare®
zředěný dle pokynů v letáku.

OCHRANA PŘED HMYZEM A DEZINFEKCE ŠTÍPANCŮ
100 % čistý olej Tea Tree Australian Bodycare® působí jako dezinfekce také při štípnutí hmyzem i klíštětem. Můžete ho použít
i jako repelent.
Štípnutí komárem, hmyzem: Co nejdříve potřete štípanec olejem Tea Tree Australian Bodycare®. Nezakrývejte, nechte
působit a v případě potřeby několikrát opakujte.
Kousnutí klíštětem: Po vyjmutí klíštěte použijte olej Tea Tree Australian Bodycare® k dezinfekci rány po kousnutí. Zřeďte
dle pokynů.
Ochrana před hmyzem (repelent): Smíchejte pár kapek oleje Tea Tree Australian Bodycare s vodou v uváděném poměru
a potřete nechráněná místa pokožky.

PÉČE O TĚLO A POKOŽKU
Pupínky a vřídky: Na problematickou pokožku se sklonem k akné nanášejte olej Tea Tree Australian Bodycare® 2–4× denně
dle pokynů.
Opary: Při prvních pocitech napětí na rtu ihned aplikujte zředěný olej Tea Tree Australian Bodycare®. Pokud se opar již
rozvinul, nanášejte olej několikrát denně. Používejte, dokud opar nezmizí.
Bradavice: Nanášejte olej Tea Tree Australian Bodycare® 2–4× denně, dokud nezmizí.
Plíseň, infekce nehtů a záděry, zápach nohou: Aplikujte olej Tea Tree Australian Bodycare® k likvidaci plísní či infekce
přímo na postižená místa 2–3× denně. Dodržujte pokyny v příbalovém letáku.
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Kosmetika Australian Bodycare®

176,–
51007
150 ml

Pleťová voda Australian Bodycare®
s olejem Tea Tree
Osvěžující pleťová voda s přírodním olejem Tea
Tree a s Aloe Vera. Tato jemná, ale účinná pleťová
voda vyrovnává a zjemňuje tonus pleti, zanechává
ji svěží a hebkou. Vhodná pro všechny typy pleti.
Nanášejte na umytý obličej pomocí navlhčeného vatového tamponu. Používejte ráno a večer,
případně kdykoli během dne pro osvěžení nebo
6 zklidnění pokožky.

178,–
51006
100 ml

Péče o obličej

172,–
51008
50 ml

Mycí gelová emulze na obličej Australian
Bodycare® s olejem Tea Tree

Krém na obličej Australian Bodycare®
s olejem Tea Tree

Mycí gelová emulze na obličej, krk a dekolt s přírodním olejem Tea Tree. Vhodná pro všechny typy
pleti. Odstraňuje nečistoty, pomáhá snižovat počet
bakterií způsobujících vznik komedonů a zánětlivých pupínků, nevysušuje pokožku. Nanášejte
na vlhkou pleť. Jemně vmasírujte a poté pečlivě
opláchněte. Používejte ráno a večer.

Výživný hydratační pleťový krém Australian Bodycare® s olejem Tea Tree je určen pro každodenní
použití. Je vhodný pro všechny typy pleti, zvláště
účinný je na pleť se sklony k vysychání. Obsahuje
přírodní olej Tea Tree, Aloe Vera a vitaminy A a E.
Zvyšuje elasticitu pleti a zanechává ji svěží. Nanášejte ráno a večer na vyčištěný obličej, krk či dekolt.

Kosmetika Australian Bodycare®

Péče o tělo a pokožku

206,–
51004
200 ml

244,–
51003
200 ml

Tělové mýdlo Australian Bodycare®
s olejem Tea Tree

Tělové mléko Australian Bodycare®
s olejem Tea Tree

Osvěžující tělové mýdlo pro každodenní péči. Je
zvlášť účinné na pokožku náchylnou k ucpávání
pórů a se sklony k tvorbě zanícených a bolestivých
pupínků. Přirozené antiseptické a antibakteriální
vlastnosti oleje Tea Tree pomáhají hygienicky
vyčistit póry, odstranit nečistoty a přebytečný tuk
a tím snižovat počet bakterií, vyvolávající vznik
komedonů. Je šetrné k pH pokožky.

Nemastné tělové mléko s přírodním olejem Tea
Tree je vhodné pro všechny typy pokožky a je obzvláště účinné v péči o suchou nebo popraskanou
kůži. Vhodné ke zklidnění pokožky po opalování
nebo depilaci, a pomáhá proti zarůstání nechtěných chloupků. Ideální pro každodenní použití,
pro ženy i muže. Tělové mléko jemně vmasírujte
do kůže po sprchování nebo koupeli.
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Kosmetika Australian Bodycare®

138,–
51009
9 ml
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Péče o tělo a pokožku

173,–
51005
100 ml

Antiseptická tyčinka na vady pleti
Australian Bodycare® s olejem Tea Tree

Krém na ruce a nohy Australian
Bodycare® s olejem Tea Tree

Roll-on tyčinka s antibakteriálním originálním olejem Tea Tree a se stahujícím výtažkem z vilínu. Proniká hluboko do pokožky
a odstraňuje lokální vady pleti. Vhodná pro
přesnou aplikaci na problematická místa pleti
se sklonem ke vzniku zanícených a bolestivých
pupínků. Používejte 3–4× denně. Pouze pro
vnější použití.

