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Vážení přátelé, 
představujeme vám katalog sortimentu 
českého výrobce AMOENÉ s.r.o. 

Amoené s.r.o. je rodinná, systematicky se 
rozvíjející společnost již od roku 1997, kte-
rá se zabývá vývojem, kompletací i distri-
bucí vybraných produktů nehtové péče, 
manufakturní výrobou balzámů na  rty, 
dezinfekce pod značkou Lavosept® a vý-
robou privátního zboží.

Mottem společnosti je „česká kvalita, 
vstřícnost a pohoda“. Vizí společnosti je 
týmový duch, stálý rozvoj a  finanční sta-
bilita. 
Uděláte nám radost, rozhodnete-li se 
s  námi spolupracovat a  nakupovat naše 
výrobky. 

Děkujeme. 

Za společnost,
Růžena Vyvialová, zakladatelka 
společnosti Amoené s.r.o.
Petra Jandourková, dcera 
a spolumajitelka společnosti 

www.amoene.cz
www.amoeneshop.cz
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Nehty jsou vizitkou žen 

i mužů. Lze si užít jemných 

barev laků s vitamíny, 

zpevňovače, olejové báze 

i antibakteriální gely. 

Vše se krásně aplikuje 

i vstřebává, nehty jsou 

vyživovány a rychleji 

rostou. Stačí vyzkoušet 

kvalitu péče, která je pro 

Vás vyrobena s láskou.
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Laky Amoené se zpevňujícím účinkem a vitamínem E, 12 ml

Laky společnosti Amoené jsou velmi 
kvalitní  bezacetonové laky vhodné pro 
všechny typy přírodních nehtů. Velmi 
snadno se aplikují a výborně drží. Nehty 
jsou tak vyživovány a  hydratovány díky 
vitamínům (zejména E, D, oleje) a  pod-
půrným složkám (kalcium). Laky jsou 
plněny do skleniček italské výroby, které 
jsou extrémně tvrzené. Tento typ obalu 
je nejprodávanější luxusní skleničkou 
na  světě. Je vyrobena tak, aby lom 
světla zajistil ideální ostrost obsahu 
z každé strany. Velikost a objem je ga-
rantován na 99,8 % kvality.

Aplikace:

Výrobek se nanese na  nenalakovaný, 
čistý nehet v  1 – 2 vrstvách. Nechá se 
zaschnout. Pro odstranění laku se použí-
vá standardní bezacetonový odlakovač 
Amoené. 

Benefity laků Amoené: 

• obsah zpevňujících, hydratačních 
a podpůrných složek  

• ideální kombinovatelnost s produkty 
TOP Coat, Antifungi, 5 v 1 a na nehty 
na nohou je ideální používat na lak 
TOP COAT nebo 5 v 1

• záruka 24 měsíců

Víte že:

• dobrý lak vydrží maximálně 3 dny
• dlouhotrvající laky sice vydrží déle, 

nezaručí však nikdy hydrataci a výživu 
jako laky Amoené.

• sklenička Amoené se v 90 % 
nerozbije, ani když spadne z výšky 
na zem díky speciálnímu tvrzení skla 
v Itálii
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Lak s extrémním leskem TOP COAT, 12 ml

Lak TOP Coat  zaručuje extrémní lesk. 
Jde o  bezacetonový lak vhodný pro 
všechny typy přírodních nehtů, zaruču-
jící výživu díky vitamínům (zejména E, D, 
oleje) a  podpůrným složkám (kalcium).   
I tento výrobek je plněn do italského 
obalu, který  je nejprodávanější lu-
xusní skleničkou na světě s téměř ne-
rozbitnou vlastností.

Aplikace samostatně: 

Výrobek se nanese na  nenalakovaný, 
čistý nehet v 1 - 2 vrstvách. Nechá se za-
schnout. 

Aplikace na nalakovaný nehet: 

1 - 2  vrstvy na jakýkoli barevný lak pro 
zářivý efekt. 

Pro odstranění laku se používá standard-
ní bezacetonový odlakovač Amoené. 

Benefity TOP Coat laku  
značky  Amoené:  

• obsah zpevňujících složek a vitamínu E
• rozjasňující efekt 
• záruka 24 měsíců

Doporučení: 

Ideální v kombinaci všech laků na nehty 
Amoené. 
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Antifungi Silver Gel je převratný antibak-
teriální výrobek proti  mykózám. Tento 
gelový lak regeneruje zažloutlé, poško-
zené nehty. Mezi hlavní funkční složky 
tohoto laku se řadí mikročástice stříbra 
a výtažky z citrónu, jež mají bělící účinek.  
Silný extrakt z mořských řas působí navíc 
antioxidačně. Lak obsahuje také posilují-
cí přísady jako jsou vitamíny E a B5.  Lak 
působí světle bíle, ve dvou vrstvách jako 
luxusní bílo-šedý lak. 

Bělící lak proti plísním - Lak se stříbrem a citrónovou šťávou 
ANTIFUNGI SILVER GEL, 12 ml

Výrobní proces:

Mikročástice stříbra jsou díky unikátní-
mu technologickému výrobnímu pro-
cesu zapracovány do  gelovité hmoty 
a  míchány tak, aby byly rovnoměrně 
rozneseny do celé báze.  Na konci výrob-
ního procesu je pak přidána citrónová 
štáva, výtažek z mořských řas a vitamíny 
z toho důvodu, aby byl jejich účinek pro 
nehet co nejefektivnější. Hmota je tedy 
kompaktní a  každá naplněná sklenička 
má stejné množství všech účinných látek.

Použití: 

Lak se nanese na čistý a vysušený nehet 
ve dvou vrstvách. Lak je rychleschnoucí. 
Po 2 - 3 dnech se odlakuje, poté se opět 
může ihned nanést.  
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5 v 1 Zázračný průhledný lak na nehty, 12 ml

Jde o jedinečný přípravek, jež se jedno-
duše aplikuje jako lak na přírodní nehet, 
jako základní báze nebo nad lak. Má tyto 
unikátní funkce:

• NO LINES - zabraňuje vzniku 
nerovností a napomáhá k obnově  
a vyplnění rýh

• hydratující zpevňovač - díky množství 
vitamínů pomáhá kvalitně zpevnit 
a posílit jemný nehet 

• TOP COAT - výrazně prodlužuje 
účinnost nalakovaného nehtu, rozzáří 
nehet, který zároveň posílí

• UV FILTR - obsahuje ochranné složky 
proti UV záření

• OLEJOVÁ LÁZEŇ s ARGANEM 
- vitamínová bomba doplněná 
arganovým olejem 

Výrobek vydrží na  nehtu až 10 dní 
a prodlouží tak trvanlivost nalakova-
ného nehtu.

Aplikace 5 v 1 samostatně:  Výrobek se 
nanese na  nenalakovaný, čistý nehet  
v 1 – 2 vrstvách. Nechá se zaschnout. 

Aplikace TOP COAT: při aplikaci na nala-
kovaný nehet vytvoří vrstvu objemově 
podobnou gelu, díky čemuž působí ne-
het celistvým dojmem bez rýh. 

Aplikace pod lak: nanese se v  1 vrstvě 
a  nechá se zaschnout. Poté se aplikuje 
barevný lak. Takto působí 5 v 1 jako su-
per vitamínová bomba na nehet.
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Lak reagující na UV světlo 2D DISCO, 12 ml

Lak 2D DISCO reaguje na  všechny typy 
neonových  UV světel a  zářivek, se kte-
rými se setkáváme na diskotékách, v re-
stauracích, barech i jiných provozech.  Je 
skvělým pomocníkem na  párty, plesy 
či firemní eventy. Jde o  velmi efektivní 
gelovou formu laku, která nehet efektně 
rozzáří. Lak tak mění barvu a působí 2D 
efektem. Na  denním světle působí jako 
poloprůhledný, jemně se lesknoucí lak 
namodralé barvy.

Aplikace: výrobek se nanese na  nena-
lakovaný, čistý nehet v  1 – 2 vrstvách.  
Nebo jej lze nanést již na  nalakovaný 
nehet, kdy 2D DISCO efekt je ještě více 
umocněn. Nechá se zaschnout.  Pro od-
stranění laku se používá standardní 
bezacetonový odlakovač Amoené.

