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Příroda chrání to  
co milujete 

Kontakty:	  
info@bebejou.cz	  	  
tel:	  548	  212	  335	  
lucia@fiedler.eu	  
tel:	  544	  217	  100	  

	  

www.alphanova.cz	  
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Přírodní a organické výrobky pro kojence a batolata 
Kompletní přírodní a organická řada 
-  99% je přírodního původu 
-  Dermatologicky testováno, hypoalergenní 
-  Neobsahuje esenciální oleje 
-  Neobsahuje paraben, fenoxyethanol a SLS 
-  100% vyrobeno ve Francii v Provence 
 
Alphaprotect® je první výrobková řada nabízející 
aktivní ochranu pokožky dítěte změnou rovnováhy 
kožní flóry přírodní cestou. Zvyšuje imunitu pokožky 
stimulací a regulací přirozeného ecosystému pleti.  
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NOVÉ	  BALENÍ	  2015	  
po	  200ml	  &	  500ml	  

ABIODN2	  	  	  	  	  	  	  ABSH200GB	  	  	  	  ABGS200GB	  	  	  	  	  	  ABE200GB	  	  	  	  	  	  	  ABIOLT200	  

	  	  	  	  	  ABIODN5	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  ABIOMOU 	  	  	  	  ABIOLIN	   	  ABIOLT500	  	  	  	  



	  
	  
	  
	  
	  

4 výrobky pro koupání miminka 

Obohaceny o extrakty z organického heřmánku, 
měsíčku, leknínu a mydlice.  
 
•  Bubble Wash 3 v 1 šampón, sprchový gel a pěna do 

koupele 500ml 
•  DermoClensing – BIO dět. koup. gel a šampon pro 

denní užití 200ml a 500ml 
•  BIO Ultra jemný šampón s heřmánkem, měsíčkem a 
žlutým leknínem 200ml 

•  Přírodní koupel.gel pro suchou a atopic.pleť s 
mandl.olejem a vod.lilií 200ml 

ABIOMOU	  	  	  	  	  	  	  	  ABIODN5	  	  	  	  	  	  	  	  	  ABIODN2	  	  	  	  	  	  ABSH200GB	  	  ABGS200GB	  
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Bubble Wash 3 v 1 šampón, sprchový 
gel a pěna do koupele 500ml 
 
Velmi jemný sprchovací pěnový gel 3-in-1:  
může se používat jako sprchový gel, šampón anebo pěna do koupele. 
Nedráždí oči. 
 
Velmi šetrné složení podle tradiční provensálské receptury. 
Je bohatý na med a uklidňující výtažky z lipového květu, heřmánku a 
levandule.  
 
Neobsahuje sodík a laurylsulfát amonný,  
bez umělých barviv, parabenů a fenoxyethanolu. 
 
INSTRUKCE K POUŽITÍ 
 
Sprchový gel a šampón – Naneste pár kapek na dlaň a aplikujete 
přímo na mokrou pokožku nebo vlásky. Jemně vmasírujte dokud se 
nevytvoří pěna. Důkladně opláchněte. 
Pěna do koupele – Nalijte přímo do vody. 
 
SLOŽENÍ 
voda, extrakt z květu rmene sličného*, olej z květu hořkého 
pomerančovníku*, rostlinný glycerin, levandulový olej*, květinová voda z 
lípy*, bisabolol, extrakt z mydlice lékařského  
 
SLOŽENÍ PODLE INCI 
Aqua, sodium coco-sulfate, anthemis nobilis flower water*, citrus 
aurantium amara flower distillate,* glycerin, cocamidopropyl betaine,  
lavandula angustifolia flower water*, decyl glucoside, coco glucoside, 
glyceryl oleate, tilia cordata flower water*, mel, parfum, sodium 
benzoate, potassium sorbate, bisabolol, saponaria officinalis extract. 
*Přísady pocházejí z ekologického zemědělství. 
 
Ekologické a organické kosmetické přípravky certifikovány 
organizací ECOCERT Greenlife - htttp://cosmetiques.ecocert.com 
 
99.3% přírodní - 20% organické složení 
 
500ml  EAN 3760075070700  Kód výrobku: ABIOMOU 



DermoCleansing 
BIO dět. koup. gel a šampon pro denní 
užití 200ml a 500ml 
 
ALPHANOVA DermoCleansing dětský koupací gel a šampon 
neobsahuje mýdlo a je vhodný na každodenní použití při koupáni a 
sprchováni miminka. 
Velmi jemný přírodní přípravek s organickými výtažky z leknínu, 
heřmánku a měsíčku. 
Koncentrované hydratační účinky rostlinného glycerolu a organického 
extraktu mydlice pomáhají zabránit vysušení pokožky a vlasů 
způsobené tvrdou vodou. 
 
Na každodenní použití – Nedráždí oči – Nevysušuje pleť 
Zanechává pleť a vlasy extrémně měkké s úžasnou 
vůní čistého dítěte. 
 
INSTRUKCE K POUŽITÍ 
Naneste pár kapek na dlaň a aplikujete přímo na mokrou pokožku 
nebo vlásky. Jemně vmasírujte dokud se nevytvoří pěna. 
Důkladně opláchněte. Dítě pořádně osušte. 
 
SLOŽENÍ 
organický heřmánek, extrakt z měsíčku lékařského,  
extrakt z organického leknínu, extrakt z mydlice, glycerin, bisabolol 
 
SLOŽENÍ PODLE INCI 
Aqua (Water), Ammonium lauryl sulfate, Cocamodipropyl betaine,  
Anthemis nobilis (Chamomille) flower water*, Glycerin, Decyl  
glucoside, Bisabolol, Calendula officinalis flower extract,  
Nuphar  luteum root extract*, Saponaria officinalis extract,  
Parfum,  Sodium benzoate, Potassium sorbate. 
*Přísady pocházejí z ekologického zemědělství. 
 
99.17% přírodní - 10% organické složení 
Ekologické a organické kosmetické přípravky certifikovány 
organizací ECOCERT Greenlife  
htttp://cosmetiques.ecocert.com 
 
 
200ml  EAN 3760075070366     Kód výrobku: ABIODN2 
500ml  EAN 3760075070373     Kód výrobku: ABIODN5 



Více	  o	  gelu	  DermoCleansing	  

Testováno pod dermatologickou a oftalmologickou kontrolou. 
-  Hypoalergenní – z 52 testovaných lidí 0% reagovalo citlivě 
-  Účinnost testovaná na 20 lidech: 

-  100% nedráždí oči 
-  100% nevysušuje pokožku 
-  100% jemně čistí pokožku 
-  80% přizpůsobené pro citlivou pleť 
-  80% snadné oplachování 
-  95% zklidňuje pokožku 
 
-  100% je spokojený anebo velmi spokojený  

s gelem dermocleansing 
	  

Bez mýdla, s použitím velmi jemné povrchově aktivní látky: 
Nepoškozuje hydrolipidickou vrstvu pokožky ani při denním použití 
 
Extrakt z mydlice:  
è přírodní povrchově aktivní látka proti tvrdé vodě, zabrání 
vysoušení pokožky 
 
Heřmánková květová voda a bisabolol 10,05%:  
è uklidňuje 
 
Extrakt z měsíčku:  
è Pomáhá při hojení pokožky a zklidňuje podráždění 
Extrakt z leknínu a glycerin:  
è hydratuje, zabrání vysoušení pokožky 
 

Pro denní použití 
na tělo a vlasy 



BIO Ultra jemný šampón s heřmánkem, 
měsíčkem a žlutým leknínem 200ml 
 
Velmi jemné, organicky certifikovaný šampón na všechny typy vlasů. 
Jemné, přírodní složení s organickými výtažky z leknínu, heřmánku a 
lichořeřišnice. 
 
Koncentrované hydratační účinky rostlinného glycerolu a organického 
extraktu mydlice pomáhají zabránit vysoušení pokožky a vlasů 
způsobené tvrdou vodou. 
 
Pro denní použití. Nedráždí pokožku hlavy. 
Zanechá vlasy lesklé a hebké; nedráždí oči. 
 
Díky extrémně šetrnému složení ALPHANOVA bébé bio šampón je 
vhodný pro celou rodinu pro časté použití.  
 
INSTRUKCE K POUŽITÍ 
Naneste pár kapek na dlaň a aplikujete přímo na mokré vlasy.  
Jemně vmasírujte dokud se nevytvoří pěna. Důkladně opláchněte.  
 
SLOŽENÍ 
organický heřmánek, extrakt z měsíčku lékařského a lichořeřišnice, 
extrakt z organického leknínu, extrakt z mydlice, glycerin, bisabolol. 
 