Výživný hydratační krém na zjemnění a zklidnění suché a popraskané kůže na rukou a nohou. Extrakt z vilínu a olej Tea Tree pomáhají
nastolit rovnoměrnou vlhkost a brání podráždění pokožky tak, aby zůstala hladká a jemná.
Nanášejte na suchou kůži a pečlivě vmasírujte.
Používejte denně podle potřeby.

Novinky v péči o tělo po slunění
Mléko po opalování Australian
Bodycare pro celou rodinu

Summer sensation skin wash
Sprchový gel “Letní senzace“

Mléko po opalování Australian Bodycare
se lehce absorbuje, chladí a zklidňuje
pokožku celého těla . Pokožka je díky
aktivním složkám přípravku jako jsou Tea
tree olej, Aloe Vera a kyselina hyaluronová
svěží, hydratovaná a jemná s příjemnou
vůni kokosu a vanilky. Mléko po opalování
Australian Bodycare má antiseptický
a uzdravující účinek na kůži po opalování.
Neobsahuje parabeny.

Výborný a svěží sprchový gel s Australian
Bodycare olejem Tea Tree, obohacený
o přírodní letní a dřevité vůně. Oblíbený
pro své okamžité chladivé, hojivé
účinky a hluboce čistící vlastnosti bez
vysoušení pokožky. Je ideální pro denní
sprchování, zejména v letním období, kdy
pomáhá pokožce se lehce zbavit zbytků
opalovacích krémů a olejů, mořské soli či
chemikálií z bazénů. Vaše pokožka zůstane
čistá a svěží. Sprchový gel „ Letní senzace“
je vhodný pro celou rodinu.

270,–
6066
100 ml
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219,–
6065
100 ml
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Péče o vlasy

Intenzivní šampón Australian
Bodycare® s olejem Tea Tree
Vlasový šampón Australian Bodycare® s intenzivním mycím účinkem
s olejem Tea Tree je vhodný pro
všechny typy vlasů. Pravidelné mytí
stimuluje vlasovou pokožku, olej Tea
Tree pomáhá zklidnit svědění vlasové
pokožky, které často vede k tvorbě
lupů. Přidaný systém mikrolipidů
ošetří vlasy tak, že budou hladké
a budou méně vypadávat. Naneste
na vlhké vlasy, jemně vmasírujte,
nechte působit 1 minutu a pečlivě
opláchněte. Podle potřeby opakujte.
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189,–
51011
250 ml

199,–
51010
250 ml

Díky účinné 2% koncentraci oleje Tea Tree (Melalauca alternifolia) je
tento šampón vhodný aplikovat na vlasy při výskytu vší a hnid. V tomto
případě nechte šampón Australian Bodycare® působit několik minut
a poté pečlivě opláchněte. Šampón se nesmí dostat do očí. Pokud se
dostane do očí, vyplachujte důkladně studenou vodou.

Vlasový kondicionér
Australian Bodycare® s olejem
Tea Tree
Výživný kondicionér s přírodním
olejem Tea Tree vhodný pro všechny
typy vlasů. Pomáhá obnovit přirozený lesk vlasů, zanechává vlasy plné
a objemné. Naneste rovnoměrně
na umyté vlasy, nechte působit
1 minutu a pečlivě opláchněte.

V případě náhodného požití vyhledejte odbornou lékařskou pomoc.
Hřebeny, kartáče a infikované věci namočte poté do směsi 1 litru vody a 10 kapek oleje Tea
Tree Australian Bodycare® a nechte působit asi 15 minut. Poté opláchněte mýdlovou vodou.
Po umytí vlasy ošetřete kondicionérem jako obvykle.

Novinka pro speciální péči o vlasy

Péče o vlasy

Scalp treatment mask
Maska na svědivou pokožku
hlavy
Zklidňující, pečující a chladivá
emulze pro svědivou pokožku hlavy.
Zvláště účiná na suchou, svědivou
a odlupující se kůži na hlavě, která
je způsobena vnějšími vlivy, jako
je např. cyklistická nebo lyžařská
helma nebo i jinými vlasovými
produkty např. barvou na vlasy
nebo dalšími přípravky na úpravu
vlasů. Maska se aplikuje na suché
vlasy v bohaté vrstvě a nechá se
na hlavě minimálně 5 minut,ideálně
přes noc. Ráno vlasy umyjte
šamponem, nejlépe šamponem
Australian Bodycare. Opakujte
jednou týdně nebo podle potřeby.