Doporučení: ideální v  kombinaci vy-
braných laků Amoené, které jsou bez 
perleti a třpytek.
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Gelový odstraňovač kůžičky – pomoc proti záděrům, 12 ml

Tento gelový odstraňovač kůžičky mod-
ré barvy, jemně parfémovaný fialkovou 
vůní, změkčuje kůžičku kolem nehtů 
a umožňuje její lehké a bezpečné zatla-
čení. Je obohacený glycerinem, jemným 
mandlovým olejem a změkčujícími slož-
kami. 

Aplikace: nanášení je snadné, efektiv-
ní a  šetrné, přípravek působí tak, že se 
nanese kolem nehtového lůžka, na  něj 
i pod nehet a  jemně se prsty vmasíruje 
a nechá se 2 – 3 minuty působit. Poté se 
přebytečná hmota smyje pod vodou. 

Pro pěkné udržované ruce doporuču-
jeme používat jednou týdně ve večer-
ních hodinách před spaním.

Benefity odstraňovače kůžičky  
a záděrů: 

• smývání přebytečné hmoty pouze 
vodou či setření hadříkem (vatou)

• žádná aplikace odmašťovadla, 
odlakovače či jiných výrobků
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Odstraňovač kůžičky a nečistot v okolí nehtů, 12 ml 

Tento výrobek je jedinečným pomoc-
níkem pro ženy i muže, kteří mají často 
nečistotu za nehty díky své práci, či pro-
středí, kde žijí. Tmavé nánosy pod nehty 
se velmi špatně odstraňují. 

Proto Amoené nabízí pomocníka - od-
straňovače kůžičky a  nečistot v  okolí 
nehtů, který vše odstraní šetrně, bez 
použití kartáčů, rozdírajících nehtové 
lůžko. 

Aplikace:

Výrobek se nanese pod nehet a  v  okolí 
nehtů, všude tam, kde je nečistota vi-
dět. Nechá se chvíli působit (10 sekund) 
a poté se smyje vodou. 

Výrobek znamená velkou pomoc pro 
osoby pracující zejména v  těžkém prů-
myslu, v  zemědělství nebo pro zahrád-
káře!

Benefity odstraňovače nečistot  
Amoené: 

• smývání přebytečné hmoty pouze 
vodou či setření hadříkem (vatou)

• žádná aplikace odmašťovadla, 
odlakovače či jiných výrobků

• aplikace kdykoli, několikrát denně
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Meduňkový olejíček na nehty a nehtové lůžko, 12 ml

Základ olejíčku  tvoří z  větší části oli-
vový olej, který je vhodný pro suchou, 
zánětlivou, alergickou, podrážděnou, 
poraněnou, či jinak poškozenou pokož-
ku. Proto je tento olej vysoce vhodný 
k užití na nehtovou kůžičku, která bývá 
často podrážděná, případně poškozená 
záděry. 

Dále díky přídavku dalších olejů, jako 
avokádového oleje nebo oleje z pšenič-
ných klíčků má olejíček významné rege-
nerační a vitalizační vlastnosti. 

Dále změkčuje ztvrdlou kůži, působí ho-
jivě na drobné ranky, či záděry. Díky pří-
davku esenciálního oleje z meduňky má 
olejíček nejen pozitivní účinky na pokož-
ku, ale také disponuje velmi příjemnou 
vůní. 

Aplikace samostatně: 

Výrobek se nanese na čistý, ošetřený a vy-
sušený nehet a jeho okolí a nechá se min. 
10 sekund působit. Vmasíruje se jemně 
do okolí nehtu, aby byl vitamínový efekt 
extrémní. 

V  případě další aplikace se doporučuje 
nehet vysušit, aby další vrstvy produktů 
lépe přilnuly na nehet.

Benefity olejíčku na nehty: 

• olejíček v tužce je určen pro domácí 
i cestovní balení nebo pro profi 
použití efektivní aplikací v okolí 
nehtového lůžka, zejména v pedikúře
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Antibakteriální báze na nehty s vůní višně, 12 ml

Skvělý pomocník pro dezinfekci nehto-
vého lůžka a okolí nehtů, jež působí proti 
bakteriím, plísním i kvasinkám. Je vhodný 
pro domácí i profesionální použití.

Aplikace:

Natřít výrobek na  nehet, pod nehet 
či jeho okolí a  nechat působit min. 30 
sekund. Opakovat několikrát denně dle 
potřeby. Nesmývat vodou, jinak je úči-
nek neefektivní!

Benefity antibakteriální báze:

• záruka 60 měsíců
• jemná višňová vůně
• efektivnost a kvalita za skvělou cenu
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Podkladový průhledný lak s arganovým olejem, 12 ml

Podkladový lak Amoené je vynikajícím 
TopCoatem na přírodní nehet. Napomá-
há k výživě. Navíc obsahuje UV filtr, tudíž 
je skvělým produktem pro letní nebo 
naopak zimní období, kdy sluneční ener-
gie působí agresivněji a je potřeba vyšší 
ochrany. 

Aplikace:

1 – 2 vrstvy na  čistý, nenalakovaný ne-
het. Může se ponechat samostatně nebo 
přelakovat jakýmkoli barevným lakem 
nebo péčí z produkce Amoené.

Benefity podkladového laku:

• vyrobeno s láskou a radostí v Amoené
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Urychlovač schnutí laku – vysoušeč laku, 12 ml

Urychlovač schnutí laku je ideální po-
mocník pro ženy, které musí maximálně 
využít času při péči o své nehty. 

Aplikace: nanese se štětečkem tenká vrs-
tva na  čerstvě aplikovaný lak a  způsobí 
tak šokové zaschnutí laku na nehtu. 

Pro odstranění laku i  vysoušeče se po-
užívá standardní bezacetonový odlako-
vač Amoené. 

Výrobek je ideálním pomocníkem pro 
profesionální pedikérské a  manikérské 
salony i pro rychlé domácí použití.

Benefity urychlovače schnutí: 

• vývoj a výroba v ČR
• balení dle klientely: 12 ml pro domácí 

použití, 50 ml pro profesionální 
či cestovní balení v plastu 
s rozprašovačem

• záruka 24 měsíců
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Čistič štětců, 100 ml

Acetonový čistič štětců je skvělý pomoc-
ník pro údržbu štětců, které se používa-
jí na  aplikaci různých typů laků i  péče 
na  nehty (zpevňovače, odstraňovače 
kůžiček, Top Coat, Basic Coat apod.). 
Výrobek je vhodný pro domácí i  profe-
sionální použití. Nádoba má dostatečně 
široké hrdlo pro ponoření štětců různé 
velikosti i šíře.  

Používáním čističe štětců zabráníte mož-
nému přenosu škodlivých látek na nehet.

Návod na použití: vložte štětec do čisti-
če, nechejte krátce (2 – 3 sekundy) pů-
sobit a otřete hadříkem nebo papírovým 
ubrouskem. V  případě potřeby postup 
zopakujte. 

Čistič není určen pro čistění štětců 
na oční stíny, pudry, make-upy a jiný typ 
pleťové kosmetiky!

Benefity čističe štětců na laky 
a přípravky Amoené  

• vývoj a výroba v ČR
• určeno pro domácí i profesionální 

použití
• zabraňuje přenosu bakterií a nečistot 

ve štětci
• šířka hrdla lahvičky umožňuje ponor 

různé velikosti štětců
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Specifikace:

Acetonový odlakovač 2 v 1 je velmi agre-
sivní odlakovač na přírodní i některé typy 
gelových nehtů pro profesionální i  sou-
kromé použití. Neobsahuje žádné oleje, 
pouze přírodně identickou parfemaci 
Lemon.  

Bonus: balení velikosti 90 ml je opatřeno 
kvalitním kapátkem, které napomáhá 
přesně dávkovat a  tudíž šetřit potřebné 
použité množství odlakovače. Tím zákaz-
ník šetří své peníze i životní prostředí, ne-
boť toto balení lze jednoduše dolít z ba-
lení většího např. z 500 ml nebo 1 000 ml.

Použití: 

1) Odstranění gelového nehtu: odlakovač 
se nanese na odličovací tampón, který se 
obtočí kolem nehtu, pokryje se alobalem 
a nechá se 5 -7 minu působit. Poté se vrst-
vy obalu sundají a  gel z  nehtu se jemně 
odstraní pomocí dřevěné tyčinky nebo 
jiného manikérního nářadí.

