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*TIP na použitie:
- suší pľuzgiere, vyrážky, herpes
- potláča bolesť a svrbenie
- dezinfikuje a tlmí reakciu
 na poštípanie hmyzom
- ošetruje okolie nechtov
- roztok so vzácnymi esenciami
 rýchlo regeneruje tkanivo
- vhodný aj pre deti J

*TIP na použitie:
Originálny čistý ABC Tea Tree olej prirodzene 
dezinfikuje pokožku, hojí poranenia, pľuzgiere, 
herpes, popáleniny, tlmí bolesť, zápal, popŕhle-
nie, poštípanie, atď. - jedinečný na výlety. 

Antibakteriálna hojivá  
tyčinka + SPOT STICK

+ Original ABC TEA TREE OIL
TIP pre ZDRAVIE doma i na cestách 

vynikajúci TIP na leTO pre celú rodinu

TERAPEUTICKÉ PRÍRODNÉ PRODUKTY

ŽIADAJTE V LEKÁRŇACH
alebo na tel. 0907 906 906

www.australian-bodycare.sk

* Vyskúšajte silu austrálskej flóry a liečivej zeme!

Spálenie, poranenie, pľuzgiere či poštípanie 
hmyzom. Aj toto nás môže na dovolenke ne-
príjemne prekvapiť. Je preto potrebné mys-

lieť vopred a  zbaliť si správnu „prvú pomoc“, ktorá 
v  prípade potreby poskytne úľavu. V  dnešnej dobe 
sa čoraz viac obraciame k prírode a aj keď klasické 
lieky stále majú a aj budú mať svoje miesto, v rámci 
prevencie sa tešia popularite aj čisté prírodné rieše-
nia. Dobrou voľbou bude originálny prírodný olej. 
Hneď na úvod treba povedať, že pri prírodných pro-
duktoch treba mať iné očakávania, najmä musíme rá-

tať s časom a trpezlivosťou, keďže doba ich účinku je 
o čosi dlhšia a ich účinky tiež nemusia byť také silné, 
avšak oceníme ich najmä v rámci prevencie. Podpo-
rujú našu vlastnú obranyschopnosť a majú príjemné 
hojivé účinky. 

VYSKÚŠAJTE LIEČIVÚ SILU AUSTRÁLSKEJ FLÓRY 
A LIEČIVEJ ZEME
Či už si so sebou na vytúženú dovolenku vezmete Antibakteri-
álnu hojivú tyčinku +STOP STICK, alebo +Original ABC TEA 
TREE OIL, bude to tá správna voľba; ideálnym spoločníkom 
na vašu dovolenku budú oboje. Originálny čistý prírodný olej 
vám poskytne neoceniteľnú službu už pri prvých príznakoch 
kožných problémov. Suší vyrážky, pľuzgiere či herpes, dezinfi-
kuje a tlmí reakciu pri poštípaní hmyzom. Ošetrí okolie vašich 
nechtov a tiež treba spomenúť, že roztok so vzácnymi esenciami 
rýchlo regeneruje kožné tkani-
vo. Čajovníkový olej nedráž-
di pokožku, avšak ak ju máte 
citlivú, použite radšej nižšiu 
koncentráciu – olej je možné 
riediť, aby ste predišli podráž-
deniu. Určite oceníte hojivé, 
upokojujúce a  protizápalové 
vlastnosti tohto oleja. V  čistej 
forme sa používa napríklad na 
ošetrenie štípancov, ktoré sa na 
dovolenke málokomu vyhnú. 
Pomôže pri záderoch či men-
ších poraneniach, tiež pri akné 
či herpesoch. Ak vašu pokožku 
podráždi slnko, takisto po ňom 
môžete siahnuť. Ak používate 
kvalitnú kozmetiku, ktorá ho 
obsahuje, predchádzate ples-
niam či prasklinám, potláča 
a  lieči svrbenie, pomôže pri 
príznakoch psoriázy či infek-
cie. Svoje miesto má aj vo vla-
sovej kozmetike, kde slúži ako 
prevencia proti lupinám, posil-
ní kvalitu vlasov a upokojí po-
kožku hlavy. Pri ústnej hygiene 
môžete olej rozriediť a  použiť 
na upokojujúce výplachy, ak 
vás bolí hrdlo, alebo v  čistej 
forme pomôže pri podráždeniu 

ďasien. Znižuje ich krvácavosť a pôsobí aj proti nepríjemnému 
zápachu. Ak vás trápia afty, môžete po ňom siahnuť tiež.

NEJDETE NA DOVOLENKU? AJ TAK HO MAJTE PRI 
SEBE
Ak sa aj nikam „von“ nechystáte, zaiste si neodpustíte príjemné 
krátke výlety so svojimi priateľmi. Veď kto by už sedel celé leto 
doma? Spomínané kožné problémy vás môžu prekvapiť všade. 
Praktický malý prípravok v balení s originálnym dizajnom vašu 
kabelku určite nezaťaží a neraz sa potešíte, že ho máte so sebou. 

ZÍDE SA PRI VODE AJ V HORÁCH
Či sa už chystáte na príjemný relax na morskom 
pobreží alebo na horskú turistiku, kožné problémy 
vás môžu čakať pri oboch variantoch; nerozlučným 
spoločníkom totiž určite bude aj pot či rôzne druhy 
hmyzu. Preto kamkoľvek sa chystáte ísť, nech tieto 
výrobky zaujmú čestné miesto vo vašej lekárničke či 
kozmetickej taštičke. A v prípade potreby máte úľavu 
naporúdzi. 
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Vyskúšajte ABC TEA TREE OIL.

Opäť tu máme čas dovoleniek, na ktorý sme sa určite tešili a už celé dni sa 
chystáme na príjemné dovolenkové zážitky. Tie však so sebou môžu priniesť aj 
celý rad kožných problémov, ktoré by nám mohli čas oddychu poriadne pokaziť. 

Chcete spraviť niečo prospešné 
pre svoju pokožku? Zoberte si na 

cestu správny prípravok.

Chystáte 

sa na dovolen-

ku a chcete urobiť 

dobrú službu svojej 

pokožke? 