SLOŽENÍ PODLE INCI 
Aqua (Water), Ammonium lauryl sulfate, Cocamodipropyl betaine, 
Anthemis nobilis (Chamomille) flower water*, Glycerin, Decyl 
glucoside, Bisabolol, Calendula officinalis flower extract, Nuphar 
luteum root extract*, Saponaria officinalis extract, Tropaeolum Majus 
Extract, Parfum (Fragrance), Sodium benzoate, Potassium sorbate. 
*Přísady pocházejí z ekologického zemědělství. 
 
 
99.17% přírodní - 10% organické složení 
Ekologické a organické kosmetické přípravky certifikovány organizací 
ECOCERT Greenlife htttp://cosmetiques.ecocert.com 
 
200ml  EAN 3760075070304  Kód výrobku: ABSH200GB 
 



Více o šampónu 

Testováno pod dermatologickou a oftalmologickou 
kontrolou. 
-  Hypoalergenní – z 52 testovaných lidí 0% 

reagovalo citlivě 
-  Účinnost testovaná na 20 lidech: 

-  100% nedráždí oči 
-  100% nedráždí pokožku hlavy 
-  80% příjemná vůně a textura 
-  90% vlasy jsou hebké 
-  70% vlasy jsou lesklé 

-  100% je spokojený anebo velmi spokojený 
se šampónem 

 

Bez mýdla, s použitím velmi jemné povrchově aktivní 
látky:  
è nevysušuje vlasy – ani při denním použití 
Heřmánková květová voda a bisabolol 10,05%: 
è  uklidňuje 
Extrakt z lichořeřišnice:  
è posilňuje vlasy a zanechá je lesklé 
Extrakt z leknínu a glycerin:  
è hydratuje, zabrání vysušení pokožky hlavy 
Extrakt z mydlice:  
è přírodní povrchově aktivní látka proti tvrdé vodě, 
zabrání vysoušení pokožky 

Šampón na 
denní použití 



Přírodní koupel.gel pro suchou a 
atopic.pleť s mandl.olejem a vod.lilií 
200ml – bez mýdla 
 
 
Pro velmi suchou citlivou pokožku. 
 
Výjimečně jemný a mimořádně bohatý gel pro kojence a děti s 
alergickou anebo velmi suchou pokožkou. Na tělo a obličej. 
 
Velmi šetrné složení (pH neutrální), bez mýdla, obohacený jemným 
mandlovým olejem. 
 
Díky přírodním výtažkům zabrání vysušení pokožky způsobené tvrdou 
vodou. 
 
S inovativním využití Alphaprotect®-u a patentovaných přírodních 
ingrediencí, simuluje přírodní ochranu dětské pokožky. 
 
INSTRUKCE K POUŽITÍ 
Naneste pár kapek na dlaň a aplikujete přímo na mokrou pokožku. 
Vytvořte pěnu. Důkladně opláchnete. Dítě pořádně osušte. 
 
SLOŽENÍ 
voda*, decyl polyglukosid*, vodní lilie**, rostlinný glycerin*, mandlový 
olej**, mydlice lékařská* 
 
SLOŽENÍ PODLE INCI 
Aqua*, Disodium laureth sulfossuccinate*, Cocamidopropyl betaine*, 
TEA  Lauryl Sulfate*, Decyl polyglucoside*,Coca mide DEA*, Sodium 
chloride*, Nymphea alba**, Glycerin*, Prunus amygdalus dulcis**, 
Lactitol*,  Xylitol*, Saponaria officinalis*, Parfum, Polyaminopropyl 
biguanide, sodium benzoate, Potassium  sorbate. 
 
*přírodní **organické složení  
 
*99,2%  přísad pochází z přírodních surovin. 
 1,05%  přísad (bez vody) má ekologickou certifikaci. 
**Vyvinuto tak, aby se minimalizovalo riziko alergie. 

 
 

200ml  EAN 3760075070113  Kód výrobku: ABGS200GB 
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6 produktů na přebalování 

Obohaceny měsíčkem a heřmánkem.   
99% přírodní složení  
 
•  ERYZINC mast na opruzeniny s přírodním mandlovým olejem 

a zinc oxide 75g 
•  Dětská toaletní voda s organickým heřmánkem na vlásky a 

tělo 200ml sprej 
•  BIO čistící tělové mléko s mandlovým olejem 200ml a 500ml 
•  Čistící voda s organickým heřmánkem 200ml a 50ml na tvář a 

zadeček 
•  BIO Olivový čistící roztok s 50% olivového oleje 500ml 
•  Organické čistící ubrousky 72ks s mandlovým olejem 

ART0005	  	  	  	  ABEC200	  	  	  	  	  	  ABIOLT200	  	  	  	  	  	  	  	  	  ABE200GB	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ABIOLIN	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  LINGBB72	  



ERYZINC mast na opruzeniny s 
přírodním mandlovým olejem a zinc 
oxide 75g 
 
ERYZINC je dermo-pediatrická mast pro prevenci a ošetření plenkové 
vyrážky. 
 
Má vysokou koncentraci oxidu zinečnatého s dobrými izolačními a 
absorpčními schopnostmi.  
 
Přírodní složení s vodní lilií a jemným mandlovým olejem. 
 
S inovativním využití Alphaprotect®-u a patentovaných přírodních 
ingrediencí, simuluje přírodní ochranu dětské pokožky. 
 
Hypoalergenní** a dermatologicky testováno. 
 
Bez parabenu, bez fenoxyethanolu. 
Přípravek nebyl testován na zvířatech. Recyklovatelný obal.  
 
INSTRUKCE K POUŽITÍ 
Pro prevenci plenkové vyrážky:  
použijte krém každý večer po posledním přebalování.  
 
Pro ošetření plenkové vyrážky: 
naneste na pokožku po každém přebalování  
a pak pokožku osušte. 
 
SLOŽENÍ 
rostlinný glycerin, oxid zinku, mandlový olej, kukuřičný olej,  
extr. pupečníku asijského 
 
SLOŽENÍ PODLE INCI 
Aqua, Prunus Amydalus Dulcis Oil*, Zinc Oxide, 
Cetearyl Alcohol, Glycerin, Squalane, Allantoin, 
Cetearyl Glucoside,Lactitol,Xylitol, Lilium Candidum Bulb  
Extract*, Centella Asiatica Extract, Zea Mays Oils, Parfum, 
Sodium benzoate, Potassium benzoate 
 
*99,2%  přírodní 
**Vyvinuto tak, aby se minimalizovalo riziko alergie. 

 
 

75g  EAN 3760075070175       Kód výrobku: ART0005 
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Více o masti Eryzinc 

Non-Nano Zinc Oxide 15% 
 è isolační schopnosti 
Alphaprotect 2% 
è chrání před škodlivými baktériemi 
Allantoin 1% + pupečním asijský 0,5%  
è pomáhá při hojení pokožky 
Jemný mandlový olej 20%   
è zklidňuje pokožku 

Dermatologicky testováno pod dohledem pediatrů. 
-  Hypoalergenní – z 52 testovaných lidí 0% reagovalo  

citlivě 
-  Účinnost testovaná na 20 lidech 

-  100% nelepí se 
-  100% jednoduché nanášení 
-  100% příjemná vůně a textura 

-  100% si myslí, že přípravek zklidňuje  
a hojí pokožku po jeho aplikaci 

 
Indikace:  
Léčba kožních podráždění a plenkové vyrážky 
Předchází podráždění pokožky 

4 přísady pro velmi rychlý účinek 



Dětská toaletní voda s organickým 
heřmánkem na vlásky a tělo 200ml sprej 
  
 
Obohacená Alphaprotect®-em 
Pro osvěžení, navonění nebo po použití čistícího roztoku 
Hypoalergenní* 
 
  
VLASTNOSTI 
Trojité využití: jako kondicionér na vlasy, po očistě s různými typy čistících 
roztoků, jako osvěžení pleti nebo voňavka. 
 
Velmi čisté složení s uklidňujícími a ochrannými aktivními složkami: 
výtažky z heřmánkové vody a lilie.  
 
S inovativním využitím Alphaprotect®-u a patentovaných přírodních 
ingrediencí, simuluje přírodní ochranu dětské pokožky. 
  
INSTRUKCE K POUŽITÍ 
Vlasy: opatrně nastříkejte na vlasy, vyvarujte se očím. 
Po čistícího roztoku: nastříkejte na obličej a pak pomocí vatového 
tampónu utřete. 
Osvěžení a navonění: nastříkejte na tělo dítěte. Nechte uschnout.  
 