2)    Odstranění standardního laku na neh-
ty: 2 v 1 zaručuje extrémně rychlé odstra-
nění laku z  nehtu pomocí namočeného 
tamponu s tímto roztokem. Šetří čas.

• vývoj a výroba v ČR

Doporučení: po použití 2 v 1 odlakova-
če doporučujeme vždy použít  meduň-
kový olejíček na regeneraci nehtu.

Acetonový odlakovač 2 v 1, 90 ml/500 ml
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Odlakovač s vitamínem F, 90 ml

Specifikace:

Odlakovač na  přírodní nehty pro pro-
fesionální i  soukromé použití. Nevysu-
šuje ani nezběluje okolí nehtu. Použitý 
pupálkový olej podporuje celkovou re-
generaci a zvláčnění nehtu.

Při odlakování je nutné řádně setřít lak 
a pak nehet ošetřit proti vysychání. Jen 
málo žen si uvědomuje složení kvalit-
ního přípravku. Je nezbytné, aby odla-
kovač byl ve  složení s  oleji, neboť díky 
tomu se nehet ani nehtové lůžko nepo-
škodí!

Použití: 

Odlakovač se nanese na odličovací tam-
pón. První naaplikovaná vrstva na nala-
kovaném nehtu naruší vrstvu laku, ale 
nepoškodí nehtové lůžko příliš agresivní 
látkou. Až druhá vrstva odlakovače finál-
ně odstraní lak. 

Bonus: 

Balení velikosti 90 ml je opatřeno kvalit-
ním kapátkem, které napomáhá přesně 
dávkovat a tudíž šetřit potřebné použité 
množství odlakovače. 

Benefity odlakovače s vitamínem F:

• vývoj a výroba v ČR
• určeno pro domácí i  profesionální 

použití
• 90 ml balení je s kapátkem, tudíž šetří 

množství a tím i peněženku
• záruka 36 měsíců



20

Rozpouštěč laku – ředící substance, 90 ml s kapátkem

Tento výrobek je nezbytnou součás-
tí každé domácnosti i  manikérského/
pedikérského salonu. Díky speciálnímu 
složení tato ředící substance rozpustí 
zatvrdlé laky, včetně dvousložkových. 
Přitom zachová kvalitu, viskozitu a hus-
totu barvy. 

Zatuhnutý lak tak již nemusí být vyho-
zen, je obnoven a zcela funkční. 

Aplikace: stačí přidat pár kapek do laku 
a důkladně jej protřepat.

Upozornění: tento výrobek je efektivněj-
ší oproti často používané metodě naka-
pání odlakovače do  zatvrdlého laku. 
Odlakovač hmotu rozpustí spolu s  od-
dělením složek, což v praxi znamená, že 
lak již tak dobře nekryje, dlouho schne 
a není tak přilnavý. Rozpouštěč laku tyto 
negativní dopady nemá!

Benefity rozpouštěče laku Amoené:

• vývoj a výroba v ČR
• určeno pro domácí i profesionální 

použití
• 90 ml balení je s kapátkem, tudíž šetří 

množství a tím i peněženku
• záruka 36 měsíců
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Profesionální odlakovač - na umělé i pří-
rodní nehty ve  velkokapacitním balení 
pro profesionální i  soukromé použití je 
výjimečným produktem na českém trhu. 

Aplikace: 

Přiložením tamponku s  odlakovačem 
na nalakovaný nehet se první vrstva na-
ruší. Teprve dalším přiložením tampon-
ku se lak setře.  

Informace k  odlakovači PROFI v  tužce: 
výrobek je určen pro profesionální i do-
mácí finální úpravu nehtů i na cestování. 
Je naplněn do  tužky. Má ostrou špičku, 
kterou jednoduše každá žena doupraví 
nalakovaný nehet a  zkvalitní tak jeho 
finální podobu. Při cestování nezabere 
místo, nevyteče a  pokud je špička vy-
sušená, jednoduše ji lze vyndat, stačí 
namočit do odlakovače Amoené na ně-
kolik minut. Špička opět nasaje tekutinu 
a může se znovu dlouhodobě používat.

Benefity odlakovače PROFI:

• vývoj a výroba v ČR
• určeno pro domácí i profesionální 

použití
• záruka 36 měsíců
• šetrné odstranění laku na nehtu

Odlakovač PROFI: 500/1 000 ml
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Kvalitní lihový bezacetonový odlakovač 
Amoené  je výrazně jemnější a šetrnější 
k nehtu než jiné výrobky určené k odla-
kování. Obsahuje množství ricinového 
oleje, který nehtům a nehtovému lůžku 
obzvlášť prospívá. 

Odlakovač se vyrábí pouze v  balení 
1000 ml ze svěžích vůní: vanilka, trnka, 
levandule, mandarinka, lemon.

Benefity lihového odlakovače:

• vývoj a výroba v ČR
• určeno pro domácí i profesionální 

použití
• záruka 24 měsíců
• obsah zjemňujícího ricinového oleje
• příjemné vůně dle požadavků klienta

Voňavý lihový odlakovač s ricinovým olejem, 1 000 ml
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Čistič gelu pro profesionální i  domácí 
použití je určen na odmaštění a vyčištění 
přírodních nehtů.

Dále se používá po  odstranění zbytků 
gelů po  polymeraci v  systému vytvr-
zování UV světlem na  tzv. výpotky či 
odstranění gelových tipů. Výrobek je 
vhodný pro odstranění gelových tipů, 
stačí zakápnout místo, kdy je znatelná 
mezera mezi přírodním nehtem a odrůs-
tem s gelovým nehtem. Po zakápnutí je 
potřeba čas cca 1 minuty a poté opatrně 
tip odejmout/odloupnout. 

Benefity čističe gelu:

• vývoj a výroba v ČR
• určeno pro domácí i profesionální 

použití
• záruka 36 měsíců
• velikost 90 ml s kapátkem je ideální 

pro domácí i profesionální péči

Čistič gelu, 90/200/500/1 000 ml
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Čistič gelu EXTRA pro profesionální i do-
mácí použití je určen na odmaštění a vy-
čištění v kratším časovém úseku. 

Dále se používá po  odstranění zbytků 
gelů po  polymeraci v  systému vytvrzo-
vání UV světlem na  tzv. výpotky či od-
stranění gelových tipů. 

Výrobek je vhodný pro odstranění ge-
lových tipů, stačí zakápnout místo, kdy 
je znatelná mezera mezi přírodním 
nehtem a odrůstem s gelovým nehtem. 
Po zakápnutí je potřeba čas cca 1 minu-
ty a poté opatrně tip odejmout/odloup-
nout.

Čistič gelu EXTRA se liší od standard-
ního čističe poměrem účinnějších lá-
tek, působí tedy agresivněji a rychleji. 

Benefity čističe gelu EXTRA:

• vývoj a výroba v ČR
• určeno pro domácí i profesionální 

použití
• záruka 36 měsíců
• velikost 90 ml s kapátkem je ideální 

pro domácí i profesionální péči

Čistič gelu EXTRA, 90/200/500/1 000 ml

?
nové foto
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Aktivní odmašťovadlo s jemnou vůní, 500/1 000 ml

Aktivní odmašťovadlo s  jemnou vůní li-
metky je výborný pomocník pro domácí 
i profesionální sféru.

Jde o výrobek s širokým spektrem pou-
žití. Přípravek rychle a efektivně odstra-
ňuje zbytky olejů, tuků, skvrn a mazadel 
z malých a středně velkých ploch napří-
klad: pracovních stolů, křesel, nástrojů, 
sanitačního vybavení i  zařízení, kachli-
ček a jiných povrchů.  

Skvěle odmašťuje a  čistí stopy a  skvrny 
po  zvířatech. Tento všestranný prostře-
dek je vhodný pro veterinární ambu-
lance a  kliniky, úklidové služby, salóny 
krásy, manikérská a pedikérská zařízení, 
velkoobchody, maloobchody, pro do-
mácnosti, veškeré státní instituce či vý-
robny s různým zaměřením své činnosti.

Aplikace odmašťovadla Amoené:

Pomocí spreje nastříkat směs na určený 
povrch/místo a  poté jednoduše setřít 
ubrouskem či připravenou textilií. 

