
 
Bio tělové a masážní oleje 
 
 
 
Bio tělový a masážní olej Relax 
Špičkový přírodní masážní olej k příjemné uvolňující masáži. Vyvážená kombinace relaxačních 
esenciálních olejů působí příznivě při napětí, napomáhá obnově nové energie po náročném dni. Olej 
zároveň regeneruje, zvláčňuje pokožku a pomáhá obnovit její přirozenou hydrataci. Čistý přírodní 
bioprodukt. 
certifikát CPK bio 
 
Bio tělový a masážní olej Neutrální 
Vyvážená kombinace rostlinných olejů lisovaných za studena slouží jako základ pro smíchání s 
esenciálními oleji, čímž můžete vytvořit vlastní kompozici – svůj „osobní“ olej, který bude nejlépe 
vyhovovat vašim požadavkům a potřebám. Lze ho ovšem použít i bez přísad jako plnohodnotný 
masážní nebo ošetřující olej se všemi příznivými účinky, které k olejům lisovaným za studena patří. 
Prohřívá, zklidňuje a zvláčňuje pokožku. Čistý přírodní bioprodukt. 
certifikát CPK bio 
 
 
Bio tělový a masážní olej Atopikderm 
Blahodárně působí na přesušenou, namáhanou, popraskanou i jinak problematickou pokožku. Směs 
vybraných bio olejů kůži dokonale promašťuje, zvláčňuje a pomáhá jí udržovat její zdravý vzhled. 
O pokožku intenzivně pečuje, vyživuje ji a regeneruje nejen při potížích, ale i v klidovém období, 
kdy je nutno pokračovat v intenzivní v péči. Díky vícenenasycené mastné kyselině gamalinolenové 
(pupálkový a brutnákový olej) je vynikající i k regeneraci citlivé pokožky. Čistý přírodní 
bioprodukt. 
certifikát CPK bio 
 
 
Bio tělový a masážní olej Body fit 
Špičkový přírodní masážní olej vhodný pro sportovní aktivity. Prohřívá a prokrvuje pokožku před i 
po fyzické námaze a sportovním výkonu. Masáž kůže namožených částí těla uvolňuje a regeneruje 
pokožku, povzbuzuje při únavě. Vhodný také při pocitu těžkých a unavených nohou. Čistý přírodní 
bioprodukt. 
certifikát CPK bio 
 
Bio tělový a masážní olej Vanilla 
Výjimečný masážní olej k příjemné uvolňující a relaxační masáži. Pokožku obličeje i celého těla 
ošetřuje, zvláčňuje, regeneruje a vyživuje. Při pravidelné péči působí pokožka vitálně a mladistvě. 
Jemná exotická vůně vanilky může navodit vnitřní pohodu, celkově harmonizuje a přináší 
nenahraditelný relaxační zážitek. Olej použitý na ještě mokrou neosušenou pokožku po koupeli 
nebo sprchování v ní uzamyká vlhkost a zjemňuje ji. Čistý přírodní bioprodukt. 
certifikát CPK bio 
 
Bio tělový a masážní olej Antistri 
Špičkový čistě přírodní tělový olej, vhodný na pokožku s výskytem strií. Strie vznikají zvláště v 
těhotenství, při prudkém zvýšení váhy a tělesných změnách v době dospívání. Nejnáchylnější jsou 
prsa, břicho a horní část stehen. Pravidelné používání oleje napomáhá k hydrataci a ke zvláčnění 
pokožky, která se stává pružnější a elastičtější, lépe tím odolává zvýšené zátěži. Čistý přírodní 
bioprodukt. 
certifikát CPK bio 
 
 
 
 
 



Bio tělový a masážní olej Maratonec 
Ideální k péči o unavené nohy po zvýšené tělesné námaze a zátěži. Dokonale se postará o celou 
nohu od stehen až k chodidlům, vhodný k masáži kůže se sklonem k výronům a pohmožděninám i 
namáhaných částí celého těla. Skvěle regeneruje, uvolňuje a prohřívá pokožku před a po fyzické 
námaze i sportovním výkonu. Zvláčňuje suchou pokožku a změkčuje kůži na patách. 
Nepostradatelný pro vrcholové sportovce! Dobrá péče se vám vrátí. Čistý přírodní bioprodukt. 
certifikát CPK bio 
 
Bio tělový a masážní olej Jasmín 
Unikátní tělový a masážní olej s jasmínem k luxusní péči o pokožku. Punc exkluzivity mu dodává 
vzácný jasmínový olej, který ve spojení s rostlinnými bio oleji pokožku vyživuje, regeneruje, 
zvláčňuje a pěstí. Olej je vhodný ke každodenní péči o pokožku i ke smyslným partnerským 
masážím. Čistý přírodní bioprodukt. 
certifikát CPK bio 
 
Bio tělový a masážní olej Celulinie 
Špičkový přírodní masážní olej vhodný na pokožku s projevy celulitidy. Pravidelná masáž 
problematických míst zadečku, stehen a bříška přispívá k obnově přirozené hydratace pokožky, 
zvláčňuje ji a napomáhá udržet její pružnost a pevnost. Olej mohou používat i muži k masáži jako 
velmi příjemný způsob relaxace s povzbuzující vůní citrusů. Čistý přírodní bioprodukt. 
certifikát CPK bio 
 
Bio tělový a masážní olej Růže 
Luxusní tělový olej zanechává pokožku sametově hebkou, jako okvětní plátky růží a uspokojí i 
nejnáročnější požadavky pokožky. Obsahuje složky, které pomáhají obnovit přirozenou úroveň 
hydratace, pokožku pěstí a zjemňují. Smyslná vůně a okouzlující účinky vzácného růžového oleje 
harmonizují tělo a přináší nenahraditelný relaxační zážitek. Čistý přírodní bioprodukt. 
certifikát CPK bio 
 
Bio tělový a masážní olej Levandule 
Patří mezi nejpoužívanější tělové a masážní oleje s všestranným použitím. Hodí se k masážím 
celého těla i obličeje, ke každodenní péči o pokožku po koupeli. Pokožku zklidňuje a pěstí, skvěle ji 
regeneruje po opalování i zhojených popáleninách. Svým složením je velmi vhodný pro jemnou 
dětskou pokožku. O levanduli je známo, že celkově harmonizuje a zklidňuje. Čistý přírodní 
bioprodukt.  Certifikát CPK bio 
 
 
Bio tělový a masážní olej Devatero kvítí 
Mimořádně vhodný k masáži kůže namožených částí těla, na pokožku se sklonem k výronům a 
pohmožděninám. Prokrvuje a prohřívá pokožku, skvěle regeneruje při únavě, před i po fyzické 
námaze, sportovním výkonu i v období nachlazení, velmi vhodný i pro sportovce. Čistý přírodní 
bioprodukt. 
certifikát CPK bio 
 
 
Bio tělový a masážní olej Mojito 
Olej s osvěžující vůní je vhodný ke každodennímu ošetření pokožky těla po koupeli místo tělového 
mléka i k povzbuzující masáži. Obsažené rostlinné bio oleje lisované za studena mandlový, 
meruňkový, sezamový pokožku pěstí, vyživují, zvláčňují a pomáhají udržet její pružnost. Přírodní 
esenciální oleje ze šťavnaté limety a osvěžující máty harmonizují a mohou příznivě působit při 
stresu, únavě a vyčerpání. Čistý přírodní bioprodukt. 
certifikát CPK bio 
 
 
Složení Bio tělových a masážních olejů viz. www.saloos.cz  
 