SLOŽENÍ 
voda, rmenec sličný*, rostlinný glycerin, sorban draselný, benzoát sodný 
 
SLOŽENÍ PODLE INCI 
Aqua, Anthémis Nobilis*, Glycerin, Lactitol, Xylitol, Parfum, 
Polyaminopropyl Biguanide, Potassium Sorbate, Sodium benzoate. 
 
 
*99,7% přísad pochází z přírodních surovin. 
 

 
200ml  EAN 3760075070076  Kód výrobku: ABEC200 
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BIO čistící tělové mléko s mandlovým 
olejem 200ml a 500ml 
 
Organicky certifikované hydratační čistící mléko pro normální a suchou 
pleť. Krémové a přírodní složení s mandlovým olejem a organickými 
výtažky z měsíčku lékařského a vodní lilie. 
 
Pro denní použití 
Čistící přípravek (na zadeček, obličej, ...) 
ALPHANOVA bébé bio čistící mléko je mimořádně šetrné a maminky 
jej můžou používat i jako odličovací mléko. 
 
INSTRUKCE K POUŽITÍ 
Naneste pár kapek čistícího mléka na kus látky, čistící ubrousek nebo 
přímo na pokožku. Jemně masírujte k odstranění nečistot. 
Použijte při každém přebalování. 
 
SLOŽENÍ 
organická heřmánková květová voda, organický mandlový olej, výtažky 
z měsíčku lékařského a vodní lilie, glycerin, bisabolol, Vit E. 
 
 
SLOŽENÍ PODLE INCI 
Aqua (Water), Anthemis nobilis (Chamomille) flower water*,  
Prunus amygdalus (Almond) dulcis oil*, Glycerin, Cetearyl  
alcohol,Triticum vulgare (wheat) germ oil, Cetearyl  
glucoside, Sclerotium gum, Bisabolol, Calendula  
officinalis flower extract, Lilium candidum bulb extract,  
Tocopherol, Parfum, Gluconolactone,  Sodium benzoate. 
*Přísady pocházejí z ekologického zemědělství 
 
99.3% přírodní 
17.5% organické složení 
Ekologické a organické kosmetické přípravky certifikovány 
organizací ECOCERT Greenlife  
htttp://cosmetiques.ecocert.com 
 
200ml  EAN 3760075070267     Kód výrobku: ABIOLT200 
500ml  EAN 3760075070359     Kód výrobku: ABIOLT500 
 



 

Čistící voda s organickým heřmánkem 
200ml a 50ml na tvář a zadeček 
 
          
 
Čistící pleťová voda na suchou a citlivou pleť.  
Na tvář a zadeček.  
 
Není nutné jej po nanesení opláchnout.  
 
Hypoalergenní** a přírodní* složení s uklidňujícími a ochrannými 
aktivními složky: výtažky z organického heřmánku a lilie.  
 
S inovativním využití Alphaprotect®-u a patentovaných přírodních 
ingrediencí, simuluje přírodní ochranu dětské pokožky. 
 
INSTRUKCE K POUŽITÍ 
Naneste čistící vodu na vatový tampon a očistěte dítě. Jemně ho 
osušte zvláště v partiích zadečku a kožních záhybech. 
 
SLOŽENÍ 
voda, rmenec sličný*, rostlinný glycerin, lilie bělostná, decyl glukosid, 
sorban draselný, benzoát sodný 
 
SLOŽENÍ PODLE INCI 
Aqua, Anthémis Nobilis*, Glycerin,Lactitol, Xylitol,  
Parfum, Polyaminopropyl Biguanide, Decyl Glucoside,  
Lilium Candidum, Potassium Sorbate, Sodium benzoate. 
 
 
*99.7% přísad pochází z přírodních surovin. 
44% organické složení (bez vody). 
**Vyvinuto tak, aby se minimalizovalo riziko alergie. 

 
 
 
200ml  EAN 3760074748518    Kód výrobku: ABE200GB 
50ml    EAN 3760075070236    Kód výrobku: ART0374 
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BIO Olivový čistící roztok s 50% 
olivového oleje 500ml 
 
 
Certifikovaný bio olivový čistící roztok 
 
Dlouhodobě používáno v jižní Francií na čištění zadečků 
novorozenců a na hydratování suché pokožky.  
 
Obsahuje 50% bio olivového oleje 
Chrání, hydratuje, zklidňuje. 
 
INSTRUKCE K POUŽITÍ 
Používejte jako toaletní mléko, naneste na bavlněnou látku nebo 
vatový tampón a otřete znečištěnou pokožku. Můžete také nanést 
přímo na pokožku a otřít bavlnou nebo tampónem. 
 
SLOŽENÍ 
50% organický olivový olej + hydroxid vápenatý, včelí vosk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SLOŽENÍ PODLE INCI 
olea europaea fruit oil*, aqua, cera alba, calcium hydroxide,  
capryloyl glycine, tocopherol, potassium sorbate, sodium  
benzoate, sodium hydroxide. 
  
99.2% přírodní 
50% organické složení 
Ekologické a organické kosmetické přípravky certifikovány organizací 
ECOCERT Greenlife htttp://cosmetiques.ecocert.com 

 
500ml  EAN 3760075070694  Kód výrobku: ABIOLIN 
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Organické čistící ubrousky 72ks s 
mandlovým olejem 
 
Obsahuje 72 ks ubrousků.  
Se speciálním složením pro přebalování novorozenců a dětí i 
s citlivou pokožkou.  
 
Každý ubrousek je impregnovaný čistícím mlékem.  
Díky glycerinu a mandlovému oleji, ubrousky uklidňují a 
hydratují pokožku.  
 
Dermatologicky testováno 
Hypoalergenní 
Bez parabenu 
Bez alkoholu  
Bez fenoxyethanolu 
 
INSTRUKCE K POUŽITÍ 
Po vytažení obal dobře uzavřete, chraňte před dětmi, 
zabraňte kontaktu s očima dítěte, nevhazujte do záchodu.  
 
SLOŽENÍ 
voda, glycerin, kokosový glukosid, olej ze sladké mandle,  
benzoan sodný, parfém, kyselina benzoová, kyselina 
sorbová,  dehydroacetát sodný, všechny složky  
přírodního původu. 
 
SLOŽENÍ PODLE INCI 
Aqua, glycerin, coco-glucoside, amygdalus dulcis oil,  
sodium benzoate, parfum, benzoic acid, sorbic acid, 
benzyl alcool, sodium dehydroacetate. 
 
EAN  3760075070748       Kód výrobku: LINGBB72 
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Neobsahuje fenoxyethanol,  
alkohol a paraben 



	  
	  
	  
	  
	  

Dermatologicky testováno pod dohledem pediatrů. 
-  Hypoalergenní – z 52 testovaných lidí 0% reagovalo 

citlivě 
-  Nová studie:  naše ubrousky mají hydratující účinek 

+71,23% 3 hodiny po použití. 

100%	  biologicky	  rozložitelné	  

Naše	  průmyslová	  výroba	  umožní,	  aby	  se	  
ubrousky	  vyrobené	  z	  viskózy	  biologicky	  
rozložily	  po	  méně	  než	  30	  dnů.	  
	  
Naše	   studie	   ukázaly,	   že	   ubrousky	   se	  
rozloží	   rychleji	   než	   slupka	   od	   banánu	  
(>60	   dnů)	   nebo	   přírodní	   houba	   (>90	  
dnů)	  
	  
	  

Naše	  ubrousky	  jsou	  skutečným	  
řešením	  k	  eliminování	  odpadu	  

D=0 	   	  D+	  30	  dnů	  

Více	  o	  ubrouscích	  	  



	  
	  
	  
	  
	  

5 výrobků pro hydrataci a  
a péči o dětskou pleť 

Obohaceny o extrakty z organického heřmánku, olivového 
oleje a bavlny. 
 
•  Hydratační krém na obličej pro atopic. pleť s mandlovým 

olejem 40ml 
•  Hydratační krém na tělo a obličej pro suchou pleť s 

mandlovým olejem 100ml 
•  Hydratační tělové mléko pro atopic. pleť s mandlovým olejem 

250ml 
•  BIO 100% přírod. organic. hydratační a masáž. olejíček 100ml 
•  BIO Cold Cream hydrat. a zklidňující krém 50ml 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ART0011	  	  	  	  	  	  	  	  	  ART0010	  	  	  	  	  	  	  	  ART009	  	  	  	  	  	  	  	  ABIOHUIL	  	  	  	  ABBIOCOCRM	  	  



Hydratační krém na obličej pro atopic. 
pleť s mandlovým olejem 40ml 
 
Hydratační** krém na obličej. 
  
Ošetřuje velmi suchou pleť.  
Na atopickou, podrážděnou nebo zimou poškozenou pokožku. 
Bez parabenu, ftalátů a fenoxyethanolu. 
Přípravek nebyl testován na zvířatech. Recyklovatelný obal.  
 