Benefity odmašťovadla Amoené:

• vývoj a výroba v ČR
• určeno pro domácí i profesionální 

použití
• záruka 36 měsíců
• okamžitý efekt a účinek
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Dekore
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Vaše pleť může získat 

jedinečný, smyslný 

nádech díky terracotovým 

přírodním stínům či 

pudrům Amoené.  Rty 

pak září díky luxusním 

balzámům se třpytkami 

nebo se vyživí kvalitními 

oleji a obilnými klíčky, jež 

obsahují všechny pomády 

divize manufakturní 

výroby Amoené s.r.o. 

Hýčkejte se…
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Dokonalý balzám Amoené se třpytkami 
a luxusní vůní cherry obsahuje ricinový olej, 
avokádový olej a  olej z  pšeničných klíčků. 
Tyto oleje jsou známy především vysokým 
obsahem vitamínu E, a dále díky přítomnosti 
vitamínu A a lecithinu jsou významným re-
generačním a  revitalizačním prostředkem 
pro suché rty. Mimo jiné v důsledku přítom-
nosti avokádového oleje má balzám přiroze-
ný UV-faktor. Navíc jsou v hmotě obsaženy 
jemné třpytky pro zářivý vzhled.

Luxusní tónovací balzám s perletí s aroma cherry, 4,2g

Amoené nabízí balzám v několika od-
stínech, a to:

• ve sněhově bílé (č. 9)  
• jemně růžové (č. 10) 
• světle červené (č. 11) 
• červené (č. 12) 
• bordó (č. 13) 
 
Aplikace: pomádový balzám naneste na rty 
v jedné vrstvě, otiskněte na papírový kapes-
níček a poté ještě jednou naneste vrstvu. Za-
ručíte tak stálost a neslívání do rýh rtů. Výro-
bek lze také nanášet na jinou rtěnku a dodá 
tak rtům lesk i výživu. Tip: pokud chcete, aby 
balzám vydržel na rtech déle a vypadal jako 
intenzivní rtěnka, aplikujte na rty barevnou 
konturovací tužku jako podkladovou bázi 
a poté až balzám. Dále ji otiskněte na papí-
rový kapesníček a poté opět aplikujte finální 
vrstvu. Vydrží tak několik hodin.

Cílová skupina:  mladé ženy a dívky, kte-
ré se chtějí líčit, avšak chtějí zároveň zů-
stat nenápadné, nebo ženy všech věko-
vých kategorií, které se líčí obecně méně 
a chtějí mít hezké rty.

Benefity luxusního balzámu se třpyt-
kami Amoené: 

• vývoj a výroba v ČR
• zjemňuje pokožku 
• vyživuje a krásně voní po třešních
• záruka 24 měsíců

Informace navíc: speciálně vyvinutý obal 
má v sobě závaží, tudíž se výrobek své-
volně nepřevrátí. Vršek navíc hermeticky 
uzavírá samotnou náplň, tudíž balzám 
neoxiduje a navíc nehrozí ani samovolné 
otevření balzámu, např. ve vaší kabelce. 
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Kompaktní pudr s tvářenkou 2 v 1 Melange/Light, 10 g

Terracotový bronzer slouží k  rozjasnění 
pleti. Díky svému složení je vhodný pro 
denní i  večerní líčení, pro všechny typy 
pleti včetně problematické.

Pudr se stává ochranným prostředkem 
díky svému novému složení. Je vyro-
ben z  velmi jemných pudrových částic, 
jež dodají make-upu konečný nádech 
jemného saténového vzhledu. Ty po-
kožku dokonale matují a vytvářejí jemné 
a hedvábné pokrytí.

Terracota, nosný prvek kuličkových pud- 
rů, je typ kvalitní hlíny, ze které se vy-
ráběly pudry a  stíny již ve  starověkém 
Egyptě. Nevyvolává žádné alergie, vý-
borně se roztírá a dokonale přilne k pleti.

Aplikace: pudr se aplikuje labutěnkou 
popř. velkým štětcem, kterým lehkými 
tahy lze doupravit potřebné barevné 
nuance.

Benefity pudru Amoené: 

• vývoj a výroba v ČR
• zjemňuje pokožku
• vyživuje a krásně se vstřebává
• záruka 24 měsíců

Doporučení: k  aplikaci pudru je ideální 
štětec HI-TECH Nano. Pro údržbu štětce 
pak čistič štětců z řady funkční kosmeti-
ky A KISS OF LEMON BALM.
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Kuličkový pudr z terracoty, cca 17 g

Terracotový kuličkový pudr slouží k roz-
jasnění pleti. Díky svému složení je 
vhodný pro denní i  večerní líčení, pro 
všechny typy pleti včetně problematic-
ké. Kuličkový pudr je stejného složení, 
jako pudr kompaktní, má však jiný tech-
nologický způsob zpracování. 

Pudr se stává ochranným prostředkem 
díky svému novému složení. Je vyro-
ben z  velmi jemných pudrových částic, 
jež dodají make-upu konečný nádech 
jemného saténového vzhledu. Ty po-
kožku dokonale matují a vytvářejí jemné 
a hedvábné pokrytí.

Terracota, nosný prvek kuličkových pud- 
rů, je typ kvalitní hlíny, ze které se vy-
ráběly pudry a  stíny již ve  starověkém 
Egyptě. Nevyvolává žádné alergie, vý-
borně se roztírá a dokonale přilne k pleti.

Aplikace: kuličky se aplikují velkým štět-
cem na tvář, krk i dekolt.

Benefity kuličkového pudru Amoené: 

• vývoj a výroba v ČR
• zjemňuje pokožku
• vyživuje a krásně se vstřebává
• záruka 24 měsíců

Doporučení: k  aplikaci pudru je ideální 
štětec HI-TECH Nano. Pro údržbu štětce 
pak čistič štětců z řady funkční kosmeti-
ky A KISS OF LEMON BALM.
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Luxusní oční stíny DUO se snadno naná-
šejí, perfektně přilnou a barvy zůstávají 
po celý den syté a zářivé. Po aplikaci vy-
tvářejí na víčku film, který působí velmi 
přirozeně, zvýrazňují tvar a konturu očí, 
dodávají jim hloubku. Základní výběr 
odstínů dovoluje oči zvýraznit stejně 
jako změnit svůj vzhled podle dané pří-
ležitosti. Tyto odstíny dodáváme DUO, 
kde je možné libovolně kombinovat. Stí-
ny se vyrábí z přírodní hlinky, tudíž nevy-
volávají žádné alergické reakce. 

Terracota, nosný prvek, je typ kvalitní hlí-
ny, ze které se vyráběly pudry a stíny již 
ve starověkém Egyptě. Nevyvolává žád-
né alergie, výborně se roztírá a dokonale 
přilne k pleti.

Benefity očních stínů Amoené: 

• vývoj a výroba v ČR
• krásně se vstřebává a jednoduše se 

nanáší
• záruka 24 měsíců

Oční stíny DUO z terracoty, 3 g
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Luxusní zatahovací kosmetický štětec 
s velmi jemnými a hustými vlákny, který 
je skvělým pomocníkem pro nanášení 
pudru, bronzeru nebo tvářenky.

Velmi jemná vlákna jsou vyrobena z kva-
litního nylonu zpracovaného HI-TECH 
NANO technologií. Díky tomu je štětec 
dlouhodobě čistý, nepřenáší bakterie 
a  plísně. Štětinky tak zbytečně nevypa-
dávají z rukojeti (jak je tomu často u lev-
ných štětců), nevyvolávají negativní kož-
ní podráždění ani jiné reakce.

Samotné husté vlasce jsou jemné a heb-
ké na dotek. Štětec je určen pro profesi-
onální i domácí použití.

Vydrží velmi dlouho díky dobře zpraco-
vanému zásuvnému systému a  samo-
statnému vršku. 

Benefity štětce HI-TECH Nano Amoené:  

• vhodný na make-up, kompaktní 
i kuličkový pudr

• záruka 24 měsíců

Doporučení: výrobek je vhodné udržo-
vat pomocí čističe štětců z edice A KISS 
OF LEMON BALM.

Luxusní zasouvací štětec HI-TECH Nano
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Pomády na  rty jsou určeny především 
pro ochranu rtů před nepříznivými vlivy 
počasí (například vítr a chlad) a pro péči 
o ně. Velmi dobře se roztírají, udržují rty 
vláčné a  jemné po dlouhý čas. Pomády 
pomáhají u  popraskaných rtů, podpo-
rují hojení malých ran na rtech, zvlhčují 
a ošetřují poškozené rty.

