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Pivní kosmetika je založena na staleté tradici českého piva, které je díky své výjimečné kvalitě
všeobecně uznáváno jako nejlepší na světě. Cení se jeho jedinečná plná chuť, příjemná
chmelová hořkost, výrazný říz, vysoká průzračnost i nádherná zlatavá barva.

   

Tento lahodný mok se v Čechách vaří odnepaměti – první písemné zmínky pocházejí již z
desátého století. Na neopakovatelné kvalitě a chuti českého piva se velmi výrazně podílejí
unikátní klimatické podmínky pro pěstování chmele, staleté zkušenosti našich sládků a tradiční
výrobní postupy.

Pivo je unikátním zdrojem všech vitamínů skupiny B, stopových prvků a minerálů, které výrazně
napomáhají regeneraci pokožky a zvyšují její odolnost proti nepříznivým vlivům vnějšího
prostředí. Chmel ji čistí, zklidňuje a zvláčňuje. Tyto prokázané blahodárné účinky inspirovaly k
vytvoření originální pivní kosmetické řady skládající se z celé řady produktů zaměřených na
jednotlivé části lidského těla. Kosmetika obsahuje pravé české pivo, pivovarské kvasnice nebo
chmelový extrakt a je doprovázena delikátní hořko-sladkou vůní. Vyrábí se s vysokým podílem
ruční práce a není testována na zvířatech.

Přehled produktů:

Zvláčňující mýdlo s pivovarskými kvasnicemi a vitamínem E
 Zvláčňující pivní mýdlo pro každodenní mytí obsahuje regenerační pivovarské kvasnice s
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vysokým obsahem pokožce prospěšných vitamínů B, zvláčňující glycerin, kokosový olej a
vitamín E, který napomáhá chránit organismus před nepříznivými vlivy a udržuje pokožku
pevnou a hladkou. Skvěle pění a má výrazné čistící schopnosti. S delikátní hořko-sladkou vůní.

Výživná olejová lázeň s obsahem piva a obilných výtažků
 Pivní koupele byly pro své omlazující a regenerační účinky známy již ve starověku. Díky
obsahu vitamínů B, chmelu a obilnému extraktu napomůže relaxační pivní lázeň s bohatou
pěnou zklidnění a regeneraci pokožky. Je navíc obohacena o výživnou složku s mandlovým
olejem, která pokožku příjemně zvláční a zanechá sametově hebkou a svěží. S delikátní
hořko-sladkou vůní.

Osvěžující sprchový gel s obsahem piva a obilných výtažků
 Osvěžující pivní sprchový gel obsahuje pokožce prospěšné vitamíny B, čistící a zklidňující
chmel, důležité stopové prvky, minerály a zvláčňující obilný extrakt. Po osprchování tak
pokožka zůstane hedvábně jemná a pečlivě ošetřena. Pivní sprchový gel je k pokožce velmi
šetrný, napomáhá její regeneraci, a je proto vhodný pro každodenní sprchování. S delikátní
hořko-sladkou vůní.

Relaxační koupelová sůl s chmelovým extraktem
 Relaxační koupel se solí přispívá k prokrvení pokožky a příjemnému odpočinku, sůl dodá
pokožce důležité minerální látky. Díky obsahu chmelového extraktu má navíc zklidňující a
zvláčňující účinky. Během koupele je organismus stimulován hned na několika úrovních : teplá
voda, vonné oleje a účinné přidané látky pronikají přes pokožku do těla a vdechováním uvolňují
vnitřní i vnější napětí, únavu a stress. Povzbuzují též látkovou výměnu a poskytují organismu
dokonalou relaxaci. S delikátní hořko-sladkou vůní.

Regenerační vlasový šampon s obsahem piva a obilných výtažků
 Jemný pivní vlasový šampon je vynikající pro péči o narušené vlasy. Zmírňuje jejich lámavost,
zpevňuje je, navrací jim přirozený lesk, zvětšuje jejich objem, dodává svěží vzhled a lehký tužící
efekt. Díky obsahu chmelu podporuje růst vlasů a zklidňuje pokožku hlavy. Pivní vlasový
šampon je k vlasům velmi šetrný a chrání je, je proto vhodný pro každodenní použití. S delikátní
hořko-sladkou vůní.