287,–
50018
200 ml

Aloe Vera

Vitamin A

Vitamin E

Aloe Vera – díky svým antiseptickým a protizánětlivým
účinkům napomáhá při hojení ran a při kožních
problémech. Stimuluje růst zdravých kožních buněk
a urychluje tvorbu kolagenu.

Je antioxidant, který ničí
volné radikály. Podporuje
růst a regeneraci tkání, vlasů
a posiluje imunitní systém.

Je antioxidant, který pomáhá
při růstu tkáně a při udržování
zdravé pokožky, Stimuluje
proces hojení.

A

E
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Speciální péče o pokožku Australian Bodycare®

„ Active Derm krém a mycí pěna jsou speciální vysoce aktivní produkty na mytí a ošetřování jemné pokožky těla, která

je citlivá na vlhkost a tření. Když vlhká pokožka v záhybech zčervená, bolí, případně praská nebo se olupuje, stává se
zranitelnou a začnou se množit nežádoucí bakterie. Podráždění může nastat například mezi prsty na nohou, na stehnech,
na břiše, v podpaží, pod prsy, na loktech apod. Tyto speciální produkty obsahují zinek, estery kyseliny mléčné
a makadamiový olej na ošetření a zklidnění citlivé a podrážděné pokožky a na prevenci před začervenáním a zapařením.
Produkty neobsahují žádné parabeny, parfémy ani umělá barviva.

“

Active Derm krém a Aktive derm mýdlo
Oba produkty pro speciální péči pomáhají zabránit podráždění kůže v místech, kde povrch
pokožky se tře navzájem: v podpaží, pod břichem, pod prsy, kolem konečníku, mezi prsty. Díky
svému antiseptickému účinku zklidňují červenou, zarudlou a podrážděnou pokožku, Chrání
pokožku před kožními problémy, které vznikají v důsledku sportu nebo práce jako jsou např.
pevné bezpečnostní boty, lyžáky, cyklistické kalhoty, mokré oděvy a na místech, kde oblečení
zanechává stopy (pevná podprsenka apod.).
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690,–

80022
100 ml + 150 ml

365,–

Active Derm Krém
Australian Bodycare®
Active Derm Krém byl speciálně vyvinut
na prevenci a ošetřování pokožky těla,
citlivé na vlhkost a tření. Podráždění
může nastat, když se povrchy vlhké
pokožky v záhybech třou o sebe
navzájem. Jsou to např. zadečky miminek
a batolat, kůže kolem konečníku, místa
v podpaží, tukové polštářky na stehnech
a na břiše, pokožka pod prsy nebo mezi
prsty. Krém na aktivní dermatitidu má
unikátní složení tvořené kombinací olejů,
estery kyseliny mléčné a zinkem, která
vytváří na pokožce ochranný film.
Nanášejte Active Derm Krém jednou
nebo dvakrát denně na čisté a suché
postižené oblasti. Pro lepší účinek umyjte
předtím postiženou oblast Active Derm
Pěnovým mýdlem.

80020
150 ml

380,–
80021
100 ml

Active Derm pěnové mýdlo
Australian Bodycare®
Jemné, antiseptické a krémové pěnové
mýdlo s estery kyseliny mléčné bylo
speciálně vyvinuto na mytí, sprchování
a zklidnění pokožky těla, zejména
v citlivých a intimních oblastech. Pomáhá
zabraňovat zarudnutí a podráždění kůže,
zejména tam, kde se povrchy pokožky
třou o sebe navzájem. Active Derm
pěnové mýdlo obsahuje antimikrobiální
estery kyseliny mléčné a allantoin, které
napomáhají zklidnění podrážděné
a zarudlé pokožky. Omyjte podrážděnou
oblast Active Derm pěnovým mýdlem
a opláchněte teplou vodou.
Poté podrážděnou oblast ošetřete Active
Derm krémem. Oba tyto produkty pro
speciální péči neobsahují parabeny,
parfémy ani umělá barviva.
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Speciální péče o pokožku Australian Bodycare®
Na vyzkoušení našich produktů můžete napsat o vzorečky neboli minibalení
jednotlivých výrobků. Jedná se zejména o:
Tělové mléko

Sprchový gel

51083

51084

Ošetřující
šampon

Mycí emulze
na obličej

51080

51086

Vzorky můžeme v jakémkoli množství zaslat na dobírku. Cena jednoho vzorku je 5 Kč a můžete ho použít i jako cestovní balení.
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Melaleuca alternifolia

Co je to vilín

Melaleuca alternifolia = 100% čistý extrakt z oleje Tea Tree v koncentraci 1,8%
je v tělovém mléku a tělovém mýdle této řady ABC zvláště oblíbený pro své
antiseptické účinky.

Vilín je bylina, známá pro své adstringentní tj. stahující
účinky, vypíná pokožku.