1. Pomáda s  Beta-karotenem pro běž-
né použití i silně namáhané rty vlivem 
počasí. S  UV ochranným faktorem 15. 
Pomáda jemně žlutí díky vyživující be-
ta-karotenové složce. Ideální na  zimní 
a letní období, do extrémního počasí.

2. Pomáda s  Panthenolem s  vůní trnky: 
pro běžné použití i silně namáhané rty 
vlivem počasí. S UV ochranným fakto-
rem 15. Nejoblíbenější typ pomády 
u všech věkových kategorií!

3. Pomáda s  Panthenolem s  vůní máty 
peprné: pro běžné použití i  silně na-
máhané rty vlivem počasí. S UV ochran-
ným faktorem 15. Pomáda vhodná pro 
všechny, kteří preferují jemné aroma 
na rtech. Určeno pro muže, ženy i děti. 

České pomády Amoené, 4,2 g 

4. Pomáda Natural je vhodná pro každo-
denní použití. Pomáda je bez parfe-
mace a barviv pro ty, kteří chtějí čistý 
a kvalitní český balzám.

5. Pomáda s vůní višně je vhodná pro ka-
ždodenní použití. Pomáda má krásné 
višňové aroma a jemnou růžovou bar-
vu. Je skvělá pro malé princezny.

6. Pomáda s  vůní maliny je vhodná pro 
každodenní použití. Pomáda má krásné 
nové malinové aroma a  jemnou růžo-
vou barvu. Je skvělá pro slečny i ženy.

7. Luxusní pomáda s přídavkem 96 % bel-
gické čokolády. Jemně barvící balzám 
s kvalitní čokoládou  hnědé barvy do-
dává rtům lesk a velkou výživu. Ideální 
zejména na podzim a v zimě.

8. Luxusní pomáda s  bílou čokoládou 
s SPF 15 a panthenolem je určena všem, 
kteří mají na čokoládu alergii, ale chtě-
jí mít čokoládovou pomádu. Jde o po-
mádu bez barviv.

9. Luxusní pomáda s  přídavkem 96 % 
belgické čokolády obohacena o čoko-
ládově - pomerančovou vůni. Jemně 
barvící balzám s  kvalitní čokoládou  
hnědé barvy dodává rtům lesk a vel-
kou výživu. Ideální zejména na  pod-
zim a v zimě.

Benefity všech pomád Amoené:  

• vývoj a výroba v ČR
• vysoký obsah vitamínu E a obilných 

klíčků
• vždy čerstvě vyráběné na objednávku
• záruka 24 měsíců
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Fun
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V souznění s přírodou, 

s respektem k životu je 

luxusní řada FUN. Užijte 

si produkty, jež vznikají 

s láskou pod rukami 

českých expertů. Miluj 

rodnou zemi a produkty, 

které jsou z ní. Amoené 

FUN.
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Odličovací voda meduňková z edice  
A KISS OF LEMON BALM, 200 ml

Základ pleťové vody z  edice A  KISS OF 
LEMON BALM tvoří hydrofilní (ve  vodě 
rozpustný) babasový olej a květová voda 
z  meduňky. Babasový olej je získáván li-
sováním plodů z  palmy Babasu, které se 
vyskytuje v Brazílii. Babasový olej zaručuje 
šetrné odlíčení pokožky, bez dalšího zby-
tečného vysušování pokožky a navíc díky 
vysokému obsahu kyseliny laurové působí 
také antimikrobiálně. Odstraňuje nečisto-
ty a  zbytky make-upu, aniž by narušoval 
přirozenou ochrannou vrstvu pokožky.  
Babasový olej se velmi rychle vstřebává a za-
nechává pleť vláčnou, rozjasněnou a bez po-
citu mastného filmu.

Květová voda z meduňky probudí unave-
nou pleť k  životu, udržuje její hydratační 
režim. Zpomaluje proces stárnutí pokožky, 
působí proti tvorbě vrásek. Udržuje pleť 
vláčnou a  pružnou, zvyšuje její pevnost, 
má hojivé a antiseptické vlastnosti. Chrání 
pleť před škodlivými účinky životního pro-
středí, její příjemná vůně podporuje kom-
pletní uvolnění a navozuje okamžitý pocit 
pohody.  Je vhodná pro všechny typy ple-
ti, velmi dobře působí zejména na suchou 
a citlivou pleť. 

Aplikace: pro běžné omývání a  čištění 
pleti aplikujte pleťovou vodu na  vato-
vý tampónek a  poté přiložte na  obličej 
a čistěte pleť tak, jak jste zvyklí. Vhodné 
také k  odlíčení citlivých očí! Vhodné 
i pro alergiky!

Benefity pleťové vody Amoené:

• vývoj a výroba v ČR
• šetrné odlíčení make-upu
• nevysušuje pokožku
• rychle se vstřebává
• nezanechává pocit mastného filmu 

na obličeji
• antiseptické vlastnosti
• příjemná vůně
• vhodná pro všechny typy pleti
• záruka 24 měsíců
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Olejíček na nehtovou kůžičku s meduňkou z edice  
A KISS OF LEMON BALM, 12 ml

Základ olejíčku z edice A KISS OF LEMON 
BALM tvoří z větší části olivový olej, který 
je vhodný pro suchou, zánětlivou, aler-
gickou, podrážděnou, poraněnou či ji-
nak poškozenou pokožku. Proto je tento 
olej vysoce vhodný k užití na nehtovou 
kůžičku, která bývá často podrážděná, 
případně poškozená záděry. Dále díky 
přídavku dalších olejů, jako avokádové-
ho nebo oleje z  pšeničných klíčků má 
olejíček významné regenerační a  vitali-
zační vlastnosti. Dále změkčuje ztvrdlou 
kůži, působí hojivě na  drobné ranky, či 
záděry. Díky přídavku esenciálního oleje 
z  meduňky má olejíček nejen pozitivní 
účinky na  pokožku, ale také disponuje 
velmi příjemnou a uklidňující vůní. Ole-
jíček se po  mírném vmasírování velmi 
dobře vstřebává. 

Benefity olejíčku  Amoené:

• vývoj a výroba v ČR
• nevysušuje pokožku
• rychle se vstřebává
• antiseptické vlastnosti 
• příjemná vůně
• záruka 24 měsíců
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AMOÉNKA - Balzám na pokožku z edice  
A KISS OF LEMON BALM, 25 g 

Balzám Amoénka je na  suchou či una-
venou kůži rukou, nehty či na nehtovou 
kůžičku. Balzám má změkčující, hydra-
tační a  vyživující vlastnosti. Vzhledem 
k vysokému množství avokádového ole-
je je balzám vhodný pro suchou, velmi 
citlivou, zanícenou a unavenou pokožku. 
AMOÉNKA přispívá ke zjemnění a zvláč-
nění pokožky a tím pádem i ke snadnější 
úpravě nehtů. Používání balzámů je ur-
čeno pro profesionální i domácí užití.

Benefity balzámu Amoénka: 

• vývoj a výroba v ČR
• zjemňuje pokožku
• vyživuje
• výborně se roztírá
• navozuje příjemnou náladu
• antiseptické vlastnosti
• příjemná vůně
• záruka 24 měsíců 
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Antibakteriální čistič pro přírodní a syntetické štětce  
A KISS OF LEMON BALM, 55 ml

Tento rychleschnoucí čistič štětců oka-
mžitě odstraňuje zbytky make-upu z pří-
rodních a  syntetických štětců, včetně 
dalších přípravků dekorativní kosmetiky, 
jako jsou rtěnky, oční stíny, pudry, růže, 
aj. Po nanesení čističe na štětec se zbavíte 
pigmentů, olejů a v neposlední řadě také 
špíny. Po aplikaci a setření čističe zůstáva-
jí štětce čisté a načechrané. Tento produkt 
je ojedinělým výrobkem v ČR!

Mimo jiné díky přídavku esenciálního 
oleje z meduňky má čistič štětců výraz-
né antimikrobiální účinky, což znamená, 
že Vaše štětce budou zbaveny bakte-
rií, které ulpívají na  štětcích. Dále díky 
nádherné čisté vůni pozitivně navozuje 
a podporuje dobrou náladu.