Hypoalergenní*** a přírodní*** složení s aktivními látkami, které 
hydratují a chrání pokožku: organický olej ze sladkých mandlí, 
glycerin, bambucké máslo, bavlna a výtažky z heřmánku. 
 
S inovativním využitím Alphaprotect®-u a patentovaných přírodních 
ingrediencí, simuluje přírodní ochranu dětské pokožky. 
 
INSTRUKCE K POUŽITÍ 
Naneste malé množství na očištěnou pleť obličeje a jemně 
vmasírujte do pokožky. 
 
SLOŽENÍ 
voda, organický olej ze sladkých mandlí**, rostlinný glycerin*, 
bambucké máslo*, extrakt z bavlníku*, bisabolol, přírodní 
zahušťovadlo  
 
SLOŽENÍ PODLE INCI 
Aqua, Prunus Amygdalus Dulcis Oil**, Cetearyl Glycoside*,  
Cetearyl Alcohol*, Glycerin*, Butyrospermum Parkii*,  
Lactitol*, Xylitol*, Capryloyl glycine, Gossypium  
Herboceum Seed Oil*, Parfum,  Bisabolol, Xanthan gum,  
Sodium benzoate, Potassium sorbate. 
 
* 99% přísad pochází z přírodních surovin. 
** Hydratuje horní vrstvy pokožky. 
*** Vyvinuto tak, aby se minimalizovalo riziko alergie. 

 
 
 

40ml  EAN 3760075070151    Kód výrobku: ART0011 
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Hydratační krém na tělo a obličej pro 
suchou pleť s mandlovým olejem 
100ml 
 
Hydratační** krém na tělo a obličej.  
 
Ošetřuje suchou a citlivou pleť.  
Pro mírné nebo dočasné vysušení pokožky.  
Bez parabenu, ftalátů a fenoxyethanolu. 
Přípravek nebyl testován na zvířatech. Recyklovatelný obal.  
 
Hypoalergenní*** a přírodní*** složení s aktivními látkami, které 
hydratují a chrání pokožku: organický olej ze sladkých mandlí, 
glycerin, bambucké máslo, bavlna a výtažky z heřmánku. 
 
S inovativním využitím Alphaprotect®-u a patentovaných 
přírodních ingrediencí, simuluje přírodní ochranu dětské pokožky. 
 
INSTRUKCE K POUŽITÍ 
Naneste malé množství na pokožku a jemně vmasírujte. 
 
SLOŽENÍ 
voda*, organický olej ze sladkých mandlí**, rostlinný glycerin*, 
bambucké máslo*, extrakt z bavlníku*, bisabolol*, přírodní 
zahušťovadlo  
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SLOŽENÍ PODLE INCI 
Aqua*, Prunus Amygdalus Dulcis Oil**, Cetearyl 
Alcohol*, Glycerin*, Cetearyl Glycoside*, 
Butyrospermum Parkii*, Lactitol*, Xylitol*, 
Gossypium Seed Oil*, Bisabolol*, Capryloyl glycine, 
Xanthan gum, Parfum, Sodium benzoate, Potassium 
sorbate, sodium hydroxyde. 
 
 
* 99% přísad pochází z přírodních surovin. 
** Hydratuje horní vrstvy pokožky. 
*** Vyvinuto tak, aby se minimalizovalo riziko alergie. 

100ml  EAN 3760075070168    Kód výrobku: ART0010 



Hydratační tělové mléko pro atopic. pleť 
s mandlovým olejem 250ml 
 
 
Hydratační** tělové mléko.  
 
Ošetřuje velmi suchou pleť.  
Na atopickou, podrážděnou nebo zimou poškozenou pokožku. 
Bez parabenu, ftalátů a fenoxyethanolu. 
Přípravek nebyl testován na zvířatech. Recyklovatelný obal.  
 
Hypoalergenní*** a přírodní*** složení s aktivními látkami, které hydratují 
a chrání pokožku: organický olej ze sladkých mandlí, glycerin, bambucké 
máslo, bavlna a výtažky z heřmánku. 
 
S inovativním využitím Alphaprotect®-u a patentovaných přírodních 
ingrediencí, simuluje přírodní ochranu dětské pokožky. 
 
INSTRUKCE K POUŽITÍ 
Naneste malé množství na pokožku a jemně vmasírujte. 
 
SLOŽENÍ 
voda*, organický olej ze sladkých mandlí**, rostlinný glycerin*, 
bambucké máslo**, extrakt z bavlníku*, bisabolol*, přírodní 
zahušťovadlo*, sorban draselný, benzoát sodný 
 
SLOŽENÍ PODLE INCI 
Aqua*, Prunus amygdalus dulcis oil**, Cetearyl alcohol*, Glycerin*, 
Butyrospermum parkii**, Cetearyl glucoside, Lactitol*, Xylitol*, capryloyl 
glycine*, Gossypium herbaceum seed Oil*, Parfum, Bisabolol*, Xanthan 
gum*, Sodium benzoate, Potassium sorbate, Sodium hydroxide. 
 
 
* 99% přísad pochází z přírodních surovin. 
** Hydratuje horní vrstvy pokožky. 
*** Vyvinuto tak, aby se minimalizovalo riziko alergie. 
 
 
250ml  EAN 3760075070144  Kód výrobku: ART009 
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Více o tělovém mléku 

Glycerin + olej ze sladkých mandlí + bambucké máslo + 
bavlníkový olej 
( 9,5% hydratujících přísad) 
è hydratuje pokožku 
Alphaprotect 1 %   
è chrání před škodlivými baktériemi 
Bisabolol   
è zklidňuje pokožku 

Dermatologicky testováno 
-  Hypoalergenní – testováno na 52 lidech 
-  Účinnost testovaná na 20 lidech 

-  100% nelepí se 
-  95% jednoduché nanášení 
-  90% příjemná vůně a textura 
-  95% vyživuje pokožku 
-  95% uklidňuje pokožku 

-  Hydratující efekt  - pro 100% lidí =  
-  +24% po 2 hodinách 
-  +23% po 4 hodinách  
-  dlouhotrvající hydratační účinky  
 

Indikace: suchá a podrážděná pokožka 



BIO 100% přírod. organic. hydratační a 
masáž. olejíček 100ml 
 
 
ALPHANOVA Baby BIO přírodní hydratační a masážní olej je 
neparfémovaný a organicky certifikovaný přípravek na hydratování a 
masírování tělíčka Vašeho dítěte.  
 
100% přírodní složení z čistě organických olejů ze:  

  sladkých mandlí, 
  makadamie, 
  slunečnice, 
  muškátové růže. 

 
Čisté a organické za studena lisované panenské oleje. 
Bez parfému. Bez konzervačních přísad. 
Bez parabenu, ftalátů a fenoxyethanolu. 
Přípravek nebyl testován na zvířatech. Recyklovatelný obal.  
 
INSTRUKCE K POUŽITÍ 
Naneste pár kapek na dlaň a aplikujete přímo na mokrou pokožku. 
Jemně masírujte. 
 
SLOŽENÍ 
Organické oleje ze sladkých mandlí, z muškátové růže, 
makadamového oleje, a slunečnicového oleje 
 
SLOŽENÍ PODLE INCI 
Caprylic/capric triglyceride, Helianthus annuus (Sunflower) seed oil*, 
Prunus amygdalus dulcis (Sweet almond) oil*, Macadamia ternifolia 
seed oil*, Rosa moschata seed oil*, Tocopherol. 
* pochází z přírodních surovin 
 
100% přírodní 
13% organické složení 
Ekologické a organické kosmetické přípravky certifikovány 
organizací ECOCERT Greenlife http://cosmetiques.ecocert.com 
 
 
100ml  EAN 3760075070328  Kód výrobku: ABIOHUIL 



BIO Cold Cream hydrat. a zklidňující 
krém 50g 
 
ALPHANOVA bebe BIO Cold Cream je bohatý, neparfémovaný a 
organicky certifikovaný krém, vyvinutý pro velmi suchou pleť.  
 
Jeho speciální přírodní složení obohaceno chladicí mastí a 
výtažkem organického měsíčku je vhodný k aplikování na všech 
částí těla (obličej, ruce, tělo, atd.) – hydratuje, vyživuje a uklidňuje 
podrážděnou pokožku.  
 
Bez parfému a bez alergenů, vhodný pro citlivou pokožku. 
Bez parabenu, ftalátů a fenoxyethanolu. 
Přípravek nebyl testován na zvířatech. Recyklovatelný obal.  
 
INSTRUKCE K POUŽITÍ 
Naneste malé množství na pokožku. Jemně vmasírujte do pokožky. 
 