Regenerační vlasový balzám s obsahem piva
 Vlasový balzám s vysokým obsahem piva bohatého na vitamíny B, stopové prvky a minerály
napomáhá snadnému rozčesávání vlasů po umytí, odstraňuje z nich nepříjemný elektrostatický
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náboj, zvětšuje jejich objem, dodává jim přirozený lesk a regeneruje je. Díky obsahu chmele
zklidňuje pokožku hlavy a podporuje růst vlasů. Je vynikající pro péči o narušené vlasy. S
delikátní hořko-sladkou vůní.

Výživná pleťová maska s pivovarskými kvasnicemi a bambuckým máslem
 Výživná pleťová maska obsahuje pivovarské kvasnice bohaté na vitamíny, regenerační
hroznový olej, hydratační bambucké máslo, hojivý a zklidňující pantenol, zjemňující kaolin a
zvláčňující glycerin. Hluboce regeneruje a hydratuje pokožku, je ideální pro péči o normální,
suchou, zralou a citlivou pleť na obličeji, krku a dekoltu. Pravidelné používání dodá pokožce
intenzivní péči, pružnost a mladistvý vzhled a zanechá ji hedvábně jemnou.

 {phocagallery  view=category|categoryid=3|limitstart=0|limitcount=4} 

Zjemňující tělové máslo s pivovarskými kvasnicemi a cennými přírodními oleji
 Výživné, hydratační a zjemňující tělové máslo obsahuje mnoho cenných přírodních látek :
pivovarské kvasnice, mandlový olej, kakaové a bambucké máslo, zjemňující vřídelní sůl,
glycerin a vitamín E. Mandlový olej bohatý na minerály a vitamíny má přirozené zjemňující
schopnosti, ochrání Vaši pokožku před vysoušením a dodá jí pocit hebkosti. Unikátní bambucké
máslo je známé svou hydratační, zvláčňující a vysoce ochrannou schopností. Glycerin a
kakaové máslo pokožku zvláční, vitamín E napomáhá regeneraci. S delikátní hořko-sladkou
vůní.

Zvláčňující tekuté mýdlo s pivem
 Hydratační tekuté mýdlo je ideální pro časté mytí pokožky, zejména rukou. Díky obsahu
pravého českého piva bohatého na vitamíny a minerály, obilných klíčků, zvláčňujícího glycerinu
a lanolinu ochraňuje pokožku před vysušením, zadržuje v ní potřebnou vlhkost a zanechává ji
hedvábně jemnou. S delikátní hořko-sladkou vůní, která pokožku po umytí příjemně provoní.

Zjemňující sprchový peeling s pivem
 Unikátní sprchový peeling s pravým českým pivem bohatým na vitamíny a minerály,
meruňkovými skořápkami, čistícím kaolínem, regeneračním panthenolem, zvláčňujícími
obilnými klíčky a glycerinem jemně odstraňuje suché a hrubé šupinky kůže a drobné nečistoty.
Po pravidelném používání zůstane pokožka jemná, pružná a hedvábně vláčná. Používá se při
sprchování, ideální je nanést peeling na pokožku celého těla - obzvláště na problematické
partie - a krouživými pohyby masírovat, poté opláchnout vodou. S delikátní hořko-sladkou vůní.
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100% rostlinný pivní masážní olej s chmelovým extraktem
 Pivní masážní olej je vysoce kvalitní masážní směsí mandlového, hroznového, slunečnicového
a meruňkového oleje obohacené o zklidňující a zvláčňující chmelový extrakt. Mandlový olej má
výjimečné hojivé, regenerační a výživné účinky, dodává pokožce pocit hebkosti, chrání ji a
zmírňuje podráždění. Hroznový olej je významný svými antioxidačními, hydratačními a
zklidňujícími účinky. Slunečnicový olej zvláčňuje pokožku, podporuje její regeneraci a prokrvuje
ji. Blahodárný meruňkový olej ošetřuje a regeneruje suchou, popraskanou a spálenou pokožku,
napomáhá při léčbě akné a ekzémů. Příjemný prožitek z masáže umocní smyslná hořko-sladká
vůně.

Všechny tyto produkty a více naleznete na e-shopu www.svet-piva.cz
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http://obchod.svet-piva.cz/