Antibakteriální čistič štětců je vhodný 
zejména pro ty chvíle, kdy není čas na je-
jich umytí ve vodě a uschnutí.

Aplikace: pomocí spreje naneseme 
určité množství na  štětec, necháme 
chvíli působit a následně štětec otřeme 
do  textilie. Opakujeme, dokud nebude 
štětec čistý. Před použitím necháme 
chvíli štětec oschnout.

Benefity čističe štětců Amoené: 

• vývoj a výroba v ČR
• snadná aplikace 
• funkčnost
• příjemná vůně
• záruka 24 měsíců
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Přírodní základ pomády z  edice A  KISS 
OF LEMON BALM tvoří vysoký podíl 
arganového oleje, ricinového oleje 
a bambuckého másla s přídavkem esen-
ciálního oleje z  meduňky. Pomáda díky 
vysokému obsahu vitamínu E okamži-
tě zjemňuje rty, dále přirozeně chrání 
před vnějšími vlivy, hydratuje, vyživuje 
a na rtech dlouho vydrží. Pomáda obno-
vuje vitalitu suchých, vysušených, citli-
vých nebo poškozených rtů. Mimo jiné 
díky přídavku esenciálního oleje z  me-
duňky má antimikrobiální účinky. Díky 
nádherné čisté vůni pozitivně navozuje 
a podporuje dobrou náladu.

Benefity pomády s přídavkem esenci-
álního oleje meduňky Amoené:

• vývoj a výroba v ČR
• snadná aplikace
• zjemňuje rty
• chrání před vnějšími vlivy
• vyživuje
• záruka 24 měsíců

Pomáda na přírodní bázi s přídavkem esenciálního oleje  
z meduňky z edice A KISS OF LEMON BALM, 4,2 g
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Osvěžující vodu z  edice A  KISS OF LE-
MON BALM tvoří květová voda získaná 
z  citrusově vonících lístků meduňky. 
Osvěžující voda slouží ke  zvlhčování 
pleti kdykoliv během dne. Díky lahvičce 
s rozprašovačem, která se vejde i do ka-
belky, je možné mít osvěžení v  letních 
dnech, na  cestách nebo kdekoliv jinde. 
Květová voda zvyšuje vlhkost pleti, vel-
mi jemně ji vyčistí, osvěží a  zanechá ji 
uvolněnou. 

Aplikace: ráno a  večer nanesením 
na vatový tampón k dočištění pleti nebo 
kdykoli během dne na osvěžení pleti.

Benefity osvěžující vody Amoené:

• vývoj a výroba v ČR
• hydratuje a vyživuje
• záruka 24 měsíců

Osvěžující voda s meduňkou z edice  
A KISS OF LEMON BALM, 50 ml
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Privat
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Vlastní značka laků, 

balzámů či emulzí nemusí 

být jen doménou velké 

společnosti.  Zkuste s námi 

spolupracovat, zhmotnit 

nápady ve skutečnost. 

Amoené s 20-ti letou 

zkušeností ví, co je reálné 

a co umí. Stačí jen vědět, 

s kým spolupracovat. 

Za jasných pravidel, 

dlouhodobě, v pohodě. 

S Amoené s.r.o.
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Vývoj, výroba, plnění - Private Label
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Vývoj, výroba, plnění - Private Label

Významnou náplní práce firmy Amoené, 
s.r.o. je vytváření linií nebo jen jednotli-
vých produktů pro jiné značky.

V této oblasti má firma dlouhodobé zku-
šenosti a nabízí: 

- vytvoření výrobku nebo jejich řadu 
dle požadavků klienta

- zabezpečení veškerých atestů 
a certifikací

- kompletaci či surovinový doplněk 
výroby pro jiné firmy

- zajištění obalů či surovin
- balení a plnění pro jiné značky
- využití hlídaných skladovacích 

prostor

Díky vynikající kvalitě, ceně a rozumné-
mu minimálnímu odběrovému množ-
ství jsou výrobky žádány ve  velké míře 
reklamními agenturami, cestovními spo-
lečnostmi, velkoobchodními sítěmi pro 
různé cílové skupiny zákazníků či výrob-
ními celky, které si objednávají produkty 
s logem firmy pro marketingové účely. 

Hlavní artiklem pro privátní značky je 
výroba těchto produktů: balzámy na rty 
a  dezinfekce, dále odlakovače, čističe, 
laky a péče pro nehty.  

Kontakt pro spolupráci: 
marketing@amoene.cz,  
tel.: 720 403 443

www.amoene.cz, www.amoeneshop.cz
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Dezinfekce
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Pro někoho nutná 

nezbytnost. Pro tým 

Amoené jedinečný 

výrobek, voňavý, 

s neuvěřitelnou 5-ti letou 

zárukou. V naší zemi 

vyvinut, zde certifikován, 

zde vyzkoušen. Dezinfekce 

Lavosept®  je výrobkem 

na celý život, ve Vaší 

profesi a pro Váš domov. 

Vyroben se vstřícností 

a pohodou. 
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Dezinfekce Lavosept®
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Dezinfekce Lavosept®

Dezinfekce LAVOSEPT®
Jedinečným produktem sortimentu Amoené 
s.r.o. je vlastní dezinfekce. Vývoj tohoto zboží 
trval v přední české laboratoři více než 3 roky 
a  na  český trh byl uveden v  roce 2007. Od  té 
doby si našel tisíce spokojených zákazníků 
v  rámci České republiky, Slovenska i  celé EU. 
Produkty nesou název: 
1) Lavosept®
2) Lavosept® GOLD 
3) Lavosept® K

1) Lavosept® 
Tyto dezinfekce jsou alkoholové dezinfekční 
přípravky ve  formě roztoku nebo gelu určené 
k dezinfekci kůže, obuvi, nástrojů, malých ploch 
a nedostupných míst postřikem včetně WC. 

2) Lavosept® GOLD je obohacen o unikátní an-
tialergické zlaté třpytky, díky kterým vytváří zá-
řivý efekt na pultech, recepcích, madlech, sanitě 
atd. Je určen zákazníkům, kteří chtějí, aby dané 
místo nebylo jen vydezinfikováno, ale také pů-
sobilo luxusně.
 
3) Lavosept® K  - DEZINFEKCE na podlahy ře-
ditelná vodou 1:50
LAVOSEPT® K  je dezinfekční přípravek na  bázi 
kvartérních amoniových solí a aldehydů ve for-
mě koncentrátu určený k  dezinfekci ploch 
a nástrojů. Lavosept K se používá na dezinfek-
ci a mytí všech omyvatelných ploch a povrchů 
a dále k dezinfekci nástrojů ponorem, zejména 
v sociální a zdravotnické sféře.

NÁZEV DEZIN-
FEKCE

OBLAST 
POUŽITÍ ÚČINNÁ LÁTKA ÚČINNOST KONCENTRACE EXPOZICE APLIKACE BALENÍ

PLOCHY LAVOSEPT K
Podlahy, pracovní 

lochy, sanitární 
zařízení, vany

Benzalkoni-
umchlorid       

Glutaraldehyd

Baktericidní, 
fungicidní

+ čistící

0,50%

1,00%

30 min

15 min

2 x denně nebo 
dle potřeby

1 – 5 l 

SOC. ZAŘÍZENÍ LAVOSEPT WC, 
sprej

Toalety, vany, 
umyvadla

Isopropanol
Glutaraldehyd

Baktericidní, 
fungicidní 
a virucidní

neředit 30 min dle potřeby 500 ml sprej

NÁSTROJE

LAVOSEPT 
NA NÁSTROJE

Pracovní nástroje, 
malé plochy

Isopropanol

Baktericidní, 
fungicidní 
a virucidní

neředit 30 min

ponorem nebo 
otřením

0,5 – 10 l 

LAVOSEPT NA NÁ-
STROJE, sprej

Pracovní nástroje, 
malé plochy, 

matrace, textil 
a těžko dostupná 

místa

Glutaraldehyd
postřikem dle 

potřeby
200 ml, 500 ml 

sprej

LAVOSEPT K

Pracovní nástroje, 
posilovací stroje, 

rehabilitační 
křesla a pomůcky, 

dětské hračky

Benzalkoni-
umchlorid       

Glutaraldehyd

Baktericidní, 
fungicidní 

0,50%

1,00%

30 min

15 min

ponorem nebo 
otřením, poté 
oplach čistou 

vodou

1 – 5 l 

RUCE

LAVOSEPT 
NA RUCE

Chirurgická dez-
infekce rukou

Isopropanol
Ethanol Baktericidní, 

fungicidní 
a virucidní

2x5 ml 5 min
postřikem nebo 

otření tampónem

50 ml, 200 ml, 
500 ml sprej

0,5 – 10 l 

LAVOSEPT 
NA RUCE, gel

Hygienická dezin-
fekce rukou

neředit 30 sekund
vetřít do suché 

pokožky

400 ml sprej

0,5 – 10 l

www.amoene.cz, www.amoeneshop.cz
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Lavosept® roztok je alkoholový dezin-
fekční přípravek pro hygienickou dez-
infekci kůže, který obsahuje zjemňující 
a  hydratační přísady, jež zabraňují vy-
soušení a  podráždění pokožky. Tím již 
není nutná jakákoli další aplikace krému.