Abyste předešli vysušení pokožky, použijte ALPHANOVA Baby 
sprchový gel pro suchou a atopickou pleť bez mýdla.  
 
SLOŽENÍ 
organický heřmánek a růžová květová voda, organický olej ze 
sladkých mandlí, výtažky z měsíčku, bisabolol, bambucké máslo*, 
včelí vosk, Vit E 
 
SLOŽENÍ PODLE INCI 
Aqua (Water), Prunus amygdalus (Almond) dulcis oil*, Rosa 
damascena (Rose) flower water*, Cetearyl alcohol, Cera alba 
(Beeswax), Cetyl palmitate, Glycerin, Anthemis nobilis (Chamomille) 
flower water*, Butyrospermum parkii (Shea butter)*, Cetearyl 
glucoside, Xanthan gum, Calendula officinalis flower extract, 
Bisabolol, Glyceryl caprylate, Tocopherol, Sodium levulinate, Sodium 
anisate. 
* pochází z přírodních surovin 
 
100% přírodní 
24% organické složení 
Ekologické a organické kosmetické přípravky certifikovány 
organizací ECOCERT Greenlife http://cosmetiques.ecocert.com 
 
50g  EAN 3760075070311        Kód výrobku: ABBIOCOCRM 



	  
	  
	  
	  
	  

Olej ze sladkých mandlí a bambucké máslo 13% 
 è hydratuje pokožku 

 

Pharmacopeia – chladící mast 13% (růžová květová voda + 
včelí vosk + cetylpalmitát)   

 è uklidňuje, chrání a vyživuje pokožku  
 

Heřmánková květová voda a bisabolol  
 è uklidňuje pokožku 

Dermatologicky	  testováno	  
Hypoalergenní	  –	  z	  52	  testovaných	  lidí	  0%	  reagovalo	  citlivě	  
Účinnost	  testovaná	  na	  20	  lidech	  

-‐  100%	  chrání	  kůži	  prom	  vnějším	  vlivům	  skin	  
-‐  100%	  zanechá	  kůži	  příjemný	  pocit	  
-‐  75%	  ošetřuje	  zarudnun	  
-‐  100%	  vyživuje	  pokožku	  
-‐  100%	  zklidňuje	  pokožku	  

100%	  testovaných	  lidí	  mělo	  z	  přípravku	  dobrý	  dojem	  	  
a	  ocenili	  jeho	  účinnost	  a	  pohodlné	  požívání.	  	  
	  
Indikace:	  suchá	  pokožka,	  atopická	  pleť,	  zarudnun	  	  
(ne	  plenková	  dermammda)	  zarudnun	  obličeje.	  	  

100%	  přírodní	  –	  24%	  organický	  
0%	  chemické	  konzervační	  látky	  0%	  parfém	  

=	  32%	  hydratační	  a	  zklidňující	  složky	  

Více	  o	  krému	  Cold	  Cream	  



 
Vůně: svěží, květinová pro chlapečky i 
holčičky 
Hlava: zelená míza, pomeranč 
Srdce: broskev, pomerančový květ, 
růže, jasmín 
Základ: heliotrope, cedr 
 
100 ml  EAN 3440814373667 

 Kód výr. ART0014 

 
Vůně: červené plody, květinová 
Hlava: ostružina, mandarinka, květiny 
černého rybízu 
Srdce: konvalinka, pomerančový květ, 
okvětní lístky růží 
Základ: černý rybíz 
 
100 ml  EAN 3440814373643 

 Kód výr. ART0013 

 
Vůně: zelená, květinová, dřevitá 
Hlava : zelená, rostlinná 
Srdce: lipový květ, poupě fialky, jasmín 
Základ: santalové dřevo 

	  
100 ml  EAN 3440814373636 

 Kód výr. ART0012 

Složení: Aqua, glycerin, parfum, lactitol, xylitol, 
sodium benzoate, potassium sorbate 

Voňavky pro kojence a děti 
Hypoalergenní, bez alkoholu, bez parabenu,  

bez ftalátů a pižmy, bezpečný výrobek, krásně voní 
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Nové	  dárkové	  balení	  
0%	  alkohol/	  0%	  paraben	  /	  fenoxyethanol	  

Voňavka	  pro	  dě\	  &	  Bobo	  chladící	  medvídek	  
Unisex	  /	  pro	  chlapečky/	  pro	  holčičky	  



Kód	  výr.	  PACKBR 	   	  EAN:	  3760075070908	  	  

Kód	  výr.	  PACKBV 	   	  EAN:	  3760075070892	  	  

Kód	  výr.	  PACKBB 	   	  EAN:	  3760075070885	  	  



Dětem se líbí. 
Neteče jako kostka ledu z vody. 
Plyš a chladící kostka se dávají společně do mrazničky. 
Žádné vedlejší účinky, může být použit pro děti všech 
věkových kategorií. 
Nestudí na prstech. 
Nelepí se na kůži. 
Dlouhá trvanlivost (víc než jedna hodina). 

Pink  Kód výrobku: ABBOR 
 EAN: 3760075070816 

Green  Kód výrobku: ABBOV 
 EAN: 3760075070809 

Blue  Kód výrobku: ABBOB 
 EAN: 3760075070823 

7 výhod Bobo l’ours 

Plyš se může prát v pračce při 
teplotě 30°C. 
Chladící kostka se čistí vodou a 
neutrálním mýdlem.  

INOVATIVNÍ	  OPATŘENÍ	  
Uhodilo	  se	  Vaše	  děťátko?	  Pak	  potřebuje	  

chladivou	  kostku	  ledu,	  která	  se	  aplikuje	  na	  boles\vé	  
místo.	  Okamžitě	  zklidňuje	  bolest.	  



ALPHANOVA 
bébé & Kids 

 
Nano částice – v chemických opalovacích přípravkách jsou částice titanu a 
zinku velmi malé, aby se předešlo bílícímu efektu. Tyto částice mají velikost 
menší než 100 nanometrů. Problémem je, že tyto mimořádně malé částice 
zinku a titanu proniknou kůži a dostanou se do krevního oběhu, k orgánům 
a do mozku člověka. Non-Nano částice, které jsou používány v opalovacích 
přepravcích ALPHANOVA mají velikost větší než 100 nanometrů. Tyto 
částice nejsou schopné proniknout kůži a zůstanou na povrchu 
pokožky. Je to nejlepší způsob jak ochránit pokožku a zdraví dítěte. 



Přírodní opalovací mléko pro kojence a 
děti SPF 50+ 50ml 
          
Přírodní složení 100% - Non-nano Titanium 
 
Výhody  
-  100% minerální ochrana – pokožka je chráněna ihned po aplikaci (u 

přípravků s chemickými filtry musíte 30 minut počkat k dosažení optimální 
ochrany) 

-  UVB testováno in vivo – SPF 61,8 
-  UVB testováno in vitro 
-  UVA testováno in vitro – UVA SPF 25,2 – PA++++ 
-  Poměr UVA/UVB >1/3  ( 25,2/61,8= 0,41) 
-  neobsahuje Nano částice 
-  neparfémovaný 
-  bez chemických konzervantů (100% přírodní složení) 
-  bez parabenů 
-  organicky certifikovaný – lepší pro děti i životní prostředí 
 
INSTRUKCE K POUŽITÍ 
Použijte v dostatečném množství a aplikujte rovnoměrně. Opakujte aplikaci 
po každém koupání. Nevystavujte děti přímému slunečnímu světlu, vždy 
zajistěte, aby měly oblečené tričko, klobouček a brýle. Zabraňte jejich 
vystavení  slunci mezi 11-15 hodinou. Vhodné pro děti od narození. 
 
SLOŽENÍ 
extrakt z Aloe vera*, rostlinný glycerin*, voda, přírodní  
zahušťovadlo, rostlinný emulgátor, kyselina citronová,  
jojobový olej*, mastná kyselina, olej za tamanu* 
 
SLOŽENÍ PODLE INCI 
Aloe Barbadensis Leaf Extract*, Dicaprylyl Carbonate, Titanium 
 Dioxide, Glycerin, Caprylic/Capric Triglyceride, Simmondsia  
Chinensis Seed Oil*, Polyglyceryl-3 Diisostearate, Coconut  
Alkanes, Polyglyceryl-2 Dipolyhydroxystearate, Aqua,  
Polyhydroxystearic Acid, Stearic Acid, Calophyllum  
Inophyllum Seed Oil*, Magnesium Sulfate, Sodium  
Chloride, Xanthan Gum, Aluminum Hydroxide, Sodium  
Levulinate, Glyceryl Caprylate, Alumina, Coco-Caprylate/Caprate, 
 Sodium Anisate, Citric acid. 
 
*přísady jsou produktem ekologického zemědělství  
Ekologické a organické kosmetické přípravky certifikovány  
organizací ECOCERT Greenlife http://cosmetiques.ecocert.com 
100% přírodní - 34,5% organický původ 
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50ml  EAN 3760075070014    Kód výrobku: SOL50AB 
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Přírodní opalovací sprej pro 
kojence a děti SPF 50 50ml 
          
 
Přírodní složení 100% - Non-nano Titanium 
 
Výhody 
-  100% minerální ochrana – pokožka je chráněna ihned po 

aplikaci (u přípravků s chemickými filtry musíte počkat 30 
minut k dosažení optimální ochrany) 

-  UVB testováno in Vitro – SPF 54 
-  UVA testováno (vitro/vivo) – P-UVA 23 – PA++++ 
-  Poměr UVA/UVB >1/3  ( 0,44) 
-  neobsahuje Nano částice 
-  neparfémovaný 
-  bez chemických konzervantů (100% přírodní složení) 
-  bez parabenů 
-  organicky certifikovaný – lepší pro děti i životní prostředí 
 
INSTRUKCE K POUŽITÍ 
Použijte v dostatečném množství a aplikujte rovnoměrně. 
Opakujte aplikaci po každém koupání. Nevystavujte děti 
přímému slunečnímu světlu, vždy zajistěte, aby měly oblečené 
tričko, klobouček a brýle. Zabraňte jejich vystavení  slunci mezi 
11-15 hodinou. Vhodné pro děti od narození. 
 
SLOŽENÍ 
extrakt z Aloe vera*, rostlinný glycerin*, voda, přírodní 
zahušťovadlo, rostlinný emulgátor, kyselina citronová, jojobový 
olej*, mastná kyselina, olej za tamanu* 
 
SLOŽENÍ PODLE INCI 
Dicaprylyl Carbonate, Caprylic/Capric Triglyceride, Aloe Barbadensis Leaf 
Extract*, Titanium Dioxide, Glycerin, Coconut Alkanes, Simmondsia 
Chinensis Seed Oil*, Polyglyceryl-3 Diisostearate, Polyglyceryl-2 
Dipolyhydroxystearate, Aqua, Polyhydroxystearic Acid, Calophyllum 
Inophyllum Seed Oil*, Magnesium Sulfate, Sodium Chloride, Stearic Acid, 
Aluminum Hydroxide, Sodium Levulinate, Coco-Caprylate/Caprate, Glyceryl 
Caprylate, Alumina, Sodium Anisate, Acid citric 
 

  
*přísady jsou produktem ekologického zemědělství  
Ekologické a organické kosmetické přípravky certifikovány  
organizací ECOCERT Greenlife http://cosmetiques.ecocert.com 
100% přírodní     21%  organický původ 

50ml  EAN 3760075070878    Kód výrobku: SOL50SPAB 
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SPF30  EAN 3760075070731    Kód výrobku: ASUN30K 
SPF50  EAN 3760075070861    Kód výrobku: ASUN50K 

ALPHANOVA SUN BIO opalovací sprej 
pro děti SPF 30 nebo 50 125g 
          
 
Přírodní složení 100% - Non-nano Titanium 
 
Výhody 
-  100% minerální ochrana – pokožka je chráněna ihned po aplikaci  

(u přípravků s chemickými filtry musíte počkat 30 minut k dosažení 
optimální ochrany) 

-  ochrana před UVA a UVB zářením 
-  neobsahuje Nano částice 
-  bez chemických konzervantů (100% přírodní složení) 
-  organicky certifikovaný – lepší pro děti i životní prostředí 
-  bez parabenů 
-  obohaceno o extrakty z Aloe Vera, jojoby a tamanu olej 
-  voděodolný 
-  s vůní meruňky a vanilky 
-  nelepí, nezanechává pocit mastnoty 
 
INSTRUKCE K POUŽITÍ 
Použijte v dostatečném množství a aplikujte rovnoměrně. Opakujte 
aplikaci po každém koupání. Nevystavujte děti přímému slunečnímu 
světlu, vždy zajistěte, aby měly oblečené tričko, klobouček a brýle. 
Zabraňte jejich vystavení  slunci mezi 11-15 hodinou. Vhodné pro děti 
od 3 let. 
 
SLOŽENÍ 
voda, šťáva z Aloe Vera*, jojobový olej*, olej za tamanu*,  
bambucké máslo*. 
 
SLOŽENÍ PODLE INCI 
Dicaprylyl Carbonate, Caprylic/Capric Triglyceride, Aloe Barbadensis  
Leaf Extract*, Titanium Dioxide, Glycerin, Coconut Alkanes,  
Simmondsia Chinensis Seed Oil*, Polyglyceryl-3 Diisostearate,  
Polyglyceryl-2 Dipolyhydroxystearate, Aqua, Polyhydroxystearic Acid,  
Calophyllum Inophyllum Seed Oil, Magnesium Sulfate, Sodium Chloride,  
Stearic Acid, Parfum, Aluminum Hydroxide, Sodium Levulinate,  
Coco-Caprylate/Caprate, Glyceryl Caprylate, Alumina, Sodium Anisate,  
Limonene, Linalool, Citric acid.  

  
*přísady jsou produktem ekologického zemědělství  
Ekologické a organické kosmetické přípravky certifikovány  
organizací ECOCERT Greenlife http://cosmetiques.ecocert.com 
100% přírodní 
20,1%  organický původ 



ALPHANOVA	  –	  Kids	  
výrobková	  řada	  pro	  dě\	  od	  cca	  2	  let	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  APHYDR	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  AKBAIN	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  AKGEL	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  AKSHG	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  AKVP250	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  AKZPSH200	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  AKZP60	  



ALPHANOVA	  Kids	  
Přírodní	  složení	  	  (99%	  z	  100%)	  
Vysoké	  %	  organického	  složení	  (min.	  20%)	  
Bez	  sulfátů	  
Bez	  parabenů,	  bez	  SLS,	  	  
Bez	  fenoxyethanolu	  
V	  atrakmvních	  barvách	  
S	  vůní	  jahod	  (růžová	  řada)	  nebo	  	  
meruňkovo-‐vanilková	  (modrá	  řada)	  
	  

Škodlivé	  látky	  jako:	  Formaldehyde,	  SLS,	  	  
PEG,	  paraben,	  phenoxyethanol,	  Ci16035,	  Ci17200	  

Dovolíte,	  aby	  kůže	  vaší	  malé	  holčičky	  	  
přišla	  do	  kontaktu	  se	  škodlivými	  látkami	  jaké	  	  

jsou	  používány	  v	  produktech	  od	  	  	  
Hello	  kigy,	  Barbie	  nebo	  Disney?	  

Kids	  



Sprchový gel ALPHA KIDS 
BIO Princesse 250ml 

 
S organickou jahodou, organickou bavlnou a 

šťávou z organické aloe vera 
99,3% složek organického původu,  

20% složek z ekologického zemědělství 
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SLOŽENÍ PODLE INCI 
aqua, aloe barbadensis leaf juice extract*, anthemis nobilis flower 
water*, sodium coco-sulfate, glycerin, lauryl glucoside, 
cocamidopropyl betaine, decyl glucoside, coco-glucoside, glyceryl 
oleate, sodium benzoate, potassium sorbate, bisabolol, parfum, 
gossypium herbaceum extract*, fragaria vesca fruit extract*, 
calendula officinalis flower extract, limonene, citric acid.  
 
*Suroviny pocházející z ekologického zemědělství. 
Ekologické a organické kosmetické přípravky certifikovány 
organizací ECOCERT Greenlife http://cosmetiques.ecocert.com 
99.3% přísad pochází z přírodních surovin. 
20% ze všech přísad pocházející z ekologického zemědělství. 
 
 

 
250ml  EAN 3760075070656    Kód výrobku: AKGEL 

Testován s dermatologickým dohledem.  
Bez parabenů, SLS a ALS v recyklovatelném balení.  
Má tak jemné organické složení, že ačkoliv je primárně určen pro 
děti od 3 do 12 let, je vhodný pro celou rodinu.  
Nedráždí oči. Vhodný od 2-3 let. 
 
INSTRUKCE K POUŽITÍ 
několik kapek naneste dlaní na mokrou pokožku, jemně rozetřete a 
pak opláchněte.  
 