Přípravek Lavosept® je vhodný pro pou-
žití všude tam, kde dochází ke kontaktu 
s velkým počtem osob – ve zdravotnic-
tví a sociální sféře, v oblasti rehabilitace, 
v  kosmetických salónech při manikúře, 
pedikúře, kadeřnických službách,  mo-
deláži umělých nehtů, tetovacích stu-
diích, ve  sportovních zařízeních, v  půj-
čovnách sportovního náčiní, fitness, 
wellness, při nákupech v supermarketu, 
při cestování atd. Je skvělý pomocník 
pro pracovníky v  administrativě, kteří 
se často kontaktují s jinými lidmi a dbají 
o svou prevenci.

Tento typ dezinfekce je nenahra-
ditelným prostředkem na  cestách, 
kde není přístup k  vodě (auto, vlaky, 

jednací místnost, přepážky, nákupy 
pod.). Stačí si zpocené, mastné či ne-
myté ruce nastříkat roztokem a setřít. 
Ruce jsou čisté, vydezinfikované, na-
víc hydratované díky panthenolové 
složce a příjemně voňavé dle zvolené-
ho aroma.

Aplikace je podrobně specifikována 
v Dezinfekčním řádu. 

Dezinfekční účinnost přípravku La-
vosept® byla posuzována ve  Státním 
zdravotním ústavu v Praze, v centru epi-
demiologie. Je atestován proti plísním, 
bakteriím, kvasinkám, žloutence typu B.

Hlavním benefitem dezinfekce je: 

• vývoj a výroba v ČR
• záruka 60 měsíců
• příjemné aroma dle požadavků
 zákazníka či sezóny (trnka, 
 lemon, levandule, bez aroma)
• různorodý objem balení
 dle požadavků klienta
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Lavosept® gel je alkoholový dezinfekční 
přípravek pro hygienickou dezinfekci 
kůže, který obsahuje zjemňující a  hyd-
ratační přísady, jež zabraňují vysoušení 
a podráždění pokožky. Tím již není nut-
ná jakákoli další aplikace krému. Gly-
cerínová složka produkt zahušťuje a tu-
díž nestéká tak, jak je tomu u roztoku.   

Přípravek Lavosept® je vhodný pro pou-
žití všude tam, kde dochází ke  kontaktu 
s  velkým počtem osob – ve  zdravotnic-
tví a sociální sféře, v oblasti rehabilitace, 
v  kosmetických salónech při manikúře, 
pedikúře, kadeřnických službách,  mo-
deláži umělých nehtů, tetovacích stu-
diích, ve  sportovních zařízeních, v  půj-
čovnách sportovního náčiní, fitness, 
wellness, při nákupech v  supermarketu, 
při cestování atd. Je skvělý pomocník pro 
pracovníky v administrativě, kteří se čas-
to kontaktují s jinými lidmi a dbají o svou 
prevenci.

Dezinfekce Lavosept® na kůži v gelu

Tento typ dezinfekce je vynikající 
zejména tam, kde je snadný přístup 
k  vodě či jiné formě očištění rukou 
(vlhčené ubrousky, písky apod.). 
Omyté ruce stačí potřít gelem a kůže 
na  rukou či jiných částech těla se 
ihned vydezinfikuje, navíc hydratuje 
díky panthenolové složce a  příjemně 
voní dle zvoleného aroma.

Aplikace je podrobně specifikována 
v Dezinfekčním řádu. 

Dezinfekční účinnost přípravku La-
vosept® byla posuzována ve  Státním 
zdravotním ústavu v Praze, v centru epi-
demiologie. Je atestován proti plísním, 
bakteriím, kvasinkám, žloutence typu B.

Hlavním benefitem dezinfekce je: 

• vývoj a výroba v ČR
• záruka 60 měsíců
• příjemné aroma dle požadavků
 zákazníka či sezóny (trnka, 
 lemon, levandule, bez aroma)
• různorodý objem balení 
 dle požadavků klienta
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Lavosept® roztok je alkoholový dezinfekč-
ní přípravek pro hygienickou dezinfekci 
kůže, který obsahuje zjemňující a  hyd-
ratační přísady, jež zabraňují vysoušení 
a podráždění pokožky. Tím již není nut-
ná jakákoli další aplikace krému. Navíc 
obsahuje zlaté, zdravotně nezávadné 
třpytky pro efekt. 

Přípravek Lavosept® je vhodný pro pou-
žití všude tam, kde dochází ke kontaktu 
s velkým počtem osob.

Je skvělý pro  aplikaci na  kůži rukou 
i rukavic. Zvyšuje tak image.

Ruce jsou čisté, vydezinfikované, na-

Luxusní dezinfekce Lavosept® GOLD na kůži v roztoku

víc hydratované díky panthenolové 
složky a  příjemně voňavé díky jedi-
nečnému višňovému aroma. 

Aplikace je podrobně specifikována 
v Dezinfekčním řádu. 

Dezinfekční účinnost přípravku La-
vosept® byla posuzována ve  Státním 
zdravotním ústavu v Praze, v centru epi-
demiologie. Je atestován proti plísním, 
bakteriím, kvasinkám, žloutence typu B.

Hlavním benefitem dezinfekce je: 

• vývoj a výroba v ČR
• záruka 60 měsíců 
• příjemné luxusní aroma
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Lavosept® roztok je alkoholový dezin-
fekční přípravek pro hygienickou dezin-
fekci strojů, zařízení, pomůcek, malých 
ploch, sanitační techniky a  míst špatně 
dostupných. 

Přípravek Lavosept® je vhodný pro 
použití ve  zdravotnických zařízeních, 
ambulancích, poliklinikách, domovech 
důchodců, ústavech sociální péče, lá-
zeňství, domácí péči, kosmetikách, 
kadeřnictvích, manikérských či pedi-
kérských salónech, veterinárních ordi-
nacích a  klinikách, pro stroje a  zaříze-
ních ve  wellness, fitness, posilovnách, 
tetovacích salónech, ale také všude tam, 
kde je nutná jakákoli dezinfekce strojů 
a zařízení včetně průmyslových výroben 
i domácím použití. 

Jde o  jednu z  mála dezinfekcí, která 
opravdu voní, zaručuje dezinfekční 
účinnost a  má velmi dlouhou dobu 
použitelnosti. 

Aplikace je podrobně specifikována 
v Dezinfekčním řádu. 

Dezinfekční účinnost přípravku La-
vosept® byla posuzována ve  Státním 
zdravotním ústavu v Praze, v centru epi-
demiologie. Je atestován proti plísním, 
bakteriím, kvasinkám, žloutence typu B.

Hlavním benefitem dezinfekce je: 

• vývoj a výroba v ČR
• záruka 60 měsíců
• příjemné aroma dle požadavků  

zákazníka či sezóny (trnka, 
 lemon, levandule, bez aroma)
• různorodý objem balení dle  

požadavků klienta

Tento produkt doporučujeme  
střídat s výrobkem Lavosept® K.

Dezinfekce Lavosept® na nástroje, stroje, zařízení,  
pomůcky v roztoku
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Lavosept® GOLD roztok je alkoholový 
dezinfekční přípravek pro hygienickou 
dezinfekci strojů, zařízení, pomůcek, 
malých ploch, sanitační techniky a míst 
špatně dostupných. 