SLOŽENÍ	  
voda,extrakt z aloe*, z jahod*, z heřmánku*, z bavlníku*,  
z měsíčku lékařského, bisabolol, rostlinný glycerin  



SLOŽENÍ PODLE INCI 
aqua, aloe barbadensis leaf juice extract*, anthemis nobilis flower 
water*, sodium coco-sulfate, glycerin, lauryl glucoside, cocamidopropyl 
betaine, decyl glucoside, coco-glucoside, glyceryl oleate, sodium 
benzoate, potassium sorbate, bisabolol, parfum, gossypium herbaceum 
extract*, fragaria vesca fruit extract*, tropaeolum majus extract, 
calendula officinalis flower extract, limonene, citric acid.  
 
*Suroviny pocházející z ekologického zemědělství. 
Ekologické a organické kosmetické přípravky certifikovány 
organizací ECOCERT Greenlife http://cosmetiques.ecocert.com 
99.3% přísad pochází z přírodních surovin. 
20% ze všech přísad pocházející z ekologického zemědělství. 
 
 
250ml  EAN 3760075070670    Kód výrobku: AKSHG 
 
 

Testován s dermatologickým dohledem.  
Bez parabenů, SLS a ALS v recyklovatelném balení. Má tak 
jemné organické složení, že ačkoliv je primárně určen pro děti od 
3 do 12 let, je vhodný pro celou rodinu. Nedráždí oči, zanechává 
vlasy jemné a lesklé. Vhodný pro děti od 2-3 let. 
 
INSTRUKCE K POUŽITÍ 
několik kapek naneste na mokré vlasy, jemně masírujte pokožku 
hlavy a pak opláchněte. 
 
SLOŽENÍ 
voda, extrakt z květu rmene sličného*,extrakt z aloe*, z jahod*,z 
heřmánku*,z bavlníku*, z měsíčku lékařského, z lichořeřišnice, 
bisabolol, rostlinný glycerin *, sodium coco sulfat, lauryl glukosid, 
decyl glukosid 
  

Šampón ALPHA KIDS BIO 
Princesse 250ml 

 
S organickou jahodou, organickou bavlnou a 

šťávou z organické aloe vera 
99,3% složek organického původu,  

20% složek z ekologického zemědělství 
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Testován s dermatologickým dohledem.  
Bez parabenů, SLS a ALS v recyklovatelném balení.  
Má tak jemné organické složení, že ačkoliv je primárně určen pro 
děti od 3 do 12 let, je vhodný pro celou rodinu. Nedráždí oči. 
Vhodný pro děti od 2-3 let. 
   
INSTRUKCE K POUŽITÍ 
kapněte několik kapek přímo do koupele.  
 
SLOŽENÍ 
voda, extrakt z aloe* z jahod*, z heřmánku*,z bavlníku*, z měsíčku 
lékařského, bisabolol, rostlinný glycerin  

SLOŽENÍ PODLE INCI 
aqua, aloe barbadensis leaf juice extract*, anthemis nobilis flower 
water*, sodium coco-sulfate, glycerin, lauryl glucoside, 
cocamidopropyl betaine, decyl glucoside, coco-glucoside, glyceryl 
oleate, sodium benzoate, potassium sorbate, bisabolol, parfum, 
gossypium herbaceum extract*, fragaria vesca fruit extract*, 
calendula officinalis flower extract, limonene, citric acid. 
  
*Suroviny pocházející z ekologického zemědělství. 
Ekologické a organické kosmetické přípravky certifikovány 
organizací ECOCERT Greenlife http://cosmetiques.ecocert.com 
99.3% přísad pochází z přírodních surovin. 
20% ze všech přísad pocházející z ekologického zemědělství. 
 
 
 
250ml  EAN 3760075070663    Kód výrobku: AKBAIN 
 
 

Pěna do koupele ALPHA 
KIDS BIO Princesse 250ml 

 
S organickou jahodou, organickou bavlnou a 

šťávou z organické aloe vera 
99,3% složek organického původu,  

20% složek z ekologického zemědělství 



SLOŽENÍ PODLE INCI 
aqua, prunus amygdalus dulcis oil*, rosa damascena distillate*, 
cetearyl alcohol, cera alba, cetyl palmitate, anthemis nobilis 
flower water*, butyrospermum parkii*, cetearyl glucoside, 
glycerin, sodium levulinate, parfum, glyceryl caprylate, xanthan 
gum, sodium anisate, tocopherol, bisabolol, gossypium 
herbaceum extract*, fragaria vesca fruit extract*, calendula 
officinalis flower extract, limonene, citric acid, potassium sorbate, 
sodium benzoate. 
  
*Suroviny pocházející z ekologického zemědělství. 
Ekologické a organické kosmetické přípravky certifikovány 
organizací ECOCERT Greenlife http://cosmetiques.ecocert.com 
100% přísad pochází z přírodních surovin. 
24% ze všech přísad pocházející z ekologického zemědělství. 
 
 
50ml  EAN 3760075070687    Kód výrobku: APHYDR 

Testován s dermatologickým dohledem.  
Bez parabenů, SLS a ALS v recyklovatelném balení.  
Má tak jemné organické složení, že ačkoliv je primárně určena pro 
děti od 3 do 12 let, je vhodná pro celou rodinu. Vhodný pro děti od 
2-3 let. 
 
Přírodní složení s mandlovým olejem,extraktem z damascenské 
růže,včelím voskem, heřmánkem, měsíčkem lékařským a 
bambuckým máslem, hydratuje a předchází vysušování pleti.  
 
INSTRUKCE K POUŽITÍ 
naneste malé množství na pleť a jemně vmasírujte. Nelepí, 
nezanechává pocit mastnoty. 
 
SLOŽENÍ 
mandlový olej*,extrakt z damascenské růže*,extrakt z jahod*, 
včelí vosk, heřmánek*, měsíček lékařský a bambucké máslo 
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Bio hydratační krém 
Princesse 50ml 

 
S organickou jahodou, organickou bavlnou a 

šťávou z organické aloe vera 
100% složek organického původu,  

24% složek z ekologického zemědělství 



Dětský	  sprchový	  gel	  3v1	  	  
ALPHA	  KIDS	  BIO	  250ml	  

Dětský sprchový gel 3v1 
 
Na tělo, obličej a vlasy. 
S přírodní vůní meruňky a vanilky. 

Jemné přírodní složení 
-  Velmi jemná čistící báze s cukrem (glucose) 
-  neobsahuje mýdlo, ALS a SLS 
-  uklidňující výtažky z jablka a organické bavlny 
-  obohaceno šťávou z aloe vera (10%), heřmánkovou 

květinovou vodou (5%) a bisabolol 
-  olej ze sladkých mandlí – zabraňuje vysušení pokožky a 

vlasů 
-  Pro děti od 3 let. Vhodné i pro dospělé.  

INSTRUKCE K POUŽITÍ 
několik kapek naneste dlaní na mokrou pokožku a do vlasů, 
jemně rozetřete a pak opláchněte. 

SLOŽENÍ 
voda, extrakt z aloe*, z heřmánku*, z květu bavlníku*, z oleje z 
meruňkových pecek*, z jablek*, bisabolol, rostlinný glycerin 
 
SLOŽENÍ PODLE INCI 
Aqua, Aloe Barbadensis Leaf Extract*, Sodium Coco-Sulfate, Glycerin, 
Anthemis Nobilis Flower Water*, Lauryl Glucoside, Decyl Glucoside, 
Cocamidopropyl Betaine, Parfum, Coco-Glucoside, Glyceryl Oleate, Sodium 
Benzoate, Potassium Sorbate, Citric Acid, Bisabolol*, Limonene, Linalool, 
Prunus Armeniaca Kernel Oil*, Gossypium Herbaceum Extract*, Pyrus Malus 
Fruit Extract, Tocopherol, Hydrogenated Palm Glycerides Citrate 
 
*Suroviny pocházející z ekologického zemědělství. 
Ekologické a organické kosmetické přípravky certifikovány 
organizací ECOCERT Greenlife http://cosmetiques.ecocert.com 
99.2% přísad pochází z přírodních surovin. 
20,3% ze všech přísad pocházející z ekologického zemědělství. 

250ml  EAN 3760075070526    Kód výrobku: AKVP250 



SLOŽENÍ PODLE INCI 
Aqua, Aloe Barbadensis Leaf Extract*, Lavandula Angustifolia Flower Water*,  
Sodium Coco-Sulfate, Glycerin, Lauryl Glucoside, Decyl Glucoside, Coco-Glucoside, Glyceryl Oleate, 
Cocamidopropyl Betaine, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate, Citric Acid, Citrus Limon Peel Extract, Parfum, 
Pelargonium Graveolens Flower Oil*, Saccharum Officinarum Extract, Geraniol, Cymbopogon Martini Oil*, Lactic 
Acid, Lavandula Officinalis Flower Oil*, Malic Acid, Linalool, Citronellol, Bisabolol, Melaleuca Alternifolia Leaf Oil* 
Limonene, Gossypium Herbaceum Extract*, Tocopherol, Hydrogenated Palm Glycerides Citrate 
 
*Suroviny pocházející z ekologického zemědělství. 
Ekologické a organické kosmetické přípravky certifikovány organizací ECOCERT Greenlife  
http://cosmetiques.ecocert.com 
99.2% přísad pochází z přírodních surovin. 
20,3% ze všech přísad pocházející z ekologického zemědělství. 