Luxusní dezinfekce Lavosept® GOLD na nástroje, stroje, 
zařízení, pomůcky v roztoku

Dezinfekce Lavosept Gold díky zla-
tým třpytkám vytváří zářivý efekt 
na  pultech, recepcích, madlech, sa-
nitě atd. Je určena zákazníkům, kteří 
chtějí, aby dané místo nebylo jen vy-
dezinfikováno, ale také působilo lu-
xusně.  Díky aplikaci třpytek lze navíc 
zkontrolovat, zda-li personál skuteč-
ně místo vydezinfikoval. Třpytky jsou 
antialergické, jsou tedy součástí jak 
dezinfekce na  plochy a  nástroje, tak 
na  kůži, kdy např. na  rukavicích zvy-
šují image osoby, která pečuje o  své 
zákazníky. Tento typ efektní a voňavé 
dezinfekce s 60-ti měsíční zárukou vy-
rábí  Amoené s.r.o. jako jediná společ-
nost v České a Slovenské republice.

Dezinfekční účinnost přípravku La-
vosept® byla posuzována ve  Státním 
zdravotním ústavu v Praze, v centru epi-
demiologie. Je atestován proti plísním, 
bakteriím, kvasinkám, žloutence typu B.

Hlavním benefitem dezinfekce je: 

• vývoj a výroba v ČR
• záruka 60 měsíců
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Dezinfekce Lavosept® K na podlahy a nástroje 
ředitelný vodou v poměru 1:50

LAVOSEPT® K  je dezinfekční přípravek 
na  bázi kvartérních amoniových solí 
a aldehydů ve formě koncentrátu určený 
k  dezinfekci ploch a  nástrojů. Lavosept 
K se používá na dezinfekci a mytí všech 
omyvatelných ploch a  povrchů a  dále 
k dezinfekci nástrojů ponorem, zejména 
v  sociální a  zdravotnické sféře, kde vý-
razně snižuje počet bakterií. 

Co dezinfikuje Lavosept® K:

Podlahy, pracovní plochy, sanitární zaří-
zení, wc sedátka, pracovní nástroje, dět-
ské hračky, vany, posilovací stroje, reha-
bilitační křesla a pomůcky, atd.

Použití:

Podlahy a pracovní plochy: přidejte 25 ml 
koncentrátu (tj. 2 a půl vršku) do nádoby 
s  5 l vody o  teplotě 20 – 25 °C, tím do-
cílíte 0,5% roztok. Po  umytí ploch není 
třeba oplachovat vodou. Masážní vany, 
hračky, rehabilitační stroje po  provede-
né dezinfekci opláchněte čistou vodou. 
Nepoužívejte neředěný koncentrát! 

Aplikace je podrobně specifikována 
v Dezinfekčním řádu. 

Hlavním benefitem dezinfekce je: 

• vývoj a výroba v ČR
• záruka 24 měsíců 
• příjemné aroma lemon
• různorodý objem balení dle  

požadavků klienta

Tento produkt doporučujeme střídat 
s výrobkem Lavosept® na nástroje.

Speciální produkt: Lavosept® K  je již 
naředěný vodou o objemu 500 ml s roz-
prašovačem, který  je určen pro zákaz-
níky, kteří nemají čas ředit dezinfekci 
a potřebují okamžitou aplikaci již naře-
děného produktu. Tento výrobek je ge-
niální pro segment kadeřnictví, kosme-
tiky, image studia, veterinární ordinace 
či zdravotnictví. 
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Lavosept® roztok je alkoholový dezin-
fekční přípravek pro hygienickou dez-
infekci sanity, nejen WC, ale také van, 
kohoutků, držadel a madel. 

Jde o  jednu z  mála dezinfekcí, která 
opravdu voní, zaručuje dezinfekční 
účinnost a  má velmi dlouhou dobu 
použitelnosti. 

Dezinfekční účinnost přípravku La-
vosept® byla posuzována ve  Státním 
zdravotním ústavu v Praze, v centru epi-
demiologie. Je atestován proti plísním, 
bakteriím, kvasinkám, žloutence typu B.

Hlavním benefitem dezinfekce je: 

• vývoj a výroba v ČR
• záruka 60 měsíců 
• příjemné aroma lemon 
 
Tento produkt doporučujeme střídat 
s výrobkem Lavosept® K.

Dezinfekce Lavosept® na WC, 500 ml
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Deo do bot je dezinfekční přípravek, kte-
rý je určený pro dezinfekci Vašich nohou 
a obuvi.

Používá se především k  preventivnímu 
ošetření obuvi a  ponožek proti jejich 
napadení plísněmi, kvasinkami a bakte-
riemi, a  dále ke  konzervaci obuvi a  tím 
k  prevenci dermatomykóz. Díky lihové 
bázi nezůstává obuv vlhká. Proti výrob-
kům z  vodných roztoků je deo do  bot 
LAVOSEPT k obuvi šetrnější a prodlužuje 
její životnost. Přípravek disponuje svěží 
vůní citronu, čímž mimo jiné také elimi-
nuje pachy.

Návod k použití:

Obuv a  případně i  ponožky postří-
kejte neředěným přípravkem po  celé 
ploše uvnitř a nechte působit. 

Dezinfekční účinnost přípravku La-
vosept® byla posuzována ve  Státním 
zdravotním ústavu v Praze, v centru epi-
demiologie. Je atestován proti plísním, 
bakteriím, kvasinkám, žloutence typu B.

Hlavním benefitem dezinfekce je: 

• vývoj a výroba v ČR
• záruka 60 měsíců 
• příjemné aroma lemon
• ideální velikost balení

Dezinfekce Lavosept® na obuv a kůži nohou, 200/50 ml
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Fashion
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Výjimečná, sebevědomá, 

šťastná. Taková se budete 

cítit s V.I.P. řadou FASHION.
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Amoené představuje novou kolekcí vý-
robků - kabelek, které jsou vyrobeny 
v  naší zemi pod logem firmy. Všechny 
jsou zhotoveny z  luxusní hovězí úsně 
různých odstínů. Jde o  výrobek, který 
svým jednoduchým, nadčasovým stři-
hem vyhoví každé ženě a dívce.  Italské 
stříbrné kování a precizní zpracování do-
tváří celkový vzhled pro denní použití.

Objem velké kožené kabelky Amoené 
je navržen tak, aby rozměry dovolily pře-
chovávat dokumenty formátu A4,  men-
ší notebooky či tablety, nákup pečiva, 
mléka i másla nebo náhradního ošacení 
i obuvi na cvičení. Je tedy multifunkční 
a  věříme, že Vám může vydržet věčně. 
Kabelka má uvnitř malou uzavíratelnou 
kapsičku na zip a koženou všitou kapsu 
na mobilní telefon či vizitkář.

Rozměry kabelky:  výška 41 cm x dél-
ka 26 cm x 14 cm hloubka.

Středně velká kabelka je skvělá na ces-
ty, vejde se do  ní malý necessér, ale 
i  menší PC, deštník, peněženka, mobil, 
klíče a dobrá nálada. 

Rozměry kabelky:  výška 30 cm délka 
x délka 20 cm x 7 cm hloubka.

Kabelka Barbo je vyráběná ve  Zlíně 
předním českým zpracovatelem ka-
belek. Kabelka je vybavena dvěma 
vnitřními praktickými kapsami. Jedna 
je asymetricky rozdělena pro umístění 
mobilního telefonu a různých drobností. 
Druhá je zipem uzaviratelná a  velikostí 
vhodná pro Vaši peněženku. Kabelka 
je rozepinatelná až téměř ke  dnu. Díky 
tomu je vnitřní prostor velmi dobře 
dostupný. Ramenní popruh se připíná 
na  rámky spojující držátka s  tělem ka-
belky. Kabelka je vhodná i pro přenášení 
dokumentů velikosti A4.

Rozměr kabelky:  výška 30 cm x  dél-
ka 38 cm x  hloubka 10 cm.  
Délka ramenního popruhu je 70 cm.

Benefity kožených tašek:

• vývoj a výroba v ČR 
• každý kus se šije až po objednávce
• každý kus je originál, jde 

o manufakturní výrobu
• dodávka do 14 dní
• skvělá cena za skvělé kabelky
• vyrobeno s láskou a radostí pro vás

Luxusní kožené kabelky Amoené
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Jsme zde pro Vás



Vymýšlíme, pracujeme, prodáváme, žijeme.

www.amoene.cz
www.amoeneshop.cz

https://www.facebook.com/amoene.kosmetika/
 

Jsme zde pro Vás
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