ZEROPOU	  
Dětský	  šampón	  pro\	  vším	  	  
ALPHA	  KIDS	  BIO	  200ml	  

200ml  EAN 3760075070557    Kód výrobku: AKZPSH200 

Šampón proti vším 
 
Zeropou šampon od Alphanovy je preventivní prostředek 
proti dětským vším. Jeho přírodní složení umožnuje 
každodenní aplikaci. Esenciální oleje z levandule, 
pelargonie a tea tree jsou známy svým působením proti vší 
a hnidám. Zeropou je k dispozici také ve formě spreje. 
 
Jemné přírodní složení 
-  Velmi jemná čistící báze s cukrem (glucose) 
-  neobsahuje mýdlo, ALS a SLS 
-  výtažky z organické bavlny 
-  obohaceno šťávou z aloe vera (10%) a bisabolol 
-  Pro děti od 3 let. Vhodné i pro dospělé.  

INSTRUKCE K POUŽITÍ 
Preventivní použití: používejte místo pravidelného 
šamponu, naneste přípravek na mokré vlasy. Důkladně 
opláchněte vodou. 
Intenzivní použití: aplikujte produkt na mokré vlasy jednou 
týdně. Jemně masírujte. Nechte působit 10 minut. Pročešte 
hřebenem a pak důkladně opláchněte vodou.  
 
SLOŽENÍ 
voda, šťáva z Aloe vera*, levandulová voda*, citrónový olej*, 
olej z pelargonie*, olej z růžové palmy*, olej z Tea Tree*, 
extrakt z bavlníku* 



ZEROPOU	  
Sprej	  pro\	  vším	  &	  repelent	  	  

APLHA	  KIDS	  BIO	  60ml	  

SLOŽENÍ PODLE INCI  
Aqua, Lavandula Angustifolia Flower Water*, Propanediol, Sodium Coco-Sulfate, Gluconolactone, Sodium 
Benzoate, Citrus Limon Peel Extract, Saccharum Officinarum Extract, Sorbitol, Xylitol, Eucalyptus Stageriana 
Leaf Oil*, Lavandula Officinalis Flower Oil*, Citric Acid, Lactic Acid, Malic Acid, Pelargonium Graveolens Flower 
Oil*, Linalool, Citronellol, Melaleuca Alternifolia Leaf Oil*, Geraniol, Calcium Gluconate, Limonene 
 
*Suroviny pocházející z ekologického zemědělství. 
Ekologické a organické kosmetické přípravky certifikovány organizací ECOCERT Greenlife  
http://cosmetiques.ecocert.com 
99.1% přísad pochází z přírodních surovin. 
43,2% ze všech přísad pocházející z ekologického zemědělství. 

Sprej proti vším:   
 
Zeropou sprej od Alphanovy je preventivní prostředek proti 
dětským vším (vhodné i pro dospělé). 
 
Jemné přírodní složení 
-  olej z levandule – 42,9% 
-  esenciální oleje z eukalyptu, z levandule a pelargonie 
-  zanechává vlasy hebké 
-  Pro děti od 3 let. 
 
INSTRUKCE K POUŽITÍ 
Nastříkejte přímo do vlasů. Vyhněte se oblasti očí.  
 
50ml = 150 stříknutí 
 
Přibližně 2 - 3 stříknutí na krátké vlasy  
a 6 stříknutí na dlouhé vlasy 
 
 
SLOŽENÍ 
voda, eukalyptový olej*, levandulová voda*, levandulový olej*, 
citrónový olej*, olej z pelargonie*, olej z růžové palmy*,  
olej z Tea Tree*, extrakt z bavlníku* 

60ml  EAN 3760075070540    Kód výrobku: AKZP60 



Přírodní kosmetika 
pro maminky 

ALPHANOVA 
Santé 
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ALPHANOVA SANTE 
Bio krém proti strijím 150ml 

bez parabenů 
 
Komplex 4 olejů (10%) 
 
Tradičně používaných ženami na celém světě na prevenci a odstranění stríjí.  

-  Africký olej z baobabu baobabu 
-  jihoamerický olej z muškátové růže 
-  jihoamerický olej z mimózy   
-  makadamový olej z Oceánie  

 

  Navíc obohaceno 3%  Alpha-Hydroxy-Liftem. 
 

Zlepšuje interakci mezi fibroblasty a matricí 
   & zvyšuje koncentraci kolagenových vláken  
  & navrací pružnost 

 
  Stimuluje pružnost pleti a snižuje tvorbu volných radikálu,  
  čímž chrání před poškozením buňky pleti.  
   
  INSTRUKCE K POUŽITÍ   
  Aplikujte ráno a večer. Jemně vmasírujte do pokožky  
  postižených partií (břicho, prsa, stehna, boky, atd.). 
   
  SLOŽENÍ 
  voda, výtažky z chrpy polní*, rostlinný glycerin, meruňkový 
  olej*, makadamový olej*, slunečnicový olej*, mandlový olej*, 
  bambucké máslo*, olej z baobabu*, olej z muškátové růže*, 
  rakytníkový olej*, olej z mimózy, bisabolol, přírodní  
  zahušťovadlo, Vitamin E. sorban draselný, benzoát sodný 

 
  Bez parabenů, bez ftalátů, bez fenoxyethanolu. 
  Snadno se nanáší, nelepí, nezanechává pocit mastnoty. 

 
99.29% přísad pochází z přírodních surovin. 
*19% ze všech přísad pocházející z ekologického zemědělství. 
Ekologické a organické kosmetické přípravky certifikovány organizací ECOCERT podle 
standardů SAS F-32600. 

150ml  EAN 3760075070212    Kód výrobku: ASVERG 
400ml  EAN 3760075070854    Kód výrobku: ASVG400 
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ALPHANOVA SANTE 
Zeštíhlující krém 150ml 
bez parabénů / bez kofeinu 

 
Trojitý efekt: 

-  pomáhá dosáhnout snížení hmotnosti 
-  redukuje pomerančovou kůži  
-  mění tvar postavy  

 
Komplex 4 aktivních látkek: 
 
Organický zelený čaj + Organický Quinoa + theobromin (kakao) + Alpha-LP 
(Lauric acide laurique a Prolin) 
 

   Čímž snižuje ukládání tuku, odbourává již uložený tuk 
   jeho spalováním, zlepšuje mikrocirkulaci a vypíná o
   chablou kůži.  

 
   Bez esenciálních olejů, alergénů,  
   Bez parabénů, ftalátů a fenoxyethanolu 

 
   Snadno se nanáší, nelepí, nezanechává  
   pocit mastnoty. 

 
   ALPHANOVA Santé zeštíhlující krém neobsahuje 
   kofein a může se používat během těhotenství a kojení.  
   
   INSTRUKCE K POUŽITÍ   
   Aplikujte ráno a večer. Jemně vmasírujte do pokožky 
   postižených partií (břicho, stehna, boky, atd.) 

 
   SLOŽENÍ 
   voda, výtažky z květu hořkého pomerančovníku*, 
   rostlinný glycerin, meruňkový olej*, makadamový 
   olej*, olej z muškátové růže*, výtažky z čajovníku 

čínského*, výtažek z břečťanu*, merlík čilský*, kakaové máslo, přírodní zahušťovadlo 
 
99.29% přísad pochází z přírodních surovin.  
*19% ze všech přísad pocházející z ekologického zemědělství.  
Ekologické a organické kosmetické přípravky certifikovány organizací ECOCERT podle 
standardů SAS F-32600. 

150ml  EAN 3760075070229    Kód výrobku: ASMINCEL 



DISPLEJE 

LETNÍ	  DISPLEJ	  
10	  X	  SPF	  50+	  op.mléko	  

6	  x	  SPF	  50	  sprej	  

ZIMNÍ	  DISPLEJ	  
15	  X	  SPF	  50+	  op.mléko	  

KIDS	  
Zeropou	  Sprej	  

Bobo l’ours 
chladící	  medvídek	  

ALPHANOVA	  SANTE	  
Bio	  krém	  prom	  strijím	  

150ml	  +	  400ml	  

ALPHANOVA	  SANTE	  
Bio	  krém	  prom	  strijím	  

150ml	  	  


